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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. november 26.-án megtartott testületi ülésen leadott jelentésem óta az alábbiak szerint adok
számot a nyílt és zárt ülésen meghozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről:

198/2009.(IX.9.) KT határozat
Tárgy:
Ifjúságsegítő állásra pályázat kiírása
274/2009. (XI.26.) KT határozat
Tárgy: Ifjúságsegítő munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása
A Képviselő-testület döntött Dobó Veronika közművelődési szakember kinevezéséről 2009.
december 01. napjától, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezésével ifjúságsegítő munkakörbe.

107/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy:
A Gátsori Fődi-Gyep megvásárlása
127/2009.(VI.24.) KT határozat
Tárgy:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről
182/2009.(IX.9.) KT határozat
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott
Tárgy:
döntésekről
A 253/2009.(XI.26.) KT határozat 3.) pontjában a Képviselő-testület döntött a Fődi-Gyep
megvásárlásáról szóló 107/2009.(V.13.) KT határozat visszavonásáról. A döntésről a tulajdonos, a
kivonat megküldésével értesült.
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137/2009.(VI.24.) KT határozat
Tárgy:
Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat működésének felülvizsgálata
A Képviselő-testület határozatában megbízta a polgármestert a Strandfürdő helyiségeinek
bérbeadásával kapcsolatos további intézkedések megtételével.
182/2009.(IX.9.) KT határozat
Tárgy:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről
A Képviselő-testület a 137/2009.(VI.24.) KT határozat végrehajtására utasítja a polgármestert és
megbízza, hogy a következő soros ülésre számoljon be a végrehajtásáról.
209/2009.(IX.9.) KT határozat
Tárgy:
A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat gazdasági és tevékenységi beszámolója
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Strandfürdő üzemeltetésére írjon ki
pályázatot.
Petró Ferenc polgármester egyeztetéseket folytatott a Strandfürdő bérbeadással kapcsolatosan, a
megtett intézkedésről a 2009. decemberi soros ülés napirendi pontjában tájékoztatja a Testületet.

214/2009.(IX.9.) KT határozat
Tárgy:
Egészségház megvalósításának II. ütemére pályázat benyújtása
Határidő: 1.) – 4.) pont esetében 2009. november 27.
5.) pont esetében 2009. november ill. 2010. február
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
A Képviselő-testület döntött az Egészségház megvalósításának II. ütemére vonatkozó pályázat
benyújtásával, és a pályázat sikeres lebonyolításához a 2.631.579,- Ft önerőt biztosít.
A saját forrásnak megfelelő összeg a 2010. évi költségvetési koncepció elkészítésekor betervezésre
került.
A pályázat benyújtásának határidejét a kiíró 2010. január 08. napjára módosította, ezért az elkészült
pályázat beadása ennek megfelelően fog megtörténni.

Végre nem hajtott határozatok:
151/2009.(VI.24.) KT határozat
Tárgy:
A közösségi közlekedés fejlesztésére
53/2008.(III.27.) KT határozat módosítása
Határidő: 2009. június 26.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző

benyújtott

pályázathoz

kapcsolódó

A Képviselő-testület határozatában döntött a pályázat lebonyolításával kapcsolatban az
Önkormányzatot érintő közös társulási költség módosításáról, a vállalt 4.680.000,- Ft önerő és a
468.021,- Ft hozzájárulás kifizetése nem történt meg (határidő: 2009. augusztus 15.).
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158/2009.(VI.24.) KT határozat
Tárgy: A 2009. január havi szociális feladatellátásokra jutó normatíva átadása a Társulás részére
Határidő:
- az 1.) és 2.) pont vonatkozásában 2009. június 26.
- a 3.) pont vonatkozásában a normatíva települési önkormányzat részére történő
megérkezését követően azonnal
- a 4.) pont vonatkozásában 2009. szeptember
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
A testületi döntést tartalmazó kivonat megküldése a Társulás részére megtörtént, a 3.828.400,- Ft
normatíva összegének átutalása a Többcélú Társulás részére nem történt meg.

211/2009.(IX.9.) KT határozat
Tárgy:
A számlavezető és hitelnyújtó bank beszámolója
Határidő:
- 1.) pont tekintetében 2009. szeptember 11.
- 2.) pont tekintetében 2009. november
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel során jelzálogjoggal terhelt –
Ásotthalom, 2/3 hrsz.-ú – ingatlan átsorolása miatt a forgalomképes – Ásotthalom, 385. és 436/2
hrsz-ú – ingatlanok jelzálogjoggal való megterhelését kezdeményezze a K&H Bank ZRt.-nél.
A Bank hozzájárult a jelzálogjog változtatáshoz, a szerződés megkötése nem történt meg.

216/2009.(IX.9.) KT határozat
Tárgy:
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának alakulása
Határidő: 2009. szeptember 11.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Németh Attila végelszámoló
Az APEH vizsgálata befejeződött és a vizsgálat eredményét megküldte a Cégbíróság részére. A
Kft. végelszámolása még nem fejeződött be a Cégbíróság részéről.

224/2009.(X.5.) KT határozat
Tárgy: Döntés az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Kissoron” elnevezésű közbeszerzési eljárásról
225/2009.(X.5.) KT határozat
Tárgy: Döntés az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Gátsoron” elnevezésű közbeszerzési eljárásról
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy új közbeszerzési eljárást indít az építési beruházások
kivitelezése érdekében.
A Kissori és Gátsori közösségi terek megépítésére vonatkozóan 2009. november 26. napján került
aláírásra kettő szerződés módosítása, mivel a Támogatási Szerződés 10. sz. mellékletében tervezett
projekt tevékenységek ütemezése nem tartható.
Ennek oka, hogy a 2009. szeptemberben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, a
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beérkezett túl magas ajánlati ár miatt, és szükségessé vált a műszaki tartalom változtatása.
Mivel előreláthatólag csak 2010. januárban történhet meg az új közbeszerzési felhívás közzététele,
így 2010. február végére lehet eredményt hirdetni és csak márciusban lehet megkezdeni a
kivitelezési munkálatokat 2011. márciusi projektzárással.
A határidők módosulása miatt a meghozott testületi határozatok módosítása lesz szükséges, hiszen
a támogatási szerződés megkötése is elhúzódik újabb 60 nappal.

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott döntések
2009. november 01. – 2009. november 30. közötti időszakban
Polgármester
− A korábban megállapított normatív lakásfenntartási támogatások közül - az ügyfelek
kérelmére – 25 esetben került módosításra a támogatás folyósítása. A továbbiakban az ellátás
utalása természetbeni ellátásként a szolgáltatók felé (DÉMÁSZ Zrt., Égáz-Dégáz Zrt., Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht.) történik.
− Normatív lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátásként 3 kérelmező részére lett
megállapítva, 1 éves időtartamra.
− Átmeneti segély 6 főnek összesen 15 500,- Ft összegben,
− temetési segély 2 főnek összesen 26.000,- Ft összegben került megállapításra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozatot
hozza meg:
_____/2009.(XII.16.) KT határozat
Tárgy:

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 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 .
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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
Erről értesítést kap:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Irattár

Ásotthalom, 2009. december

Petró Ferenc
polgármester

