Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 13-án 9,00
órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.
A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen van: Petró Ferenc polgármester, Dobák Sándor tanácsnok, Kiss Sándor, Farkas
Mátyás, Kószó Tamás, Polner Frigyesné, Pőcze Levente, Rózsa József, és Dr.
Sümegi Sándor képviselők
Távol maradt: Fackelmann István alpolgármester, Babarczi Antal és Tóth István
képviselők (jelezték távolmaradásukat)
Jelenlévő meghívottak: Dr. Karsai Éva jegyző, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási
ügyintéző, kontírozó könyvelő, Kása Gabriella Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményének vezetője és Az Élhetőbb Életért Alapítvány kuratórium
elnöke, Rácz Józsefné Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének vezetőhelyettese, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella a Kiss Ferenc Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda igazgatója és az Ásotthalmi Gyermekekért
Alapítvány kuratórium elnöke, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető, KovácsTanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója,
Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. végelszámolója és az
Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, Fröhlich
András Ásotthalomért Közalapítvány kuratórium elnöke és TVMB tag, Dr.
Zélity László Szegedi Rendőrkapitányság r. ezredes, rendőrségi főtanácsos,
kapitányságvezető, Éberhardt Gábor Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Határrendészeti Kirendeltségvezetője, Köles Attila Rendőrkapitányság Szeged
Mórahalmi Rendőrőrs mb. őrsparancsnoka, Sipos Zsolt Rendőrkapitányság
Szeged Mórahalmi Rendőrőrs körzeti megbízottja, Tóth Zsolt Ruzsa Községi
Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka, Németh Szilveszterné
Borostyán Nyugdíjas Klub vezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Fődi Józsefné kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző
Petró Ferenc polgármester köszönti az ülésen jelenlévőket és megnyitja a Képviselőtestület ülését.
Megállapítja, hogy a polgármester és 8 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a kiadott – jegyzőkönyv 1. számú mellékletében
található – meghívóban foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint fogadja el:
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1.)

Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2008. II. félévi működéséről szóló
beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásról
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság beszámolója
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

Tájékoztató a Civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Fackelmann István alpolgármester

6.)

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

7.)

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

8.)

A helyi várások és piacok tartásának rendjéről szóló 24/2008.(IX.17.) rendelet
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

Ásotthalom Község Önkormányzata Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú
– bérlakására pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

10.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” 2009.02.28-as fordulónappal
készült beszámolójának elfogadása
Előadó: Németh Attila végelszámoló
11.) Újabb gépek megvásárlása az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” -től
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) Ismételt döntés az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére adótartozás
rendezése érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszámának felülvizsgálata
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
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15.) A Gátsori FŐDI-GYEP megvásárlása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) LEKI pályázat benyújtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
18.) Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ”v.a.” tájékoztatója az aktuális pénzügyi
helyzetről
Előadó: Németh Attila végelszámoló
20.) A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz átvétele Mórahalom Város
Önkormányzatától
Előadó: Petró Ferenc polgármester
21.) Felhalmozási célú pénzeszköz lekérése a Vízműtől
Előadó: Petró Ferenc polgármester
22.) Közfeladatok ellátásának felülvizsgálata
Előadó: Petró Ferenc polgármester
23.) A Kiss Ferenc általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
24.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
25.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
26.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
27.) Az óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében
Előadó: Petró Ferenc polgármester
28.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
29.) Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény felülvizsgálata és Alapító Okiratának
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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30.) A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító
Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
31.) Bejelentések
32.) Interpellációk
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítésére Dobák Sándor és Farkas Mátyás 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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozza:
93/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2009. május 13-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadása
és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Fackelmann István
alpolgármester tárgyi indítványával és az alábbiak szerint dönt:
I.

A Képviselő-testület a 2009. május 13-i soros, nyílt ülésének napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2008. II. félévi működéséről szóló
beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság beszámolója
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Tájékoztató a Civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Fackelmann István alpolgármester
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6.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
8.) A helyi várások és piacok tartásának rendjéről szóló 24/2008.(IX.17.) rendelet
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) Ásotthalom Község Önkormányzata Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú –
bérlakására pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” 2009.02.28-as fordulónappal
készült beszámolójának elfogadása
Előadó: Németh Attila végelszámoló
11.) Újabb gépek megvásárlása az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” -től
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) Ismételt döntés az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére adótartozás
rendezése érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszámának felülvizsgálata
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
15.) A Gátsori FŐDI-GYEP megvásárlása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) LEKI pályázat benyújtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
18.) Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ”v.a.” tájékoztatója az aktuális pénzügyi
helyzetről
Előadó: Németh Attila végelszámoló
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20.) A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz átvétele Mórahalom Város
Önkormányzatától
Előadó: Petró Ferenc polgármester
21.) Felhalmozási célú pénzeszköz lekérése a Vízműtől
Előadó: Petró Ferenc polgármester
22.) Közfeladatok ellátásának felülvizsgálata
Előadó: Petró Ferenc polgármester
23.) A Kiss Ferenc általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
24.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
25.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
26.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
27.) Az óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében
Előadó: Petró Ferenc polgármester
28.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
29.) Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény felülvizsgálata és Alapító Okiratának
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
30.) A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító
Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
31.) Bejelentések
32.) Interpellációk
II.

A Képviselő-testület a 2009. május 13-i soros, nyílt üléséről készült
jegyzőkönyv hitelesítésére Dobák Sándor és Farkas Mátyás képviselőket
megválasztja.

Erről értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
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2. Dr. Karsai Éva jegyző
3. Irattár

