Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. december 16-án 1400
órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.
A Képviselő- testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen van: Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Babarczi Antal,
Kószó Tamás, Polner Frigyesné, Dr. Sümegi Sándor, és Rózsa József képviselők
Távol maradt: Farkas Mátyás, Kiss Sándor, Pőcze Levente, Tóth István (jelezték
távolmaradásukat) Dobák Sándor tanácsnok később érkezett a testületi ülésre
Jelenlévő meghívottak: Dr. Karsai Éva jegyző, Kása Gabriella Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Tagintézményének vezetője, Kovács- Tanács Istvánné
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Jegyzőkönyv-vezető: dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
Petró Ferenc polgármester köszönti az ülésen jelenlévőket és megnyitja a Képviselő-testület
ülését.
Megállapítja, hogy a polgármester és 6 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a kiadott - jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében található –
meghívóban foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint fogadja el az ülés napirendjét:
1.)

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

4.)

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999.
számú határozat módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.) Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló új rendelet megalkotása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.)

Működési célú pénzeszköz lehívása a Térségi Vízmű-üzemeletetési Intézménytől
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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7.) Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállítása érdekében a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött alvállalkozói szerződés
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) A 112/2009.(V.13.) KT határozat - A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz
átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától – módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) Tájékoztató a temetkezési árak változásának alakulásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.) Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) Strandfürdő bérbeadására pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
15.)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

16.) A „volt ÁSOTT TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázat
elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) Új pályázat kiírása a „volt ÁSOTT TELSZO Kft. Irodahelyiségének”
bérbeadására
Előadó: Petró Ferenc polgármester
18.) Partnerségi szerződés jóváhagyása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19.) Szerződés megkötése a Regio Net Hungária Szolgáltató Kft.-vel
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20.) Beszámoló a tanácsnok 2009. évi munkájáról
Előadó: Dobák Sándor tanácsnok
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21.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2010. évi
önkormányzati célok meghatározása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
22.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló 20/2001.(XI.30.)
számú rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
23.) A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének megállapítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
24.) A Tanyagondnoki Szolgálat képzési és pénzügyi tervének elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
25.) A Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
26.) A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának átütemezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
27.) Bejelentések
28.) Interpellációk
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítésére Polner Frigyesné és Rózsa József képviselőket
megválasztani.
Kéri a képviselőket, hogy a fenti javaslat alapján fogadják el az ülés napirendjét, és a
jegyzőkönyv- hitelesítők személyére tett javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület a javaslatokat 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az
alábbi határozatot hozza:
275/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2009. december 16-i soros nyílt ülése napirendjének elfogadása
és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Petró Ferenc polgármester
tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
I.

A Képviselő-testület a 2009. december 16-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999.
számú határozat módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló új rendelet megalkotása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Működési célú pénzeszköz lehívása a Térségi Vízmű-üzemeletetési
Intézménytől
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállítása érdekében a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött alvállalkozói szerződés
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) A 112/2009.(V.13.) KT határozat - A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz
átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától – módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) Tájékoztató a temetkezési árak változásának alakulásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.) Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) Strandfürdő bérbeadására pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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15.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) A „volt ÁSOTT TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázat
elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) Új pályázat kiírása a „volt ÁSOTT TELSZO Kft. Irodahelyiségének”
bérbeadására
Előadó: Petró Ferenc polgármester
18.) Partnerségi szerződés jóváhagyása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19.) Szerződés megkötése a Regio Net Hungária Szolgáltató Kft.-vel
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20.) Beszámoló a tanácsnok 2009. évi munkájáról
Előadó: Dobák Sándor tanácsnok
21.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2010.
évi önkormányzati célok meghatározása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
22.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló 20/2001.(XI.30.)
számú rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
23.) A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének megállapítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
24.) A Tanyagondnoki Szolgálat képzési és pénzügyi tervének elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
25.) A Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
26.) A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának átütemezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
27.) Bejelentések
28.) Interpellációk
II. A Képviselő-testület a 2009. december 16-i soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv
hitelesítésére Polner Frigyesné és Rózsa József képviselőket megválasztja.
Határozatról értesül:
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1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző
3. Irattár

I. napirendi pont
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
276/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről szóló tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i .
A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést.
Határidő: 2009. december 18.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Irattár
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II. napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
sürgősségi indítvány elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
277/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
Petró Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:
1.)

A Képviselő-testület 198/2009.(IX.9.) KT határozat, 274/2009. (XI.26.) KT
határozat, 107/2009.(V.13.) KT határozat, 127/2009.(VI.24.) KT határozat,
182/2009.(IX.9.) KT határozat,
137/2009.(VI.24.) KT határozat,
182/2009.(IX.9.)
KT
határozat,
209/2009.(IX.9.)
KT
határozat,
214/2009.(IX.9.) KT határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót e l f o g a d j a .

2.)

A Képviselő-testület a 151/2009.(VI.24.) KT határozat, 158/2009.(VI.24.) KT
határozat, 211/2009.(IX.9.) KT határozat, 216/2009.(IX.9.) KT határozat,
224/2009.(X.5.) KT határozat, 225/2009.(X.5.) KT határozat KT határozat
végrehajtására u t a s í t j a a polgármestert és m e g b í z z a , hogy a következő
soros ülésre s z á m o l j o n b e a végrehajtásáról.

3.)

