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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
E napirendi pontban tárgyalandó az előző 2009. november 26-ai képviselő-testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekről, a végzett tevékenységemről ad számot, az alábbiak szerint:
1.) November 30-án Szabadkán voltam a polgármesteri hivatalban, ahol egyeztetést folytattam az
IPA pályázat megvalósításával kapcsolatban. Később egy konferencia kezdődött a határon
átnyúló együttműködési lehetőségekről, közös projektek kidolgozásáról.
2.) December 1-én Budapesten voltunk a Közlekedés, Hírközlési minisztériumban, ahol
egyeztetést folytattunk a határút megépítésével kapcsolatban. Átbeszéltük a műszaki
paramétereket, a kerékpárúttal kapcsolatos követelményeket. A határépülettel kapcsolatos
tervezési előírásokat.
3.) December 2-án Mórahalmon tartottunk közös megbeszélést az IPA pályázattal kapcsolatban. Az
értekezleten jelen volt a NIF Zrt képviselője, a Szabadkai polgármesteri Hivatal képviselője,
Mórahalmi Kistérség képviselője, és az Ásotthalmi Önkormányzat képviselője. Átbeszéltük az
IPA pályázat költségvetését, és a beadásig szükséges feladatok elvégzését.
4.) December 3-án a Csongrád- megyei közgyűlésén vettem részt, ahol módosítottuk a
költségvetést és állást foglaltunk a szegedi huszár szobor ügyében.
5.) December 4-én a mórahalmi kistérségi társulás ülésén vettem részt. A társulás minden
szervezete ülést tartott. Elfogadtuk a jövő évi koncepciót, pályázatok benyújtásáról döntöttünk.
6.) December 5-én megtartottuk az ifjúsági egyesület szervezésében a szokásos Mikulást estet. A
fiatalok jól érezték magukat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és az alábbi
határozatot meghozni:
_____/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.
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Határidő: 2009. december 18.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Irattár
Ásotthalom, 2009. december
Petró Ferenc
polgármester

