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Tisztelt Képviselő-testület!
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet 33. § (2) bekezdése szerint:
„A tanácsnok tevékenységéről évente teljes körűen köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.”
A tanácsnok kötelezettségének megfelelően elkészítette a 2009. évi munkájáról szóló beszámolót, amely
az előterjesztés mellékletét képezi.
Fentiek alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékletét
szíveskedjen megvitatni, és az alábbi határozatot meghozni:
_____/2008. (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 e l f o g a d j a .
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
Ásotthalom, 2009. december

Petró Ferenc
polgármester

Beszámoló a tanácsnok munkájáról
A Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak figyelembevételével terjesztem beszámolómat
a Tisztelt Képviselő-testület elé, a 2009-es tanácsnoki tevékenységemmel kapcsolatosan.
Feladatomat a Polgármester Úr közvetlen irányításával végzem, egyeztetve a feladatokat,
tennivalókat.
Kiemelve néhányat a feladatok közül:
1.) Az előző évhez hasonlóan, idén is több olyan tárgyaláson vettem részt, amely a Délalföldi Ivóvíz minőségjavító program kapcsán szerveződött, legutóbb novemberben
Szentesen voltam. Az üléseken elhangzottakról rendszeresen tájékoztattam a Tisztelt
Képviselő-testületet.
2.) A Településfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó lakosságot érintő kérdésekben segítettem
a tervezők munkáját.
3.) Lakossági igény alapján tájékozódtam a Kiss Ferenc tanyánál lévő buszmegállóban, váró
telepítéséről. Az igény jogos, a megoldásra az új buszvárók kihelyezése kapcsán
rövidesen sor kerül.
4.) 2009. április 17-én a Homokháti Kistérség Többcélú Társulási ülésén vettem részt, ahol
többek között a Közösségi Közlekedés településünket érintő fejlesztéseiről kaptunk
tájékoztatást. A közelmúltban egy sajtótájékoztatón jelentette be Nógrádi Zoltán
polgármester Úr a beruházás beindítását, melynek keretén belül Ásotthalom buszvárókat
és forgalomlassító eszközöket kap.
5.) Településünkön új internet szolgáltató jelent meg és így a közel jövőben a külterületen
élők is hozzájuthatnak az ilyen jellegű szolgáltatásokhoz.
6.) 2009. április 28-án a Szegedi Hulladékgazdálkodási Kht. társulási ülésén vettem részt
ahol, a társaság 2008. évi gazdálkodásáról hallhattunk beszámolót. Ezen az ülésen
tájékoztatták a jelenlévőket a régi hulladéklerakók rekultivációjának állásáról, mint tudjuk
azóta sincs kézzel fogható változás. Több település is sérelmezte a lomtalanítás hiányát.
7.) A Térségi Vízmű társulási ülésén is részt vettem, ahol a beszámoló mellett jelentős
hangsúly kapott az intézmény kintlévősége és annak behajtása.
8.) Többekkel együtt sokat dolgoztunk az Ásott-Telszo Kft. végelszámolásán, a részletek
ismertek.
9.) Örömmel vettem részt a Kissorért Egyesület szervezett Közösség Ház alapkő letételének
alkalmából szervezett ünnepségén. Az esemény meghitt hangulatú volt, és településrész
környezetén is meglátszik az egyesület közösségi munkája. Köszönet érte.
10.) Több, a közlekedésben gépjárművel résztvevő jelezte, hogy néhány utcában a bokrok és
a tujafák oly mértékben zavarják az útkereszteződések beláthatóságát, hogy az

balesetveszélyes. Ezeket az útszakaszokat felmértem és lakossági sérelem nélkül ezekre
tavaszig megoldást fogunk keresni. Az októberi lakossági fórumon elhangzottak
kapcsán is ellenőriztem az általános iskola környéki járdák járhatóságát, melyekről majd
az ülésen szóbeli kiegészítést teszek.
11.) Többedmagammal részt vettem a költségvetési koncepció megalkotásával kapcsolatos
költség csökkentést vizsgáló bizottság munkájában, a részletek ismertek.
12.) November 20-án sikeres Vállalkozói estet szerveztünk, ahol a Tisztelt Képviselőtestület döntése alapján a Polgármester Úr átadta az Év Vállalkozója címet, Nógrádi
Antal Úrnak. Az Év Vállalkozása cím átadása a decemberi testületi ülésen történik.
Ezen az ünnepségen a Mórhalmi Munkaügyi Központ kirendeltség vezetője tájékoztatta
a vállalkozókat a 2010-ben várható változásokról, a támogatások feltételeiről. Dr.
Karsai Éva jegyző nő az iparűzési adó változásairól tartott előadást. A jó hangulatú est
vacsorával fejeződött be.
13.) Jelenleg a határátkelő megvalósításához kapcsolódó pályázat előkészítő munkálataiban
veszek részt.
Beszámolómban igyekeztem bemutatni a tanácsnoki feladatkör sokszínűségét kiemelve néhányat
az elvégzett és a folyamatban lévő feladatok közül. További munkámhoz kérem a Polgármester
Úr és a Képviselő-testület segítő hozzájárulását.
Ásotthalom, 2008. december 7.

Tisztelettel

Dobák Sándor
tanácsnok