A Képviselő-testület a Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésekről
szóló jelentését t u d o m á s u l v e s z i .

Határidő:
- a 2.) pont vonatkozásában a következő soros képviselő-testületi ülés
- a 3.) pont vonatkozásában 2009. december 18.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
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Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Irattár

III.napirendi pont
Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)
Dobák Sándor tanácsnok megérkezett az ülésre, Petró Ferenc polgármester
megállapítja, hogy a polgármester és 7 fő képviselő jelen van az ülés határozatképes.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az írásos anyagban még nem szerepelnek az adóellenőrzések
eredményei. Az adóellenőrzések első köre a múlt héten véget ért, jövő évre azok húzódtak át,
akik az APEH által megadott listán rajta vannak, de a helyileg használt program szerint
Ásotthalmon nem minősültek adóalanynak. Az ő értesítésük is megtörtént már, 3-4 olyan cég
van, akiket a megadott székhelyén nem lehet elérni, ellenük végső esetben a cégbíróságnál
eljárás kezdeményezésére kerül majd sor. Több önellenőrzés került beadásra, amelyek által
nagyobb összegű bevételre tett szert Önkormányzatunk. Az adóellenőrzések során volt olyan
adózó, akinek nem jól volt megállapítva a befizetett adója, részére egy csekélyebb összeget,
45 ezer Ft-ot vissza kellett fizeti. Az Önkormányzat eddigi záró aránya az adóellenőrzések
hatására várható bevételt tekintve 1.988 ezer Ft. Ez 2008-as évi elmaradott adót és 2009-es
évi adóelőleg előírást tartalmaz. Összességében megállapítható, hogy eredményesen zárult le
az adóellenőrzés, az adóalanyok együttműködtek a hatósággal. Pozitívum, hogy az APEH
listáján rajta lévő, de a helyileg használt program szerint adóalanyként nem szereplő
vállalkozók esetében már egy 700 ezer Ft-os adótétel feltárásra került. Ahol nagyobb
hiányosság lett feltárva, tehát megállapítást nyert, hogy az adóalany a bejelentési
kötelezettségének szándékosan nem tett eleget, ott nem csak a 2008. és 2009. évek kerülnek
ellenőrzésre, hanem visszamenőleg az elmúlt öt éves időtartam is ellenőrzésre kerül. Január
végén kezdi meg a Könyvvizsgáló Úr az újabb ellenőrzést, a februári képviselő-testületi
ülésre már a teljes adóellenőrzési összefoglaló-jelentés el fog készülni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
278/2009.(XII.16.) KT határozat
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Tárgy: Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület t u d o m á s u l v e s z i az Önkormányzat munkáját érintő
jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló jegyzői tájékoztatót.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: 2009. december 18.
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Irattár

IV.napirendi pont
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú
határozat módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököket, hogy ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök, képviselő: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén
megtárgyalta és véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli
előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
279/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú
határozat módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú határozat módosításáról szóló
317/2008.(XII.22.) KT határozatát visszavonja.
2.) A Képviselő-testület e g y e t é r t a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének
bevezetéséről szóló 11/1999. számú határozat 2-3.) pontjának módosításával a
következők szerint:
„2.)
a) A lakos az általa kért új bekötés megvalósításához, a részére nyújtott
szolgáltatás mennyiségének növeléséhez a szolgáltató által meghatározott,
lekötött kapacitásra 1 m3/nap egységenként 70.000,- Ft + ÁFA ivóvízközműfejlesztési hozzájárulást, illetve 120.000,- Ft + ÁFA szennyvízközműfejlesztési hozzájárulást köteles fizetni.
b) A gazdálkodó szervezet, az általa kért új bekötés megvalósításához, a részére
nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez a szolgáltató által
meghatározott, lekötött kapacitásra 1 m3/nap egységenként 180.000,- Ft +
ÁFA ivóvízközmű-fejlesztési hozzájárulást, illetve 280.000,- Ft + ÁFA
szennyvízközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni.
c) Mentes a 2.) a) pont szerinti víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése
alól:
- Ásotthalom Község Önkormányzata és annak szervei, intézményei,
- az 1 m3/nap mértéket meg nem haladó kapacitású egyéni vállalkozó,
amennyiben telephelye a lakásával azonos címen van.
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c) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét a Szolgáltató időszakonként
felülvizsgálja és a Képviselő-testülettel egyeztetve állapítja meg.
3.) A 2.) b) pontban meghatározott hozzájárulást a Szolgáltató felé kell megfizetni, és
az így beszedett összeg kizárólag a helyi víziközmű fejlesztésére fordítható.”
3.) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az 1-3.) pontban foglaltakról
tájékoztassa a Szolgáltatót.
Határidő: 2010. január 01.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény - Mórahalom
4.) Irattár