I. napirendi pont
Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Dobák Sándor TVMB tagot, ismertesse a
meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB tag, tanácsnok: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i 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.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester először átadja a szót Dr. Zélity Lászlónak, a Szegedi
Rendőrkapitányság vezetőjének.
Dr. Zélity László kapitányságvezető: A Község közrendjéről, közbiztonságáról szóló
beszámoló részletes, és számszaki adatokkal alátámasztott.
Ásotthalom vonatkozásában egyértelműen megállapítható, hogy a vagyon elleni
bűncselekmények, ezen belül is a mezőgazdasági területeken elhelyezett eszközök,
termények eltulajdonítása a döntőek, tekintettel arra, hogy a településen élők jelentős része
mezőgazdasággal foglalkozik, így ezen ügyek befolyásolják a lakosság szubjektív
biztonságérzetét. Meg kell továbbá említeni, hogy a település területi adottságaiból
adódóan nagyobb erdős területekkel rendelkezik, így Ásotthalmon a falopás
bűncselekmény relatívan nagyobb számban fordul elő, mint a Mórahalmi Rendőrőrs
területén lévő többi település esetében. Ezen bűncselekmények megelőzése, illetve
felderítése érdekében akciók szervezésén túl folyamatos kapcsolatot tartanak fent az
illetékes hivatásos erdészekkel és hivatásos vadászokkal.
Előző évekhez viszonyítva Ásotthalom település nem tartozik a bűnügyileg fertőzöttebb
területekhez.
Az ismertté vált bűncselekményeket elemezve, elsősorban a vagyon elleni
bűncselekmények dominálnak, ezen belül is a kisebb súlyú lopások. Az egyéb deliktumok
vonatkozásában a személy elleni és közbizalom elleni bűncselekmények széles
spektrumában megoszlik, de a vagyon elleni bűncselekményekhez képest nem jelentős.
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Szabálysértési tevékenységük az értékelt időszakban tovább javult, köszönhetően, annak,
hogy a társszervek segítségével több intézkedni tudó járőrpárost tudnak időszakonként
kiállítani. A szabálysértési feljelentéseink száma nőtt, a rendőri intézkedéseink számának
növelésével, ezzel szemben pozitívumként értékelhető, hogy az ittas vezetők száma
csökkent betudhatóan annak, hogy a lakosságban átértékelődött az ittas vezetéshez való
hozzáállás, köszönhetően a zéró tolerancia bevezetésének.
Az iskolakezdés alkalmával megjelentek a külterületi tanyákról kerékpárral iskolába járó
gyermekek. Bizonyos esetekben tapasztalható volt, hogy a gyermekek kerékpárjának
világító és fényjelző berendezései hiányosak, azonban pozitívumként értékelhető, hogy a
külterületről bejáró gyermekek és felnőttek felelősségérzete megnőtt, melynek jele a
láthatósági mellény gyakori használata.
Meg kell említeni, hogy a településen lévő általános iskola Tölgyfa utcai bejárata a
közlekedési korlátozásoknak köszönhetően védelmet nyújt a gyermekek részére, míg a
Béke utca felől lévő bejárata balesetveszélyes a korlátozások hiánya miatt. Ezen útszakasz
biztosítására az iskolakezdés idején a polgárőrséggel karöltve nagyobb hangsúlyt fektettek.
2008 évben bűnmegelőzés célzattal havi rendszerességgel a mórahalmi és üllési térségi
újságban újságcikket jelentettek meg. Ásotthalom településen 2008 évben a bűnmegelőzési
tevékenység átértékelődött és ennek köszönhetően idén havi rendszerességgel
bűnmegelőzési fórum indult.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dolgozóival meglévő munkakapcsolat
folyamatos, a felmerülő problémák megoldása zökkenőmentes, és ezúton is megköszönni
segítségüket.
A közbiztonsági helyzet pozitív alakulásában és a bűncselekmények megelőzésében nagy
segítséget nyújt számunkra a községben működő Polgárőrség. Szinte már állandósult, hogy
a különböző rendezvényeken együtt vesznek részt, egymást segítve. Szintén jó kapcsolat
jellemzi a területen lévő vadásztársaságokkal és erdészekkel való együttműködést.
A rendőrség és a lakosság közötti kapcsolattartás, információáramlás nagyon jól működik.
Petró Ferenc polgármester megköszöni a kiegészítést és átadja a szót Köles Attilának a
Mórahalmi Rendőrőrs megbízott őrsparancsnokának.
Köles Attila megbízott őrsparancsnok: Az előzőekben elhangzottak alapján, mint
őrsparancsnok, megköszöni a munkájukhoz kapott eddigi segítséget, és jövőben is mindent
megtesznek a közrend és közbiztonság megfelelő szinten tartásához Balogh Attila és Sipos
Zsolt körzeti megbízottakkal együtt.
Petró Ferenc polgármester megköszöni a kiegészítést és átadja a szót Éberhardt Gábor
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének.
Éberhardt Gábor kirendeltség vezető: A Képviselő-testület számára elkészített
tájékoztató részletesen tartalmazza és szemlélteti számadatokkal, grafikus ábrákkal a
Szegedi Határrendészeti Kirendeltség feladatait, együttműködésének területeit, és az eddig
elért eredményeket is.
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Petró Ferenc polgármester megköszöni a kiegészítést, és végül átadja a szót Pőcze
Leventének, az Ásotthalmi Közösségi Polgárőr Egyesület elnökének.
Pőcze Levente elnök: A Polgárőr Egyesület a feladatait csak úgy tudja ellátni, ha
folyamatosan és megfelelő színvonalon kapcsolatot tart a Határrendészettel és
Rendőrséggel. A közös szolgálatok, közös intézkedések mind ezt a célt szolgálják, és ez az
eredményességben meg is mutatkozik.
Az őszi iskolakezdéskor a polgárőrök minden reggel jelenlétükkel biztosították, hogy a
diákok a buszmegállótól az iskoláig, és az óvodások az óvodáig eljussanak, közben pedig
megtanulják, hogyan tudnak az úttesten biztonságosan és a KRESZ előírásainak
megfelelően közlekedni. Figyelemmel kísérték a polgárőrök a kerékpáros közlekedést is, és
felhívták a gyerekek figyelmét, ha nem megfelelően közlekedtek.
A tavaszi, nyári mezőgazdasági munkák, és az őszi betakarítások idején a Polgárőrség nagy
figyelmet fordít a földeken kintlévő gépekre, felszerelésekre a bűncselekmények
megakadályozása céljából.
Felhívja a jelenlévők figyelmét a faluban megjelenő mozgóárusokra, akik sokszor
mindenféle engedély nélkül folytatják ezt a tevékenységüket. Mivel nincs engedélyük, nem
lehet a későbbiekben ellenőrizni sem őket, ezért javasolja a Testületnek, hogy keresse meg
a megoldást az engedély nélküli mozgóárusítás megtiltására a községben. Erre már van
példa országszerte.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Karsai Éva jegyző: Mórahalmon a Munkaügyi Központ által szervezett
megbeszélésen elhangzott, hogy a rendelkezésre állási támogatásban részesülő ellátottak
köréből alkalmazni lehetne a községekben a faluőri szolgálat elindításához embereket.
Kérdése Dr. Zélity László kapitányságvezetőhöz, megvalósítható-e ez az elképzelés?
Dr. Zélity László kapitányságvezető: Az időközben folytatott egyeztetések alapján a
községek többsége nem támogatja a szolgálat beindítását, de az elképzelésen lehet még
változtatni, a szolgálat bevezetése és a minél hatékonyabb feladatelvégzés érdekében.
A községnek egy olyan alkalmazottja lehetne, aki a támogatottak köréből kerülne
kiválasztásra - tehát a munkabér és járulékai egy részét az Önkormányzatok a Magyar
Államkincstártól támogatás formájában megkapják – és a közbiztonság területén tudna
dolgozni. Szegeden ez a program már évek óta jól működik, a szolgálatot a Városőrök
látják el. A bűnmegelőzésben, a bűncselekmények megszakításában és az információ
gyűjtésében nyújthat nagy segítséget a szolgálatot teljesítő faluőr.
A faluőr személyének kiválasztásában és a szakmai felkészítésben a Rendőrség vállalja a
közreműködést.
Dr. Karsai Éva jegyző: A Munkaügyi Központ kirendeltség vezetőjével egyeztetve
elképzelhető, hogy az elkövetkező időszakban megvalósítható lesz uniós támogatás
igénybevételével a jelenlegi nyugdíjas önkéntes alapon szolgálatot teljesítő Polgárőr
Egyesület tagjainak támogatása is ebben a formában.

