Jegyzőkönyv
Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága 2009. június 22-én 1400 órakor megtartott ülésén.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Tóth István bizottsági elnök és 3 fő bizottsági tag: Kiss Sándor, Kószó Tamás,
Pőcze Levente
Távol maradt: Balogh Sándor, Németh Attiláné és Dr. Pályi Ákosné bizottsági tag (jelezték
távolmaradásukat).

Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének és bizottságainak tagjai, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Nonprofit
Kft. végelszámolója, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda igazgatója, Bókáné Szilágyi Mária Óvodavezető, Kovács-Tanács Istvánné
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Kása Gabriella Homokháti Kistérség
Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézmény
Vezetője,
Tanácskozási joggal jelen vannak: Fackelmann István alpolgármester, Dr. Karsai Éva
jegyző, Kása Gabriella Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézmény Vezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Péter Ágota hatósági ügyintéző

Tóth István elnök: köszönti a jelenlévőket, és megnyitja az Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottság nyílt ülését. Megállapítja, hogy 4 fő bizottsági tag jelen van, az ülés
határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltaktól eltérően az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:

1.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
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2.) Ásotthalom Község Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Településfejlesztési döntések véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Egyebek

Tóth István elnök szavazásra bocsátja az ülés napirendjére tett javaslatát.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
26/2009. (VI. 22.) OMEB határozat
Tárgy: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság
napirendjének megállapítása

2009. június 22-i

ülés

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága egyetért Tóth István bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
I. Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. június
22-én 14,00 órakor ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A Kiss Frenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
2.) Ásotthalom Község Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Településfejlesztési döntések véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Egyebek
Határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tóth István bizottság elnöke
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár
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I. napirendi pont
A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
.
Tóth István elnök: Köszönti a megjelenteket. Kéri a bizottság tagjait, hogy mondják el
véleményüket a beszámolóval kapcsolatban.
Kiss Sándor bizottsági tag: Elmondja, hogy a részletes beszámoló és annak mellékletei teljes
képet adnak az iskolai munkáról.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István bizottsági elnök: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló
véleményezését szavazásra bocsátja.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal; ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
27/2009. (VI.22.) OMEB határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
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Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
II. napirendi pont
Ásotthalom Község Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy Petró Ferenc Polgármester nem tud részt
venni a bizottsági ülésen, ezért felkéri Fackelmann István Alpolgármestert, ha óhajtja,
egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Fackelmann István alpolgármester: Nem kívánja kiegészíteni az anyagot, a fejlesztési célú
pályázatok elkészítéséhez szükséges a települési esélyegyenlőségi program elfogadása,
végrehajtásának tervezett ütemezése, felülvizsgálata. A határozat mellékletét képező kiemelt
fejlesztési célokat tartalmazó táblázat rögzíti az ütemezés szerinti, megvalósult feladatokat,
illetve a megvalósítás tervezett időpontját.
Dr. Karsai Éva jegyző: Kása Gabriella Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézmény Vezetője „átdolgozta” az
esélyegyenlőségi programot, kihangsúlyozva következő célokat: szociális intézményben
történő házaspárok elhelyezésének igényét, imaterem, könyvtár létrehozását. Kiemelte
továbbá az intézmény fejlesztésének szükségességét annak érdekében, hogy megfeleljen
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak, valamint megfogalmazódott a civil
szervezetekkel való kapcsolattartás fontossága. Az elmúlt években több szerveződés kezdte
meg munkáját, így többek között a 2008. december hónapban létrehozott „Unióban a
Tanyákért” elnevezéssel bíró Egyesület. A megvalósítás tervezett időpontja folyamatos.
Ezek a határozati javaslat mellékletébe beillesztésre kerültek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István bizottsági elnök: Ásotthalom Község
felülvizsgálatának véleményezését szavazásra bocsátja:

Esélyegyenlőségi

Programja

Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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28/2009. (VI.22.) OMEB határozat
Tárgy: Ásotthalom Község Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

és

1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.)Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.)Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