V. napirendi pont
Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról és
az alkalmazás feltételeiről szóló új rendelet megalkotása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököket, hogy ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök, képviselő: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén
megtárgyalta és véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli
előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal TVMB elnök, képviselő: Az áremelés infláció alatti, 3,7 százalék körüli. Ez
alapján elmondható, hogy 2010-ben fejlesztés, felújítás nincs betervezve. A rekonstrukciós
munkák betervezése jelenleg nem is lenne célszerű, mert a Ivóvízminőség-javító Programon
belül lehetőség lesz majd hálózatfejlesztésre illetve felújításra. Az Ügyvezető Igazgató Úr a
2009. december 14-i bizottsági ülésen úgy nyilatkozott, hogy ilyen árak mellett is
biztonságosan tudják működtetni a hálózatot.
Dr. Karsai Éva jegyző: A korábbi rendelet 1994-ben készült, megalkotása óta 13 alkalommal
került módosításra, a szövegezése ezért több helyen nem volt naprakész, ezért volt szükség új
rendelet megalkotására. Az Intézménnyel közösen, többszöri egyeztetéssel készült el az új
rendelet-tervezetet, amely az ősz folyamán az Államigazgatási Hivatal által is véleményezésre
került.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület
rendeletét:

8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi

31/2009.(XII.16.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2009.(XII.16.) rendelete az
ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról és az
alkalmazás feltételeiről
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)

VI. napirendi pont
Működési célú pénzeszköz lehívása a Térségi Vízmű-üzemeletetési Intézménytől
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököket, hogy ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök, képviselő: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén
megtárgyalta és véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli
előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Röviden ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
280/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Működési célú pénzeszköz lehívása a Térségi Vízmű-üzemeletetési Intézménytől
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézménytől 3.000 e Ft működési
célú pénzeszközt hív le.
2.)
A Képviselő-testület megbízza a p o l g á r m e s t e r t
intézkedések megtételével.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény
4.) Irattár

a szükséges további
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VII.napirendi pont
Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállítása érdekében a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött alvállalkozói szerződés módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököket, hogy ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök, képviselő: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén
megtárgyalta és véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli
előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester röviden ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
281/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállítása érdekében a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött alvállalkozói szerződés módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállítása érdekében a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2009. május 31-én kötött
a l v á l l a l k o z ó i s z e r z ő d é s t a határozat melléklete szerint m ó d o s í t j a .
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3.)
A Képviselő-testület megbízza a p o l g á r m e s t e r t
intézkedések megtételével.

a szükséges további

Határidő: 2010. január 01.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
4.) Irattár

VIII. napirendi pont
A 112/2009.(V.13.) KT határozat - A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz átvétele
Mórahalom Város Önkormányzatától – módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököket, hogy ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök, képviselő: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén
megtárgyalta és véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli
előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester röviden ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
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282/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: A 112/2009 (V.13.) KT határozat – A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz
átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától- módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A 112/2009 (V.13.) KT határozat 4.) pontja az alábbiak szerint módosul „A Képviselőtestület u t a s í t j a a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározott
pénzeszköz terhére kifizetéseket eszközöljön és 2010. június 30-ig biztosítsa a
15.000.000,- Ft-tal történő elszámolást Mórahalom Város Önkormányzata felé.”
2.) A Képviselő-testület megbízza a p o l g á r m e s t e r t és a jegyzőt, hogy a 112/2009
(V.13.) KT határozat alapján a pénzeszköz átvétel 1. pont szerinti módosításával
kapcsolatos további intézkedéseket tegyék meg.
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározott összeget az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előkészítésekor biztosítsa.
Határidő: 2009. december 18. illetve 2010. június 30.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Mórahalom Város Önkormányzata
4.) Irattár

IX. napirendi pont
Tájékoztató a temetkezési árak változásának alakulásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököket, hogy ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök, képviselő: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén
megtárgyalta és véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli
előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztésben foglaltakat,
várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal TVMB elnök, képviselő: A 2009. november 26-i testületi ülésen a
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a temetkezési árak alakulásáról a decemberi
képviselő-testületi ülésre részletező kiegészítést kér. A december 14-i bizottsági ülésen jelen
volt Boros Árpád a Kegyeleti Kft. Ügyvezetője, aki elmondta, hogy az árak emelkedésének
elsősorban az Áfa-változás az oka, amely 12%-ról 25%-ra emelkedett.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
283/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a temetkezési árak változásának alakulásáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a temetkezési árak változásának alakulásáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: 2009. december 18.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
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Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft
4.) Irattár

X. napirendi pont
Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri a bizottság elnökét, ismertesse a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Annyival egészíti ki az írásbeli előterjesztésben foglaltakat, hogy
a legfrissebb tájékoztatás szerint a működésképtelen önkormányzatokról 2009. december 18án, pénteken fog dönteni a miniszter úr, amely során talán az Önkormányzat is pozitív
elbírálásban részesül majd.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
284/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
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1.) A Képviselő-testület t u d o m á s u l v e s z i az Önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa osztályvezető
3.) Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
4.) Irattár

XI. napirendi pont
Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a meghozott bizottsági
véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 21. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester:
Öttömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2009.(XII.15.) Kt. határozatával jóváhagyta a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének
módosítását.
(A kivonatot a jegyzőkönyv 22. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester röviden ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
285/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)
megtárgyalta a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosításról szóló előterjesztést és az alábbiak
szerint határoz:
1) A Képviselő-testület a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009.évi költségvetését 323.868 E Ft
főösszeggel, bevételeit és kiadásait a határozat 1. és 2. számú mellékletei szerint
elfogadja.
2) A Képviselő-testület, a Társulási megállapodás 9.5 és 9.7 pontja alapján
j ó v á h a g y j a , hogy a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. működéséhez költségvetési rendeletében
-

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állami normatíván és saját
bevételeken felül 83.277 e Ft-ot,
Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állami normatíván és saját
bevételeken felül 11.629 e Ft-ot
biztosít.