10

Dobák Sándor tanácsnok: Támogatja a faluőri szolgálat indítását, de talán mérlegelni kell
azt is, hogy a polgárőrök önkéntes munkával látják el feladatukat, ezért közülük kellene
alkalmazni faluőrt.
Farkas Mátyás képviselő: Ásotthalom kiterjedt külterület figyelembe véve nem tartja
elegendőnek az egy fő alkalmazását.
Petró Ferenc polgármester: Az elhangzottak alapján van igény a faluőr alkalmazására,
ezért úgy gondolja, hogy a szeptemberi ülésen dönthetne a Testület a faluőri szolgálat
bevezetéséről.
Az engedély nélküli mozgó árusok tevékenységének szabályozásához nincsenek meg a
szükséges törvényi rendelkezések.
Kiss Sándor képviselő: A rendőröknek, a határőröknek, a polgárőröknek jelenléte
visszatartó erővel bír, megköszöni az eddigi munkájukat.
Sajnos az elmúlt időszakban a Fürdőnél történt egy betörés, amit a Rendőrség
bűncselekmény hiányában lezárt. Kérdése, hogy ha lakatfeltöréssel bejutnak a Fürdő
épületébe és odavisznek anyagokat, akkor az betörésnek számít-e? Mert a lakatfeltörés az
megtörtént.
Dr. Zélity László kapitányságvezető: Az elmondott eset bizonyos feltételek mellett
valóban nem bűncselekmény. Az ügy részleteit megvizsgálva írásban fog tájékoztatást adni
Kiss Sándor képviselő úr részére.
Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kht. végelszámoló: Az országban már több helyen is
szabályozzák a házaló kereskedést. A települések által kihelyezett figyelemfelhívó tábla
szövege lényeges, mert azon az szerepel, hogy az önkormányzathoz való bejelentés nélkül
nem lehet házaló kereskedést, hulladékgyűjtést folytatni.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Segítséget kér, mert az iskola udvarán,
sportpályáján a tanítási idő után, sőt éjszaka a diákok, fiatalok már több esetben törött
üvegeket hagytak, károkat okoznak. Példa volt már arra is, hogy a padokat egymásra
rakták.
Talán a gyakoribb jelenléttel a Polgárőrség, a Rendőrség féken tudná tartani ezeket a
rendbontókat.
Kovács-Tanács Istvánné igazgató: Ásotthalom Község Önkormányzata 2.721 ezer forint
támogatást nyert az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól Bűnmegelőzési mikro
modellprojekt témakörben. A pályázati program keretében bűnmegelőzési fórumot hoztak
létre a részt vevő civil szervezetek. Többek között sor kerül még bűnmegelőzési- és
természetvédelmi előadásokra, szemétgyűjtési akciókra, parkosításra és egyéb faluszépítő
tevékenységekre. A projekt működtetője és irányítója a Művelődési Ház volt. Köszönetet
mond a program támogatóinak, a programban résztvevőknek.
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Kása Gabriella tagintézmény-vezető: A Tanyagondnoki Szolgálat munkatársai minden
esetben, amikor azt indokoltnak tartják, telefonon jelzik a Polgárőrség vagy Rendőrség
részére a „gyanús, rendkívüli eseteket”, ezzel is hozzájárulva a tanyákon egyedül élők,
idősek biztonságának fenntartásához.
A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás működtetésével vannak kihelyezett
jelzőkészülékek, ezzel is növelve az idősek és betegek biztonságát, és a segélyhívásukat
biztosítva. Azonban vannak a most használt készülékeknél korszerűbbek, azokon már meg
lehet különböztetni, hogy például a rosszullét miatt jelez az ellátott, vagy biztonságát
veszélyeztetik, vagy az ügyeletes gondozóra van szüksége.
Vannak kommunikációra alkalmas készülékek is. Eldönthető tehát, hogy orvosi ellátásra, a
gondozóra vagy éppen a rendőri intézkedésre van szüksége. A felmérések és a beérkezett
igények alapján készülékek számának bővítésére lenne szükség.
Dr. Zélity László kapitányságvezető: Mivel a biztonság érdekében is szükséges lenne több
készülékre, javasolja, hogy a Rendőrség és az Intézmény közösen készítsen pályázatot akár
vásárlásra, akár készülékek bérlésére, ha ilyen célra lesz pályázati kiírás.
Az illegális árusokkal szemben jelenleg nincs törvényi szabályozás, de a lakosság oldaláról
közelítve lehetne lépéseket tenni a házalók ellen. Javasolja, hogy egy tájékoztató füzettel
hívja fel az Önkormányzat a figyelmet, a szakmai segítséget fel tudja ajánlani.
Petró Ferenc polgármester: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kistérségi szinten
működő szolgálat, ezért a készülékek számát is kistérségi szinten határozták meg és
lakosság létszáma alapján került elosztásra. Természetesen ez nem zárja ki azt a
lehetőséget, hogy pályázatot nyújtson be az Intézmény, mert a folyamatos fejlesztés
indokolt.
Pőcze Levente képviselő: Az iskolai udvart használó fiatalokat a Polgárőrség figyelemmel
kíséri, és meg fogják tenni a szükséges intézkedéseket.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az általa javasolt kiegészítés elfogadását az új 3.) pontra vonatkozóan az alábbiak szerint:
„ 3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy a 2009.
szeptemberi ülésre készítse elő a faluőri szolgálat felállítását.”
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a kiegészítést egyhangúlag elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott kiegészítéssel együtt az
terjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
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94/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület m e g k ö s z ö n i a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság
Határrendészeti Kirendeltsége, a Szegedi Rendőrkapitányság és az Ásotthalom
Községi Polgárőr Egyesület munkáját, és az általuk készített beszámolót
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy a beszámoló
elfogadásáról értesítse a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Határrendészeti
Kirendeltsége és a Szegedi Rendőrkapitányság Vezetőjét, valamint az Ásotthalom
Községi Polgárőr Egyesület Elnökét.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy a 2009. szeptemberi
ülésre készítse elő a faluőri szolgálat felállítását.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezetők
3. Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Kirendeltsége
4. Szegedi Rendőrkapitányság
5. Ásotthalom Község Polgárőr Egyesület
6. Irattár
Dr. Zélity László Szegedi Rendőrkapitányság r. ezredes, rendőrségi főtanácsos,
kapitányságvezető, Éberhardt Gábor Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Határrendészeti Kirendeltségvezetője, Köles Attila Rendőrkapitányság Szeged Mórahalmi
Rendőrőrs megbízott őrsparancsnoka, Sipos Zsolt Rendőrkapitányság Szeged Mórahalmi
Rendőrőrs körzeti megbízottja távozik az ülésről.