III. napirendi pont
Településfejlesztési döntések véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4 . számú melléklete tartalmazza)
Tóth István elnök: Felkéri Dr. Karsai Éva jegyzőt, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Dr. Karsai Éva jegyző: Tavasszal a bizottsági ülésen megfogalmazódott a helyi építési
szabályzat módosításának szükségessége. A településünk fejlődése szempontjából túlzott
szigorú előírásokat tartalmaz, ezért a helyi építési szabályzat felülvizsgálata indokolt.
Tanyák beépítettségi százaléka 3 %-os mértékig teszi lehetővé a fejlesztést, amely a pályázati
célok elérését több esetben nem tette lehetővé, ezért ennek módosítása a főépítész egyedi
engedélye alapján történhet. A Közösségi terek építési engedélyei szintén %-os mérték miatt
akadályba ütközött, ezért a beépítési % mértékét a használatbavételig teljesíteni kell.
Az előzetes egyeztetésen megfogalmazódtak azok a főbb szempontok, amelyekre több
figyelmet kell fordítani. Az egyeztetésen az Új-Lépték Tervező Iroda Bt. tervezője; Balogh
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Tünde meghallgatta a képviselők, bizottsági tagok javaslatait és ezen szempontok alapján,
Maroster Emília I. fokú Építésügyi Hatóság építésügyekkel foglalkozó ügyintézője segítő
közreműködésével 1-7. pontban összefoglalták a fontosabb módosításokat. Felmerült az
egészségház bővítéses részének végigvezetése az intézményi struktúra keretein belül,
a
körforgalmi csomópont kérdéskörének pontosítása. Erről a Polgármester Úr még tárgyal. A
széleskörű hatósági, lakossági, testületi egyeztetések miatt szorított tempót kell tartani, a
véleményeztetés 6-7 hónapot vesz igénybe, mely jó együttműködést, és a feladatok lehető
leggyorsabb, zökkenőmentes elvégzését feltételezi. A szoros határidők betartására kér
mindenkit. A Tervező Asszony felé Gábor Valéria ügyintéző fog jelzéssel élni a beérkező
javaslatokkal kapcsolatban. Jó lenne, ha az építési szabályzat megalkotásának folyamatában
nem fordulnának elő olyan hibák, amelyek a jelenlegi építési szabályzatunk kapcsán elég sok
problémát és kellemetlenséget okoztak hivatalunknak, illetve a pályázni kívánó lakosoknak
is. Az említett munkálatok elvégzéséhez természetesen szükséges egy térkép dokumentáció,
amely 685 e Ft + ÁFA összegbe kerül, amelynek díját 2 részletben kell - 2009-2010. évben bérleti díj formájában teljesíteni. A térképi költség összege beépítendő a pályázat
előkészítésbe, viszont a településrendezési terv elkészítésének költségére nincs előirányzat
elkülönítve jelenleg. Ennek összege: 2.260 e Ft + ÁFA, árajánlat szerinti fizetési
ütemezéssel, első részlet 2009. augusztus 15-ig (300 e Ft + ÁFA), második részlet
szeptember 30-ig (1.800 e Ft + ÁFA), és a harmadik részlet (160 e Ft + ÁFA) 2010.
március hónapban esedékes. A költségvetésben felhalmozási részhez kerül elkülönítésre most
az összeg, az egyensúly felhalmozási és működési oldal között megvan, de a kifizetés
nagyban függ az önhikis- működésképtelen önkormányzatok pályázati támogatottságának
mértékétől. Sajnos likvid problémák vannak jelenleg az önkormányzatnál.
Fackelmann István alpolgármester: Jelen volt Balogh Tünde Tervező Asszonnyal történt
egyeztetésen. Saját magunknak épített akadályok áthatolhatatlannak tűnnek, példa erre a
tanya gazdasági jellegének „megváltoztatása”, tekintettel a tanya funkciójára. Az erdők
melletti tanyákat ki kell emelni és vissza kell állítani az eredeti állapotot, mert a tanya nem
rendelkezik erdő funkcióval.
Tóth István elnök: Figyelemmel térképészeti és tervezési költségek mértékére, úgy ítéli
meg, hogy szükséges lenne a szakmai felelősségvállalás pontosítására. A saját magunk
által észlelt hibák kijavítása időbe telik, kellemetlenségeket okoz. A pályázatok benyújtásának
során számos hiba vetődött fel. Reméli, hogy a most készülő tervben a hibalehetőségeket
sikerül áthidalni, és a megalapozott szakmai munka során nem fordulnak elő hasonló
problémák. A terv készítőjének legyen felelősségvállalása az elkészített tervdokumentáció
kapcsán, az esetleges módosításokért ne kelljen további összegeket fizetni, mert a tervezési
folyamat időigényes és költséges is.
Kiss Sándor bizottsági tag: A most készítendő település-szerkezeti terv alapos, részletes
legyen, hátráltató tényezők ne legyenek benne. Az előző építési szabályzat egyes
rendelkezései problémákat vetettek fel mind a belterületen, mind a külterületen. Jó lenne, ha
az elkövetkezendő egy- két évben további összegeket nem kellene az apró módosításokért
kifizetni. Kérdése, hogy a terv készítője vállal-e garanciát munkájára vonatkozóan?
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Dr. Karsai Éva jegyző: 2006-ban készült el a helyi építési szabályzat, azóta a beépítettség
%-os mértéke nem változott. Hibákat észleltünk az övezeti besorolások kialakításánál, az
utak területi határai megállapításának kapcsán, melyek módosítása indokolt. Megemlíti,
hogy a Tervező Asszony referencia munkáit
minden képviselő és bizottsági tag
megtekintheti. A fő problémák rendezésének árajánlata nem tartalmazza az egy-két éven
belüli újabb módosítások elvégzését. A Polgármester Úr felé jelzéssel fog élni, hogy a
kisebb korrekciók követésénél - útókísérésénél a garancia vállalás szükségességét jelezze a
Tervező Asszonynak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth István elnök: A településfejlesztési döntések véleményezésére vonatkozó előterjesztést
szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

29/2009. (VI. 22.) OMEB határozat
Tárgy:

Településfejlesztési döntések véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

és

2.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.)Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.)Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
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V. napirendi pont
Egyebek
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tóth István elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem hangzott el,
az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 1425 órakor befejezte ülését.

Kmf.

Tóth István
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottság elnöke

Péter Ágota
jegyzőkönyv-vezető