3) A Képviselő-testület k ö t e l e z e t t s é g e t v á l l a l arra, hogy a 2) pontban
meghatározott költségvetési hozzájárulást a Társulási megállapodásban meghatározott
módon és ütemezés szerint biztosítja az Intézmény zavartalan működése érdekében.
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella intézményvezető
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella intézményvezető általa a tagintézmény-vezetők
5.) Irattár

21
XII. napirendi pont
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 23. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a meghozott bizottsági
véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 24. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester röviden ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi
rendeletét:
32/2009.(XII.16.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2009.(XII.16.) rendelete
Ásotthalom Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.)
rendeletének m ó d o s í t á s á r a
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 25. számú melléklete tartalmazza)

XIII. napirendi pont
Strandfürdő bérbeadására pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 26. számú melléklete tartalmazza.)
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Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a meghozott bizottsági
véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának kiegészítését az
alábbiak szerint:
…Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és „a Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt.” jóváhagyását…
A Bizottság a fenti kiegészítéssel együtt javasolja a pályázati felhívás és pályázati eljárás
„B” verzióját elfogadásra, és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 27. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Módosítja az előterjesztését és javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy 2010-ben ne kerüljön sor a fürdő működtetésének bérbeadására. A pályázati lehetőségek
pontosításra kerültek, az egyik legszükségesebb intézkedés, hogy melegebb vize legyen a
fürdőnek, azonban ezt a jelenlegi pályázati rendszer nem támogatja. A pályázatíró azt
fogalmazta meg, hogy olyan kis értékű eszköz beruházások fogadhatóak el, amelyek értéke
nem haladja meg a megnyerhető pályázati összeg 10%-át. Jelenleg 30 millió Ft áll az
Önkormányzat rendelkezésére a strandfürdő további bővítésére, ebből 3 millió forintot lehet
eszközberuházásra fordítani. A januári testületi- ülésen napirendre lehetne tűzni az esetleges
gyógyvízzé minősítés kérdését. A gyógyvízzé minősítés eljárása kb. fél év alatt zajlik le. Az
ÁNTSZ-nél kell kezdeményezni, ezt követően az Országos Tisztiorvosi Szolgálat adja meg a
végleges minősítést. Az eljárás becsült költsége a szakhatóságok díjaival együtt
összességében 500-600 ezer Ft. Ha megtörténik a gyógyvízzé minősítés, azzal pénzt tud
nyerni az Önkormányzat, mert a vízforgatásos rendszert nem kell működtetni. Viszont ennek
vannak más hatásai is, mert gyógyvíz kitermelése esetén önálló vízórát kell felszereltetni és a
gyógyvíz tarifáját kell kifizetni. A vízórát hitelesíteni kell, azt az ÁNTSZ ellenőrzi. Megfelelő
megoldás lehetne a korábbi eredeti terv, hogy a Kissorért Egyesület adja be ezt a pályázatot.
Pozitív elbírálás esetén a nyert összegből ki lehet alakítani azt a konyhai részt, amelyet a
kempingezéshez az előírások megkövetelnek. Meg lehet oldani a melegvíz ellátást minden
épületben, illetve a központi fűtést is. A nyári időszakban érdemes lehetne a napkollektoros
rendszert működtetni, ez egy drágább, de megtérülő beruházás, hiszen ez a rendszer a téli
időszakban is kisegítő megoldásként alkalmazható. A bizottsági üléseken elhangzott, hogy évi
kb. 1,5 millió Ft a ráfizetés jelentkezik az Önkormányzatnál a fürdő működtetésével
kapcsolatban. Ez az összeg 2010-ben még vállalható és újabb fejlesztések, bővítések után
lehet dönteni a fürdő további sorsáról. A fürdő az Önkormányzat értékes vagyontárgya, amely
ha elhanyagolt, akkor néhány év múlva teljesen elértéktelenedhet, a medence valamint az
épületek karbantartásának hiánya komoly következményekkel járhat. Javasolja, hogy 2010ben az Önkormányzat vállalja a Műszaki Szolgálat által a fürdő működtetését, a következő
időszakban pedig részleteiben kerüljenek kidolgozásra a hosszú távú további fejlesztések, a
működtetés. 2010-ben a pályázati lehetőségek csekélyek, de következő években talán újra
megnyílnak a támogatási formák. Várhatóan 2011-ben határátkelő létesül Ásotthalmon,
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aminek lesznek turisztikai vonzatai is. A térségben kevés a kempingezési lehetőség, a fürdő
révén a környékre látogatóknak lehetőségük nyílhat erre a szórakozási lehetőségre is.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Karsai Éva jegyző: Dobák Sándor tanácsnok a 2009. december 14-i bizottsági ülésen
felvetette, hogy úgy történjen meg a fürdő bérbeadása, hogy az ingatlan elektromos
hálózatának használati díja az önkormányzat részéről átvállalásra kerülne. 2009. november
30-ig ez az összeg 1.198 ezer Ft-ot tett ki.
Fackelmann István alpolgármester: Jövőre 50 éves lesz a fürdő, ennek alkalmából jubileumi
ünnepség-sorozat megtartását javasolja.
Dobák Sándor tanácsnok: Támogatja Petró Ferenc polgármester módosító javaslatát. A
medence felújítása a legelső és legfontosabb feladat a 2010-es évben, mivel naponta kb. 20-30
köbméter vízelfolyás van, aminek az az oka, hogy a medencén több helyen hosszanti
irányban repedések vannak. Talán Mórahalom közelsége miatt a környékre látogatók
Ásotthalmot is felkeresik majd, hiszen a fürdő mellett az erdők, a szép természeti környezet
mind vonzhatják a turistákat.
Dr. Sümegi Sándor képviselő: Hány fokos jelenleg a fürdő vize?
Petró Ferenc polgármester: Jelenleg 26-27 fok közötti, de a vízforgatás ezt tovább hűti.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
alábbi módosító indítvány elfogadását.
„1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem ír ki pályázatot a Strandfürdő üzemeltetésére, és
a Strandfürdőt 2010. évben is a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat fogja
üzemeltetni.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 2010, februári testületi ülésre
készítsen tájékoztatót a Strandfürdő vizének gyógyvízzé minősítéséről.
Határidő:
- 1,) pontra vonatkozóan 2009. december 18.
- 2.) pontra vonatkozóan 2010. februári testületi ülés”