II. napirendi pont
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2008. II. félévi működéséről szóló
beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásról
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Dobák Sándor TVMB tagot, ismertesse a
meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB tag, tanácsnok: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i 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.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Szóbeli kiegészítést nem kíván hozzáfűzni, az előterjesztés
melléklete a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2008. II. félévi működéséről szóló
beszámoló, melyet elfogadásra javasol.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
95/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2008. II. félévi működéséről szóló
beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a beszámolóra vonatkozó 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 a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulás 2008. II. félévi működéséről szóló beszámolót, különös tekintettel a
települést érintő Kistérségi feladatellátásról.
A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
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Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
4. Irattár

III. napirendi pont
Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság beszámolója
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Dobák Sándor TVMB tagot, ismertesse a
meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB tag, tanácsnok: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i 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.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester átadja a szót az ülésen megjelenő Tóth Zsolt parancsnoknak.
Tóth Zsolt Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka: A Köztestületi
Tűzoltóság 2005. december 1-én 4 település Ruzsa, Üllés, Ásotthalom, Öttömös
társulásával jött létre. A későbbiek folyamán Pusztamérges közigazgatási területével bővült
a működési terület és 24 órás ügyeleti szolgálattal biztosítja a folyamatos haladéktalanul
történő segítségnyújtást.
A tűzoltást és műszaki mentést 29040 ha területen végzik, ahol a lakosok száma több mint
12300 fő, nagy százalékuk külterületen élő. 2006. évben 57 vonulás volt, melyből 12
esetben Ásotthalom, 6 esetben Üllés és 39 esetben pedig Ruzsa területét érintette.
2007. évben már 91 esetben kellett kivonulni, melyből 24 alkalommal Ásotthalom, 16
alkalommal Üllés, 1 alkalommal Pusztamérges és 50 alkalommal Ruzsa területén
dolgoztak.
2008. évben szinte megismételtük a 2007. évet és 90 vonulási szám volt, melyből 17
esetben Ásotthalomra, 16 esetben Üllésre, 2 alkalommal Pusztamérgesre és 55 alkalommal
pedig Ruzsára riasztották a Tűzoltókat.
Az Ásotthalom közigazgatási területén történt tűzoltási és műszaki mentési feladatok
ellátásában minden esetben lehetett számítani az Ásotthalmi Tűzoltó Egyesületre.
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A riasztások alkalmával legtöbb esetben tűzesethez kell vonulni, ezt követi a műszaki
mentés és sajnos alkalmanként előfordul a téves riasztás is.
Az esetek többsége külterületen van, rossz terep viszonyokkal és nagy távolságokkal,
melyek nagyban megnehezítik a munkát. A törvény által előírt 25 perces vonulási időt
eddig minden esetben tudták ugyan tartani, de egy jobb korszerűbb gépjárműfecskendővel
ez az idő akár le is csökkenhet.
2008. február 21-én az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság levélben tájékoztatta a
Tűzoltóságot, hogy a Főigazgató Úr által kiírt „Pályázat az önkéntes tűzoltóságok
szerállományainak technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére” című
2007. évben beadott pályázatot indokoltnak tarja és elfogadja. 2008 decemberében
értesítést kaptak, miszerint a Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Mercedes
Rosenbauer TLF 2000 AT típusú gépjárműfecskendőjét, melyet 2009. I félévében leadnak,
a Köztestületi Tűzoltóságunk elnyerte. Emellett nagy értékű tűzoltási és műszaki mentési
szakfelszerelés is átvételre kerülhet az önrész befizetése után.
A szükséges önerő előteremtéséhez kérelmekkel éltünk a társult önkormányzatokhoz,
valamint a mórahalmi kistérségi társuláshoz.
Mórahalom 400.000.-Ft-al, az üllési Önkormányzat 500.000.-Ft-al míg a ruzsai
Önkormányzat 1.500.000.-Ft-al járul hozzá az önerő befizetéséhez.
A hiányzó összeget megpróbálták, illetve megpróbálják saját magunk kigazdálkodni. A
fent említett eszközök beszerzése után Tűzoltóság eléri a jogszabályokban előírt
felszereltséget.
Jelenleg Tűzoltóságon 8 fő állandó és 1 fő mellékállású dolgozó dolgozik, az állományosok
minimálbérezésben részesülnek.
A vonulásokat 42 fő önkéntes tűzoltó segítségével tudják megoldani. Egész évben
takarékosságra törekedtek, a tűzoltók nemcsak a tűzoltási, mentési tevékenységben vettek
részt, hanem egyebek között maguk végezték a fűtési költségek csökkentése miatt a
laktanya szigetelésének korszerűsítését, a festést, valamint a javítási feladatokat is.
Remélik, hogy az önkéntes feladatok vállalásával továbbiakban is sikerül
költségtakarékosan működniük.
A környező települések Önkéntes Tűzoltó Egyesületeivel a kapcsolatuk jó. A kötelék
szorosabbá tétele érdekében évente közös begyakorló gyakorlatokat szerveznek, hogy
elősegíthessék a gyors, és hatékony szakszerű káreseti beavatkozásokat, amely mindenki
közös érdeke. Az ásotthalmi Tűzoltó Egyesület és a Köztestület kapcsolatának köteléke
rendkívül szoros. Az egymás megkeresése és munkájának segítése mindennap előforduló
tevékenységek közé tartozik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
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96/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság beszámolója
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a beszámolóra vonatkozó tárgyi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület m e g k ö s z ö n i a Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes
Tűzoltóság munkáját, és az általuk készített beszámolót e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy a beszámoló
elfogadásáról értesítse a Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóságot.
A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság
4. Irattár

Tóth Zsolt Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka távozik az
ülésről.

IV. napirendi pont
Tájékoztató a Civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kiss Sándor OMEB tagot, ismertesse a meghozott
bizottsági véleményt.
Kiss Sándor OMEB tag, képviselő: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i nyílt ülésén megtárgyalta a Civil szervezetek
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tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezését. A Bizottság az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és elfogadja.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)
Kérdés, hozzászólás:
Németh Szilveszterné Borostyán Nyugdíjas Klub vezetője: Megköszöni a Klub részére
nyújtott az eddigi erkölcsi és anyagi támogatást, mellyel a tervezett programok
megvalósításában segítséget nyújtottak az Önkormányzat, a Polgárőrség és az
Intézmények.
Az elkövetkező időszakban azonban kéri, hogy aktívabban vegyenek részt személyes
részvételükkel a rendezvényeken.
Petró Ferenc polgármester: A szervezetek által adott tájékoztatókat tanulmányozva
megállapítható, hogy községünkben igen sokrétű tevékenységet folytatnak, az itt élők
életében szinte minden területen jelen vannak, segítséget nyújtanak, összetartják a
közösségeket és csoportokat.
Ezúton is megköszöni a Testület nevében az eddigi munkáját minden Egyesületnek,
Alapítványnak és Közalapítványnak.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
97/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a beszámolóra vonatkozó tárgyi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület a Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
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Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. Civil Szervezetek
4. Irattár
Németh Szilveszterné Borostyán Nyugdíjas Klub vezetője, és Fröhlich András
Ásotthalomért Közalapítvány kuratórium elnöke és TVMB tag távozik az ülésről.

V. napirendi pont
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Fackelmann István alpolgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A tájékoztatóból is látható, hogy az elmúlt időszakot távolléte
miatt Fackelmann István alpolgármester irányította.
Személyesen Szabadka város Képviselő-testületével folytatott tárgyalásokat a határnyitás
vonatkozásában és a Magyar-Szerb Együttműködési megállapodás aláírása megtört.
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása ülést tartott, a szociális intézményvezető állás
betöltésére beadott pályázatok értékelése megtörtént és új pályázati kiírásról született
döntés.
Kérdés, hozzászólás:
Dobák Sándor tanácsnok: Részt vett a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
ülésén, ahol elhangzott, hogy a régi szeméttelep rekultiváció forráshiány miatt csak 2010ben kezdődik meg.
Az őszi és tavaszi lombtalanítást már a Kft. megszüntette, ennek indoka az volt, hogy a
hulladékgyűjtő udvar megépült és üzemel. Mivel a lombtalanítás megszűnését több
polgármester is kifogásolta, ezért pályázati támogatás igénylésével fognak egy olyan gépet
vásárolni, amely alkalmas lesz a lombtalanítás elvégzésére.
A Térségi Vízmű-Üzemeltetési Intézmény beszámolójában olvasható, hogy Ásotthalom
vonatkozásában is vannak nagy összegű hátralékot felhalmozó vállalkozások, akiket a
hátralék befizetésére érdekében fel kellene keresni. Más települések esetében a
polgármesterek személyesen megkeresték a hátralékosokat, akik nagy része ezután
rendezte tartozása.
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Dr. Sümegi Sándor ÜB elnök, képviselő: A tájékoztató 7.) pontjában olvasható a gátsori
kirakodó és állatvásár tartásának terve.
Kérdése, hogy ki fogja ennek a vásárnak az anyagi forrását biztosítani és az előírásoknak
megfelelő engedélyek beszerzése megtört-e, valamint, hogy van-e erre a vásárra igény?
Petró Ferenc polgármester: Az elhangzott aggályoknak van alapja, sajnos elmondható,
hogy a havonta egyszer megtartott nagyobb vásárok is vesztességek, az engedélyek nem is
kerültek megkérésre.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
98/2009.(V.13.) 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 Fackelmann István alpolgármester 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: azonnal
Felelős: Fackelmann István alpolgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Fackelmann István alpolgármester
3. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
4. Irattár

VI. napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester nem kívánja kiegészíteni a kiadott anyagot.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Karsai Éva jegyző: A Képviselő-testület döntött a bérlakás pályázatok kiírásáról, a
határozatban foglaltaknak megfelelően a közzététel megtörtént. Babarczi Antal képviselő a
napirendi pont tárgyalásánál jelezte, hogy a Testület gondoljon arra az esetre is, amikor az
addigi bérlő kívánja meghosszabbítani bérleti jogviszonyát. Ásotthalom Község
Önkormányzat Képviselőtestületének a 9/2001.(V.31.) számú rendelete szól az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról. A rendelet lehetővé teszi, hogy a
határozott időre történő bérbeadás esetén a bérleti jogviszony időtartama legfeljebb hat év
lehet, amelyet a Képviselőtestület a bérlő kérelmére - indokolt esetben - meghosszabbíthat.
A végre nem hajtott határozatokhoz kiegészítésül elmondja, hogy már a hétfői bizottsági
üléseken is elhangzott, az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek (korábban: ÁSOTTTELSZO Kht.) nyújtott csekélyösszegű támogatásról szóló szerződés úgy szól, hogy a
Testület vállalja a fennálló 3.668.510,-Ft adótartozásának készfizető kezesként csekély
összegű támogatás formájában történő rendezését. Egyeztetett a Pénzügyminisztérium
Támogatásokat Vizsgáló Irodáján Dr. Leposa Martina Réka ügyintézővel és abban az
esetben, ha ez az összeg átutalása 2009. december 31-ig megtörténik, akkor nem szükséges
szerződésmódosítás, tekintettel azon tényre, hogy a testületi döntés ellenére nem került a
támogatás folyósításra a Társaság részére.
A támogatások összegei és a várható bevételek nem fogják fedezni a helyi adótartozás 2,5
millió forintos összegét. Ezért szükséges lesz egy újabb csekélyösszegű támogatásról szóló
szerződés előkészítése, véleményeztetés és a Testület általi elfogadása, hiszen a helyi adó
összegét csak így tudja rendezni a Kft.
Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – azonban nem
haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forint összeget. Eddig az 5 millió forintos
készfizető kezességvállalás visszafizetése történt meg, és a 3.668.510,- Ft adótartozásának
készfizető kezesként csekély összegű támogatás formájában történő rendezése is
megtörténik. Ehhez fog újabb összegként hozzáadódni a 2,5 millió forint.
Nem végrehajtott döntések között meg kell említeni a külterületi hulladékszállításra
megkötendő szerződést, ez jelenleg a Környezetgazdálkodási Kft.-nél van, a tervezetet a
napokban fogja Bakacsi Zoltán szállítási és logisztikai részlegvezető átadni. A szerződés
aláírása sürgős, hiszen 2009. június 1. napjától a Településüzemeltetési és Műszaki
Szolgálat fogja ellátni a szállítási feladatokat, valamint azért is, mert úgy gondolja, hogy
Németh Attila végelszámoló már felmondta a feladat ellátására megkötött szerződést.
Kiss Sándor képviselő: A határozatokban megjelölt határidővel kapcsolatosan van kérdése
Dr. Karsai Éva jegyzőhöz. Abban az esetben, ha határidőnek az „azonnal” meghatározás
szerepel, akkor úgy gondolja, hogy annak végrehajtását a döntés meghozatala után el kell
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rögtön kezdeni. Viszont a gyakorlatban úgy gondolja, ez nem történik meg. Miért nem
lehet konkrét időpontot megjelölni, és ezzel is segítve a határidőben történő végrehajtást?
Ha például a következő testületi ülés tervezett időpontját vegyük figyelembe, akkor az
„azonnal” helyett szerepelhet a 2009. júniusi testületi ülés megjelölése is, és ha időközben
történnek előre nem látott események, melyek akadályozzák a végrehajtást, akkor lehetőség
van rendkívüli testületi ülés összehívására is, és így is teljesíthető lenne az eredeti határidő
betartása.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az azonnali határidő megjelölés azt jelenti, hogy a testületi ülés
napját követő napon az üléseken történtek egyeztetése megtörténik. Az előterjesztésekkel
együtt az elfogadott határozatok iktatásra kerülnek és a témafelelősök részére a szükséges
példányban átadva és az abban foglaltak végrehajtása, és postázása megkezdődik.
Természetesen lehet konkrét dátum megjelölése is a határozatban, de az iktatás és postázás
már másnap megkezdődik. El kívánja mondani, több esetben konkrét dátum vagy éppen a
következő testületi ülés van határidőként megjelölve.
A csekélyösszegű támogatások esetében is az azonnali végrehajtás megkezdődött, a banki
átutalás rögzítése is megtörtént, de az utalásra nem került sor. Azért volt szükség az
azonnali végrehajtás meghatározására, mert az APEH jelzálogjog levételéhez 30 nap
szükséges és a csütörtöki napon való átutalással számolt mindenki. Az előző testületi
ülésen azonnali döntésnek is szánta ezt a jelenlévő képviselők csoportja.
Kiss Sándor képviselő: Elfogadja az elhangzottakat, de akkor a testületi ülést követő napot
javasolná megjelölni határidőnek. Egyébként mivel nem történt meg az azonnali
végrehajtás, az azonnali átutalás, sérült a testületi döntés.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az átutalás valóban nem történt meg, a döntés nem került
végrehajtásra, a titkársági osztályvezető ezt jelezte az alpolgármester részére. Az
alpolgármester egyeztetett a polgármesterrel és ez alapján nem tartotta indokoltnak a
rendkívüli testületi ülés összehívását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
99/2009.(V.13.) 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:
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1 . ) A Képviselő-testület az 52, 53/2009.(III.18.) KT határozat, az 54, 55, 56, 57,
61, 63, 64, 66, 68, 71, 72, 73, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87/2009.(IV.15.) KT
határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót e l f o g a d j a .
2 . ) A Képviselő-testület a 65, 67, 69/2009.(IV.15.) KT határozat végrehajtására
u t a s í t j a a polgármestert és megbízza, hogy a 2009. júniusi ülésre
s z á m o l j o n b e ezek 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: azonnal
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