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a módosító indítványt.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az előterjeztést a fentebb elfogadott módosító
indítvánnyal.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:
286/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Strandfürdő bérbeadására pályázat kiírása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem ír ki pályázatot a Strandfürdő
üzemeltetésére, és a Strandfürdőt 2010. évben is a Településüzemeltetési és
Műszaki Szolgálat fogja üzemeltetni.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 2010, februári testületi
ülésre készítsen tájékoztatót a Strandfürdő vizének gyógyvízzé minősítéséről.
Határidő:
- 1,) pontra vonatkozóan 2009. december 18.
- 2.) pontra vonatkozóan 2010. februári testületi ülés
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
4.) Irattár

XIV. napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 28. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a meghozott bizottsági
véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 29. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
287/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom,
Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban
megjelölt határidőig ajánlat n e m k e r ü l t b e n y ú j t á s r a .
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlanra
kiírt p á l y á z a t o t e r e d m é n y t e l e n n e k n y i l v á n í t j a .
Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester – általa a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Irattár

26
XV. napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 30. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a meghozott bizottsági
véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 31. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A pályázatot benyújtó Puszta Csaba ásotthalmi lakosnak komoly
tervei vannak az ingatlannal kapcsolatosan, tanfolyamokat szeretne ott szervezni, illetve
nyomdatechnikai eszközökkel kívánja felszerelni az ingatlant.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
288/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő
Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati
kiírásban megjelölt határidőig Puszta Csaba 6783 Ásotthalom, VII. ker. 941. szám
alatti lakos nyújtott be ajánlatot, amely érvényes.
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2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlant 2010. január 01. napjától Puszta Csaba 6783 Ásotthalom, VII.ker. 941. sz.
alatti lakos részére nettó 360.000,-Ft/év bérleti díjért bérbe adja.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert a szükséges további intézkedések
megtételével.
Határidő: 2009. december 18. ill. 2010. január 01.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Puszta Csaba 6783 Ásotthalom, VII. ker. 941.
4.) Irattár

XVI. napirendi pont
A „volt ÁSOTT TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázat
elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 32. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a meghozott bizottsági
véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 33. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
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289/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: A „volt ÁSOTT TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázat
elbírálása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület megállapítja, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft.
Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt
határidőig ajánlat n e m k e r ü l t b e n y ú j t á s r a .

2.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének”
bérbeadására kiírt p á l y á z a t o t e r e d m é n y t e l e n n e k n y i l v á n í t j a .

Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Irattár

XVII. napirendi pont
Új pályázat kiírása a „volt ÁSOTT TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 34. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a meghozott bizottsági
véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 35. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
290/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Új pályázat kiírása a „volt ÁSOTT TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület p á l y á z a t o t h i r d e t „ a volt ÁSOTT-TELSZO Kft.
Irodahelyiségének” 2010. február 01-től történő b é r b e a d á s á r a a mellékletben
foglalt pályázati felhívás alapján.
2 ) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert azzal, hogy a pályázati
felhívást tegye közzé a „Közhír-Halom” című helyi lapban és a község honlapján.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, a pályázat bontásával és
a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat döntésre terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:

- az 1.) és 2.) pontra vonatkozóan 2009. december 18.
- a 3.) pontra vonatkozóan 2010.január 08.. ill. 2010. január 20.
Felelős: Petró Ferenc polgármester