VII. napirendi pont
Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: Néhány mondattal kívánja kiegészíteni a kiadott írásos anyagot. A
2009. május 01. napjával megüresedő „gazdálkodási ügyintéző, analitikus könyvelő” állás
betöltésére kiírt pályáztatás eredményes volt, 2009. május 01. napjától Sáringerné Gora
Katalin kinevezése megtörtént.
Dr. Papp László korábbi titkársági osztályvezető 2009. május 8-án, próbaideje alatt
megszüntette közszolgálati jogviszonyát.
Továbbá tájékoztatásul elmondja, hogy már jogi szakvizsgával rendelkezik, mivel 2009.
május 7-én sikeres vizsgát tett polgári eljárásjogból, családi jog és gazdasági jogból.
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelete 36.§ (2) bekezdése szerint
a jegyzőt akadályoztatása esetén a Polgármesteri Hivatalban képesítési előírással
rendelkező köztisztviselője, megfelelő képesítéssel rendelkező köztisztviselő hiányában
megállapodás alapján valamely másik település jegyzője helyettesíti.
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Jegyzői kinevezése óta az osztályvezetői állást betöltők mindösszesen néhány hónapig
dolgoztak a hivatalban, és ez az idő még arra sem elegendő, hogy az ügyintézői
munkakörét megismerje, javasolja a titkársági osztályvezető állás megszüntetését, és
helyette jogi igazgatási ügyintézői állásra pályázat kiírását. Az Önkormányzat anyagi
helyzetét vizsgálva is a megtakarítást szolgálná ez a döntés, hiszen megterhelőnek tartja a
kettő osztályvezetői bér kifizetését.
A jogi igazgatási ügyintézői álláshelyre kiírt pályázatban a feltételek viszont
megegyeznének a korábbi osztályvezetői állás pályázati feltételeivel:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképes,
- magyar állampolgárság,
- állam- és jogtudományi doktori, vagy igazgatásszervezői, vagy okleveles
közigazgatási menedzser végzettség,
- kinevezés esetén a Ktv. alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése.
- közigazgatás vagy jogi szakvizsga, ill. az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
elnöksége által közigazgatásinak minősített tudományos fokozat,
- legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázati kiírás közzététele már a csütörtöki napon megtörténne 2009. június 24-én 8,00
órai beérkezési határidővel, és az állás betöltése 2009. július 1. napjától már lehetséges
lenne.
Ellátandó főbb feladatok a következők lennének:
- birtokvédelem,
- szabálysértés,
- közbeszerzési eljárások lebonyolítása,
- képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvezése,
- közmeghallgatások és falugyűlések adminisztrációja,
- a helyi rendeletek előkészítésével, nyilvántartásával és egységes szerkezetbe
foglalása,
- jegyző és adóügyi ügyintézők helyettesítése.
Kérdés, hozzászólás:
Dobák Sándor tanácsnok: Nem vitatja a gyakorlat fontosságát, de javasolja, hogy a
legalább kétéves közigazgatási gyakorlat az előnyök között legyen felsorolva, mert ha
követelmény, akkor például a pályakezdők eleshetnek az állás betöltésétől.
Dr. Karsai Éva jegyző: A javaslat alapján az előnyöknél fogja szerepeltetni a feltételek
helyett a gyakorlatot.
A jegyzői tájékoztató mellékleteként kiosztásra került az a levél, melyben állásfoglalást
kért a Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivataltól a zárt képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyveinek és határozatainak bizottsági, illetve testületi tagok részére történő
kiadásáról.
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Az állásfoglalásban olvasható, hogy az önkormányzati képviselő a zárt testületi ülés
dokumentumainak megismerésére jogosult, és a jegyzőkönyv teljes egészéről is kérhet
másolatot.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a zárt testületi ülés dokumentumainak megismerésére
jogosult, illetéktelennek nem adhat felvilágosítást azok tartalmáról, számukra azt nem
továbbíthatja, annak megtekintését nem teheti lehetővé.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
100/2009.(V.13.) KT határozat
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: azonnal
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző
3. Irattár

VIII. napirendi pont
A helyi várások és piacok tartásának rendjéről szóló 24/2008.(IX.17.) rendelet
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. és 14. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Dobák Sándor TVMB tagot ismertesse a
meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB tag, tanácsnok: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i 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.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A vásárokról és piacokról szóló 35/1995.(IV.5.) Kormány
rendelet 2009. április 12-től hatályon kívül helyezte az azonos tárgyú 55/2009.(III.13.)
Kormány rendeletet. Az új jogszabály hatályba lépésével egyidejűleg megtörtént az ebben
a tárgykörben megalkotott helyi rendelet felülvizsgálata is. Mivel a Képviselő-testületnek a
helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló 24/2008.(IX.17.) rendelete még a
hatályon kívül helyezett korábbi Kormány rendeletre hivatkozik, szükséges a változás
átvezetése a Rendelet-tervezetben foglaltak szerint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és megalkotta az alábbi
rendeletét:
11/2009.(V.13.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(V.13.) rendelete
a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló 24/2008. (IX.17.) rendelet
módosítására
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.)

IX. napirendi pont
Ásotthalom Község Önkormányzata Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú –
bérlakására pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
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Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Dobák Sándor TVMB tagot, ismertesse a
meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB tag, tanácsnok: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i 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.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Ásotthalom, Déli u. 48/B. sz. alatti bérlakás bérlője 2009.
május 31. napjával felmondja a bérleti szerződést, ezért lehetőség nyílik új bérleti
szerződés kötésére 2009. július 01. napjától.
A lakás alapterülete 60,1 m2, összkomfortos. A Képviselő-testület az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) számú rendelete alapján, a
költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérleti díja az I. kategóriába tartozó
összkomfortos lakások esetében 258,- Ft/ m2. Az említett lakás bérleti díja 15.506,- Ft/hó.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
101/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy:

Ásotthalom Község Önkormányzata, Déli utca 48/B. szám alatti – költségalapú
– bérlakására pályázat kiírása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését a pályázat kiírására
vonatkozóan és az alábbiak szerint határoz:
1.) A Képviselő-testület pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 48/B. szám alatti
önkormányzati bérlakás 2009. július 01. napjától történő bérbeadására, az alábbi
tartalommal:
„PÁLYÁZATI

KIÍRÁS

Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az
alábbi bérlakás bérbeadására.
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A lakás címe:

Ásotthalom, Déli u. 48/B

alapterülete m2:

60,1

szobaszáma:

1+2

Komfortfokozata:

összkomfortos

bérbeadás jogcíme:

költségalapú

bérleti díj (Ft/hó):

15.506,-

1. Pályázati feltételek:
− pályázaton részt vehetnek azok az önálló lakástulajdonnal nem rendelkező, kereső
tevékenységet folytató, 35 év alatti fiatal házaspárok (élettársi kapcsolatban élő
személyek) és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy:
= a kereső tevékenység megszűnését követő három hónapon belül a lakást
elhagyják,
= a lakásbérleti szerződés megkötését követő öt éven belül saját tulajdonú lakást
szereznek,
= lakás elő-takarékossági szerződést kötnek valamely pénzintézettel,
valamint
= ásotthalmi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
= ásotthalmi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik,
de Ásotthalmon kíván letelepedni, és legalább 1 éve munkaviszonyban áll.
2. Egyéb feltételek
− A minősítés és a pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
= vállalják 3-6 havi bérleti díj egy összegben történő kifizetését,
= vállalják, hogy a lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartam lejárta
előtt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat vagy lakásproblémájukat más
módon megoldják.
− A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 22 hétfő 8 00
− A pályázatok elbírálása: 2009. június havi soros zárt testületi ülés
− A pályázatokat Ásotthalom Község Polgármesteréhez kell benyújtani 2 példányban.
− A Polgármester a döntés eredményéről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.
− A nyertes pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kötheti meg
a lakásbérleti szerződést a Képviselő-testülettel. Amennyiben erre a pályázó
hibájából nem kerül sor, a kijelölés hatályát veszti.
− A lakás költségalapú bérbeadása esetén a bérlővel kizárólag határozott időtartamú
bérleti jogviszony létesíthető. A bérleti jogviszony legfeljebb 6 év lehet.
A lakás előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.
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2.) A pályázati kiírás teljes szövegét az Önkormányzat hirdetőtábláján legalább 30 napra
kell közzé tenni, illetve a Közhír-halom című helyi újságban meg kell jelentetni.
3.) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételére
vonatkozó intézkedést tegye meg.
Határidők: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető
3. Pályázók
4. Irattár

X. napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” 2009.02.28-as fordulónappal készült
beszámolójának elfogadása
Előadó: Németh Attila végelszámoló
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kéri
ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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 .
Dobák Sándor TVMB tag, tanácsnok: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i 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.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Németh Attila végelszámolónak, a napirendi
pont előadójának.
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Németh Attila végelszámoló: Nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos anyagot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
102/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” 2009.02.28-as fordulónappal készült
beszámolójának elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Attila
végelszámoló tárgyi előterjesztését, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolója
által 2009. február 28-ai fordulónappal elkészített beszámolóját – a határozat
melléklete szerint - e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a végelszámolót a további szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila végelszámoló
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Németh Attila végelszámoló
4. Irattár

XI. napirendi pont
Újabb gépek megvásárlása az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” -től
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kéri hogy
ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
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Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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 .
Dobák Sándor TVMB tag, tanácsnok: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i 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.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 21. számú melléklete tartalmazza)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
103/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: Újabb gépek megvásárlása az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.”-től
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.
„v.a.”-től
- tárcsát 166.667,-Ft
- glédert 125.000,-Ft
- mulcsuzót 525.000,-Ft
mindösszesen 816.667,-Ft + ÁFA értékben megvásárolja.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a végelszámolót a szükséges
további intézkedések megtételével.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila végelszámoló
Határozatról értesül:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
Németh Attila végelszámoló
Irattár

1.
2.
3.
4.
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XII. napirendi pont
Ismételt döntés az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére adótartozás rendezése
érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 22. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kéri hogy
ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést.
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglalt „A változattal”.
2.)

A Bizottság javasolja az „A” határozati javaslatot az alábbi 2.), 3.) ponttal
kiegészíteni:
„2.) A Képviselő-testület a 3.668.510,-Ft összegű támogatást az APEH
által meghatározott részletfizetési ütemezés – havonta - szerint nyújtja
az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek (korábban: ÁSOTT-TELSZO
Kht.), illetve amennyiben az Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé
teszi a támogatás fennmaradó része egyösszegben fog kifizetésre
kerülni a Kft. részére.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, – a polgármester
távollétében az alpolgármestert - az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.
végelszámolóját és a jegyzőt, – távollétében a titkársági osztályvezetőt
– hogy az 1.) pontban megjelölt kifizetést az APEH által meghatározott
részletfizetési ütemezés szerint, illetve amennyiben az Önkormányzat
pénzügyi helyzete lehetővé teszi, akkor a támogatás fennmaradó részét
egyösszegben utalja át az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére és a
szükséges további intézkedéseket tegye meg.”

Dobák Sándor TVMB tag, tanácsnok: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta
és véleményezte a tárgyi előterjesztést.
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglalt „A változattal”.
2.)