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Irattár

XVIII. napirendi pont
Partnerségi szerződés jóváhagyása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 36. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a meghozott bizottsági
véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 37. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ az Ásotthalmi Tagintézménye új épületének, helyiségeinek
kialakítása, valamint a szolgáltatás minőségi feltételeinek javítása érdekében pályázatot
nyújtott be. Mivel a Többcélú Társulásnak nincs önálló bevételi forrása, a pályázat
benyújtásával kapcsolatban felmerült előkészítési költségeket az érintett önkormányzatoknak
kell a pályázat befogadásáig rendelkezésre bocsátani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
291/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Partnerségi szerződés jóváhagyása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület j ó v á h a g y j a a határozat mellékletét képező Partnerségi
szerződést, és f e l k é r i a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szerződést írják alá.
Határidő: 2009. december 18.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
4.) Irattár
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XIX. napirendi pont
Szerződés megkötése a Regio Net Hungária Szolgáltató Kft.-vel
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 38. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a meghozott bizottsági
véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának módosítását az
alábbiak szerint:
„1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy -a határozat mellékletét képező -bérleti szerződést
megköti a RegioNet Hungária Szolgáltató Kft-vel a hidroglóbusz bérlése céljából
ismétlőállomás és antenna telepítés megvalósítása érdekében.”
A Bizottság javasolja a határozati javaslat 2.) pontjának módosítását az alábbiak szerint:
„2.) A Képviselő-testület úgy dönt, 250.000, Ft + Áfa /év értékben szolgáltatási szerződést
köt az Elektro Prompt 2000 Kft-vel 10/10 Mbit/s sávszélességű internet hozzáférés
biztosítása érdekében.”
A Bizottság a fenti módosításokkal együtt javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 39. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester röviden ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
Bizottság által javasolt módosítás elfogadását a határozati javaslat 1.) pontjára vonatkozóan.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslat 1.)
pontjára vonatkozó módosítást.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Bizottság által javasolt módosítás elfogadását
a határozati javaslat 2.) pontjára vonatkozóan.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslat 2.)
pontjára vonatkozó módosítást.
Petró Ferenc polgármester szavazásra
előterjesztésben foglaltak elfogadását.

bocsátja

az

elfogadott

módosításokkal

az
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
292/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Szerződés megkötése a Regio Net Hungária Szolgáltató Kft.-vel
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy -a határozat mellékletét képező - bérleti
szerződést megköti a RegioNet Hungária Szolgáltató Kft-vel a hidroglóbusz bérlése
céljából ismétlőállomás és antenna telepítés megvalósítása érdekében.
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, 250.000, Ft + Áfa /év értékben szolgáltatási
szerződést köt az Elektro Prompt 2000 Kft-vel 10/10 Mbit/s sávszélességű internet
hozzáférés biztosítása érdekében.
3.) A Képviselő-testület megbízza a p o l g á r m e s t e r t
intézkedések megtételével.

a szükséges további

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) RegioNet Hungária Szolgáltató Kft
4.) Irattár

XX. napirendi pont
Beszámoló a tanácsnok 2009. évi munkájáról
Előadó: Dobák Sándor tanácsnok
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 40. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, hogy ismertesse a meghozott bizottsági
véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök, képviselő: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén
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megtárgyalta és véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli
előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 41. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dobák Sándor tanácsnoknak, a napirendi pont
előadójának.
Dobák Sándor tanácsnok: Azzal egészíti ki az írásbeli előterjesztésben foglaltakat, hogy az
októberi lakossági fórumon elhangzott egy olyan felvetés, miszerint az iskola környékén a
járdák nem minden helyen járhatóak, mivel azokra a fák és egyéb növények több helyen
erősen ránőttek. Megvizsgálva a problémát, olyan kirívó eseteket, amikor valóban
akadályozta volna járdán való közlekedést az arra kinyúló növényzet, nem talált.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
293/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a tanácsnok 2009. évi munkájáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a tanácsnok 2009. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: 2009. december 18.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dobák Sándor tanácsnok
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Dobák Sándor tanácsnok
4.) Irattár
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XXI. napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2010. évi
önkormányzati célok meghatározása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 42. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dr. Sümegi Sándor ÜB tag, képviselő: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága 2009. december 14-én megtartott nyílt ülésén megtárgyalta
és véleményezte a tárgyi előterjesztést: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
(Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 43. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: A Képviselő-testület a teljesítménykövetelmények alapját képező fő
célokat határozza meg, amelyeket a jegyző lebont egyes köztisztviselőnként és kitűzi azokat a
fő vonalakat, amiket a következő év során a köztisztviselő munkájában értékelni fog. A
következő évre vonatkozó teljesítmény-értékelési célkitűzés átadása minden év január elsejéig
történik meg, az értékelés pedig decemberben. A 2009. évi értékelés egy fő szabadságon lévő
köztisztviselő kivételével mindenki részére átadásra került már. Vannak nagymértékben
terhelhető, kimagaslóan dolgozó köztisztviselők, illetve vannak gyengébb pontok a Hivatal
működését tekintve. Ezeket próbáljuk kiküszöbölni, célellenőrzéseket lefolytatni akár helyi
szinten is, akár felettes szervtől kért ellenőrzés során. A Gazdasági és Munkaprogramból és a
már benyújtott pályázatokból aktuálisan bedolgozásra kerültek a már ismert a pályázati
lehetőségek. 2010-ben esedékes 2 országos választás többletfeladatokat jelent a Hivatal
működésében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
294/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2010. évi
önkormányzati célok meghatározása
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző előterjesztését a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
teljesítményértékeléséhez a 2010. évi önkormányzati célok meghatározására vonatkozóan, és
a következő határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek 2010. évi teljesítmény követelményeit megalapozó c é l o k a t a
határozat mellékletében foglaltak szerint h a t á r o z z a m e g .

2.)

A Képviselő-testület megbízza a P o l g á r m e s t e r t , hogy a Jegyző
munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket –
tekintettel a határozat mellékletében foglalt kiemelt célokra - h a t á r o z z a m e g ,
és az annak alapján elvégzett értékelésről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

3.) A Képviselő-testület megbízza a J e g y z ő t , hogy az 1.) pontban foglaltakra tekintettel,
a Hivatal köztisztviselői munkateljesítményeinek értékeléséhez szükséges teljesítmény
követelményeket d o l g o z z a k i és vezesse be.
Határidő: 2010. január 01., illetve értékelés tekintetében 2010. december 31.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Irattár

XXII. napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló 20/2001.(XI.30.) számú
rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 44. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt
Dr. Sümegi Sándor ÜB tag, képviselő: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága 2009. december 14-én megtartott nyílt ülésén megtárgyalta
és véleményezte a tárgyi előterjesztést: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
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foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
(Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 45. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: A cafeteria-juttatások szabályainak változása miatt szükséges a
rendelet módosítása. A novemberi bizottsági illetve testületi üléseken a költségvetési
koncepció megtárgyalása során részletesen ismertetésre kerültek a cafeteria-rendszerhez
kapcsolódó jogszabályi változások. A koncepcióban mind a köztisztviselők, mind a
közalkalmazottak esetében külön soron a szerepelnek a cafeteria-juttatások költségei, illetve
külön lett feltüntetve az ahhoz kapcsolódó adóteher. Az Önkormányzat 2010. évi
költségvetése úgy fog elkészülni, hogy abban már egy sorban lesznek a cafetéria-juttatások,
azok járulékaival együtt, mint éves keretösszeg. Márciusban kell dönteniük a
köztisztviselőknek arról, hogy a meghatározott keretösszegen belül milyen juttatást
szeretnének igénybe venni. A munkáltatóra nézve legkedvezőbb, ha a kedvezményes vagy
ingyenes internet használatot minél több dolgozónk választja, mivel ez az egyetlen olyan
cafeteria- juttatás, amelynek nincsen adóterhe. Abban az esetben, ha telefonon vagy kábeltévé
szolgáltatással együtt érkezik az internet, de a számlához olyan részletező kimutatás is van,
amely külön feltünteti az Internet összegét, akkor az teljes egészében elszámolható a
munkáltató által. Több dolgozó jelezte már, hogy élni kíván az internet használattal, így
lehetőség nyílik a járulékterheken való megtakarításra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
rendeletét:
33/2009.(XII.16.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009.(XII.16.) rendelete a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői juttatásairól szóló 20/2001.(XI.30.) számú rendelet
módosítására
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 46. számú melléklete tartalmazza)

XXIII. napirendi pont
A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének megállapítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 47. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: Minden Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban: Bizottság)
2009. december 14-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a Képviselő-testület 2010. évi
munkatervére vonatkozó előterjesztést.
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint:
„A közmeghallgatáson kerüljön sor a tanácsnok beszámolójára és az alpolgármester
illetve a bizottságok elnökei is számoljanak be a 2006.-2010. évi munkájukról a
közmeghallgatás keretében.”
3.) A Bizottság a fenti kiegészítéssel együtt javasolja elfogadásra a határozati javaslatot,
és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2010. december 14-i ülésén megtárgyalta és
véleményezte a Képviselő-testület 2010. évi munkatervére vonatkozó előterjesztést.
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint:
„A közmeghallgatáson kerüljön sor a tanácsnok beszámolójára és az alpolgármester
illetve a bizottságok elnökei is számoljanak be a 2006.-2010. évi munkájukról a
közmeghallgatás keretében.”
3.) A Bizottság a fenti kiegészítéssel együtt javasolja elfogadásra a határozati javaslatot,
és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a Képviselőtestület 2010. évi munkatervére vonatkozó előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli
előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és e l f o g a d j a .
Dr. Sümegi Sándor ÜB tag, képviselő: A Ügyrendi Bizottság (továbbiakban: Bizottság)
2009. december 14-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a Képviselő-testület 2010. évi
munkatervére vonatkozó előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Kószó Tamás OMEB tag, képviselő: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. december 14-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a
Képviselő-testület 2010. évi munkatervére vonatkozó előterjesztést.
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1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint:
„A közmeghallgatáson kerüljön sor a tanácsnok beszámolójára és az alpolgármester
illetve a bizottságok elnökei is számoljanak be a 2006.-2010. évi munkájukról a
közmeghallgatás keretében.”
3.) A Bizottság a fenti kiegészítéssel együtt javasolja elfogadásra a határozati javaslatot,
és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 48. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A bizottsági módosító indítványok alapján új egységes
szerkezetben elkészítette a Munkatervet, kéri a képviselők ezt az új egységes szerkezetű
munkatervet tárgyalják meg és fogadják el.
(Az új, bizottsági indítványokkal átdolgozott munkaterv a jegyzőkönyv 49. számú melléklete
tartalmazza.)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
Képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadását.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát.
295/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
1.)

A Képviselő-testület – Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.)
rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 10. §. (1) bekezdése alapján - e g y e t é r t és
j ó v á h a g y j a a határozat mellékletét képező 2010. évi Képviselő-testületi
munkatervben foglaltakat.

2.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, - az SZMSZ 10. § (4) bekezdése
alapján - hogy az elfogadott munkatervet mindazok megkapják, akiktől az
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összeállításra javaslat lett kérve.
A közmeghallgatáson kerüljön sor a tanácsnok beszámolójára és az alpolgármester illetve a
bizottságok elnökei is számoljanak be a 2006.-2010. évi munkájukról a közmeghallgatás
keretében.
A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést.
Határidő: 2009. december 18.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző- általa az osztályvezető
3.) Az SZMSZ 10. § (4) bekezdése szerintiek
4.) Irattár

XXIV. napirendi pont
A Tanyagondnoki Szolgálat képzési és pénzügyi tervének elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 50. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 51. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Sajnos a Tanyagondnoki Szolgálat a normatíváját fokozatosan
veszíti el, mivel egyre kevesebb központi támogatásban részesül. Ezért jelentős veszteség
jelentkezik ezen a szakterületen. Megköszöni Kása Gabriella Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézménye
vezetőjének illetve a tanyagondnokoknak a kimagasló munkát.
Kérdés, hozzászólás:
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Dr. Karsai Éva jegyző: Megköszöni Kása Gabriella, a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézménye
vezetőjének segítségét az anyag összeállítása kapcsán. Jövő év elején a Tanyagondnoki
Szolgálattal kapcsolatosan működési engedéllyel kapcsolatos ellenőrzésre fog sor kerülni,
ezért a januári képviselő-testületi ülésen Petró Ferenc polgármester szakmai beszámolót
terjeszt majd a testület elé.
Fackelmann István alpolgármester: Ki fizeti a tanyagondnokok képzésének díját?
Petró Ferenc polgármester: Az Önkormányzat fizeti, normatíva is jár rá.
Kása Gabriella tagintézmény-vezető: Gabi: Csak a felmerülő tagsági díjat kell a
tanyagondnokoknak fizetniük, ez kb. 1.000,- Ft.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát.

296/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: A Tanyagondnoki Szolgálat képzési és pénzügyi tervének elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
1) A Képviselő-testület a határozat melléklete szerint e l f o g a d j a a Tanyagondnoki
Szolgálat képzési és pénzügyi tervét 2010. január 1. – 2014. december 31-ig terjedő
időszakra vonatkozóan.
2) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy minden évben a
továbbképzési programok megjelenése után, kerüljön aktualizálásra az elvégzendő
szakmai képzés tanyagondnokonként az adott évben.
Határidő: 2010. január 01. illetve folyamatosan 2014. december 31-ig.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester és általa a tanyagondnokok
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2.) Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető
3.) Irattár

XXV. napirendi pont
A Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 52. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 53. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát.
297/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: A Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület a 288/2008. (XI.26.) KT. határozatát visszavonja, és a határozat
melléklete szerint e l f o g a d j a a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programját.
Határidő: 2010. január 01.
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Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határozatról értesülnek:
1.) Petró Ferenc polgármester és általa a tanyagondnokok
2.) Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető
3.) Irattár

XXVI. napirendi pont
A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának átütemezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 54. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököket, hogy ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök, képviselő: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. december 14-i nyílt ülésén
megtárgyalta és véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli
előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és elfogadja.
(Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 55. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Módosítani kellett a beruházások költségvetéseit illetve más
műszaki terveket kellett készíteni azért, hogy az Önkormányzat számára rendelkezésre álló
foedezet alapján a közösségi terek megépülhessenek. A VÁTI Nonprofit Kft-hoz szerződésmódosítást nyújtott be az Önkormányzat, amely jelenleg hiánypótlás alatt áll. Várhatóan
februárban írhatjuk alá a szerződés- módosítást. Ez után kerülhet sor a közbeszerzési eljárás
újbóli kiírására. További csúszás lehet a kezdésben, ezért amennyiben szükséges lesz
módosítani a határozatot, akkor ez a későbbiekben meg fog történni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
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298/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy: A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának átütemezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a 108/2009.(V.13.) KT határozat 1.) pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„1.) A Képviselő-testület e g y e t é r t a Kissori és Gátsori Közösségi Terek
megvalósításának ütemezésével az alábbiak szerint:
- a projekt tervezett kezdése: 2010. március
- a projekt tervezett befejezése: 2011. március”
2.) A Képviselő-testület f e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a módosítással
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2009. december 18.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) VÁTI Nonprofit Kft. – Szegedi Területi Iroda
4.) Irattár

XXVII. napirendi pont
Bejelentések
Kása Gabriella tagintézmény-vezető: 2009. december 22-én kedden karácsonyi ünnepség
lesz az Intézményben, ahová szeretettel várják a képviselő-testület tagjait. Munkatársai, az
Ellátottak és a saját nevében a Képviselő-testületnek valamint az Önkormányzat valamennyi
dolgozója számára békés, boldog karácsonyt kíván.
Kovács- Tanács Istvánné Műv. Ház és Könyvtár igazgatója: Munkatársai nevében is boldog
ünnepeket kíván a Testület valamennyi tagja, illetve az Önkormányzat dolgozói számára.
Megragadja a lehetőséget, hogy a Falukarácsonyra meghívja a jelenlévőket.
A Művelődési Ház felújítása folyamatban van, az ablakcserék megtörténtek, ennek kapcsán
megköszöni az összes nyújtott segítséget, külön kiemelve kollégáit, akik nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy a munkálatok gördülékenyen történjenek.
Petró Ferenc polgármester: megköszöni a Képviselő-testület egész évi munkáját és
mindenkinek békés boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kíván.

44

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Petró Ferenc polgármester a Képviselő-testület
soros, nyílt ülését 15.30 órakor berekeszti.
Kmf.

Petró Ferenc
polgármester

Dr. Karsai Éva
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Polner Frigyesné
képviselő

Rózsa József
képviselő