A Bizottság javasolja az „A” határozati javaslatot az alábbi 2.), 3.) ponttal
kiegészíteni:
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„2.) A Képviselő-testület a 3.668.510,-Ft összegű támogatást az APEH
által meghatározott részletfizetési ütemezés – havonta - szerint nyújtja
az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek (korábban: ÁSOTT-TELSZO
Kht.), illetve amennyiben az Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé
teszi a támogatás fennmaradó része egyösszegben fog kifizetésre
kerülni a Kft. részére.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, – a polgármester
távollétében az alpolgármestert - az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.
végelszámolóját és a jegyzőt, – távollétében a titkársági osztályvezetőt
– hogy az 1.) pontban megjelölt kifizetést az APEH által meghatározott
részletfizetési ütemezés szerint, illetve amennyiben az Önkormányzat
pénzügyi helyzete lehetővé teszi, akkor a támogatás fennmaradó részét
egyösszegben utalja át az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére és a
szükséges további intézkedéseket tegye meg.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 23. számú melléklete tartalmazza)
Kérdés, hozzászólás
Dr. Karsai Éva jegyző: A Polgármester Úr elmondta a hétfői bizottsági üléseken is, hogy
az Államkincstártól kap az Önkormányzat 9 millió forintot többlet normatíva címén és
ebből a fennmaradó rész kifizetése megtörténhet. Németh Attila végelszámoló azt a
tájékoztatást adta, hogy a jelzálogjog levételéhez két hét elegendő lesz, és így a június 30án a végelszámolás befejeződhet.
Kiss Sándor képviselő: Kérdése, mi történik, ha a 9 millió forint nem érkezik meg?
Petró Ferenc polgármester: A 9 millió forint május 20-25 körül megérkezik és ebből a
kifizetés is lehetséges.
Kiss Sándor képviselő: Kérdése továbbra is, ha véletlenül nem sikerül egy összegben
kifizetni a fennmaradó összeget és részletfizetéssel lehet csak azt rendezni, az hogyan fogja
befolyásolni a végelszámolást?
Petró Ferenc polgármester: Akkor a hátralék utolsó részletének fizetése után lehet csak a
végelszámolást befejezni.
Kiss Sándor képviselő: Ezt sajnálattal veszi tudomásul, mert ez minden egyes hónapban
terhelni fogja a költségvetést, és ezek az összegek érdemi munka elvégzése nélkül kerülnek
kifizetésre.
Dr. Sümegi Sándor ÜB elnök, képviselő: Kérdése, hogy valóban megkapja az
Önkormányzat a 9 millió forintot?
Petró Ferenc polgármester: A Képviselő-testület elfogadta a 2008. évi zárszámadást
semmiféle akadálya nincs az összeg kiutalásának a Kincstár részéről.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
bizottsági vélemény alapján az „A” változat új 2.) pontjának elfogadását az alábbiak
szerint:
„2.) A Képviselő-testület a 3.668.510,-Ft összegű támogatást az APEH
által meghatározott részletfizetési ütemezés – havonta - szerint nyújtja
az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek (korábban: ÁSOTT-TELSZO
Kht.), illetve amennyiben az Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé
teszi a támogatás fennmaradó része egyösszegben fog kifizetésre
kerülni a Kft. részére.
Határidő: azonnal”
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az új 2.) pontot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a bizottsági vélemény alapján az „A”
változat 2.) pontjának új 3.) pontjaként elfogadni kiegészítéssel az alábbiak szerint:
„ 3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, – a polgármester
távollétében az alpolgármestert - az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.
végelszámolóját és a jegyzőt, – távollétében a titkársági osztályvezetőt
– hogy az 1.) pontban megjelölt kifizetést az APEH által meghatározott
részletfizetési ütemezés szerint, illetve amennyiben az Önkormányzat
pénzügyi helyzete lehetővé teszi, akkor a támogatás fennmaradó részét
egyösszegben utalja át az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére és a
szükséges további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal”
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az új 3.) pontot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az előzőekben elfogadottakkal együtt az
„A” változat elfogadását az alábbiak szerint:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a 67/2009.(IV.15.) KT határozat 2.), 3.) 5.)
pontját fenntartja – továbbra is vállalja az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek
(korábban: ÁSOTT-TELSZO Kht.) fennálló 3.668.510,-Ft adótartozásának
készfizető kezesként csekély összegű támogatás formájában történő rendezését -.
2.) A Képviselő-testület a 3.668.510,-Ft összegű támogatást az Apeh által
meghatározott részletfizetési ütemezés – havonta - szerint nyújtja az ÁSOTTTELSZO Nonprofit Kft.-nek (korábban: ÁSOTT-TELSZO Kht.), illetve
amennyiben az Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi a támogatás
fennmaradó része egyösszegben fog kifizetésre kerülni a Kft. részére.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, – a polgármester távollétében az
alpolgármestert - az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. végelszámolóját és a jegyzőt,
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– távollétében a titkársági osztályvezetőt – hogy az 1.) pontban megjelölt kifizetést
az Apeh által meghatározott részletfizetési ütemezés szerint, illetve amennyiben az
Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, akkor a támogatás fennmaradó
részét egyösszegben utalja át az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére és a
szükséges további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila végelszámoló
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
104/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: Ismételt döntés az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére adótartozás rendezése
érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a 67/2009.(IV.15.) KT határozat 2.), 3.) 5.)
pontját fenntartja – továbbra is vállalja az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek
(korábban: ÁSOTT-TELSZO Kht.) fennálló 3.668.510,-Ft adótartozásának
készfizető kezesként csekély összegű támogatás formájában történő rendezését -.
2.) A Képviselő-testület a 3.668.510,-Ft összegű támogatást az Apeh által
meghatározott részletfizetési ütemezés – havonta - szerint nyújtja az ÁSOTTTELSZO Nonprofit Kft.-nek (korábban: ÁSOTT-TELSZO Kht.), illetve
amennyiben az Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi a támogatás
fennmaradó része egyösszegben fog kifizetésre kerülni a Kft. részére.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, – a polgármester távollétében az
alpolgármestert - az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. végelszámolóját és a jegyzőt,
– távollétében a titkársági osztályvezetőt – hogy az 1.) pontban megjelölt kifizetést
az Apeh által meghatározott részletfizetési ütemezés szerint, illetve amennyiben az
Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, akkor a támogatás fennmaradó
részét egyösszegben utalja át az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére és a
szükséges további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila végelszámoló
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Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3. Németh Attila végelszámoló
4. Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
5. Irattár

XIII. napirendi pont
A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 24. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal a 2009. május 11-i ülésén
megtárgyalta a Közfoglalkoztatási terv módosítását, és a Kerekasztal egyetért az írásbeli
előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és e l f o g a d j a .
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kéri, hogy ismertessék a
meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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 .
Dobák Sándor TVMB tag, tanácsnok: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i 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.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 25. számú melléklete tartalmazza)
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Karsai Éva jegyző: Kondor Árpádné a Mórahalmi Munkaügyi Központ vezetője által
megküldött vélemény az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.
2009. február 15-ig elkészült az Önkormányzat 2009. évre vonatkozó közfoglalkoztatási
terve. Az Önkormányzat feladatai azonban a közfoglalkoztatási terv elfogadása óta a
külterületi hulladékszállítással kapcsolatos feladatokkal és a külterületi útkarbantartással
bővültek. Ezen feladatokat korábban az Ásott-Telszo Nonprofit Kft látta el, de a Társaság
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végszámolása 2009. március 1-el kezdetét vette. Mivel a rendelkezésre állási támogatásra
jogosultak köréből (RÁT) több munkavállaló alkalmazására nyílik lehetőség, a Munkaügyi
Központ csak rendkívüli esetben tud egyéb támogatást nyújtani, az eddigi támogatások
(bértámogatás, közhasznú stb.) minimálisra csökkentek.
A Közfoglalkoztatási Terv összeállításánál februárban még egyéb támogatások
igénybevételével is számoltak pl. a Sportpálya karbantartása és a takarítási feladatok
ellátása terén valamint a parlagfűmentesítés vonatkozásában. A fentiek alapján azonban
szükségessé vált a Közfoglalkoztatási Terv módosítása a létszámbővítés miatt.
Önkormányzati szinten felmértük a munkavállalókra vonatkozó többlet igényeket, és ez
alapján 6 fő takarítónő és 8 fő segédmunkás munkakör került beépítésre a
Közfoglalkoztatási Tervbe.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
105/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy:A 2009. évi Közfoglalkoztatási terv módosítása
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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 37/A.§ (1) bekezdése alapján a határozat melléklete szerint
e l f o g a d j a a 2009. évi Közfoglalkoztatási terv módosítását.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a
intézkedések megtételével.

a polgármestert a szükséges további

Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva - általa az osztályvezető és a Műszaki Szolgálat
3. Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda
4. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
5. Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
6. Irattár

37

Pőcze Levente ÜB elnök, képviselő távozik az ülésről, Petró Ferenc polgármester
megállapítja hogy a polgármester és 7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes.

XIV. napirendi pont
A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszámának felülvizsgálata
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 26. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, kéri hogy ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglalt „B változattal”, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Dobák Sándor TVMB tag, tanácsnok: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta
és véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglalt „B változattal”, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és e l f o g a d j a .
Pőcze Levente ÜB elnök, képviselő: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága 2009. május 11-én megtartott ülésén megtárgyalta és
véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja az „A” változatot, hogy azt a Képviselőtestület megvitassa, és e l f o g a d j a .
( A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 27. számú melléklete tartalmazza)
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Karsai Éva jegyző: A 69/2009. (IV.15.) KT határozat alapján Ásotthalom Község
külterületi hulladék szállítását 2009. június 01. napjától Településüzemeltetési és Műszaki
Szolgálat látja el. Megfogalmazódott annak igénye is, hogy a külterületi útkarbantartási
feladatokat is a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat lássa el 2009. június 01.
napjától.
Az előző napirendi pontban javaslat került Önök felé a 2009. Közfoglalkoztatási Terv
módosítására vonatkozóan. A Közfoglalkoztatási Tervet megalapozó indokok alapján a
korábbi 18 fő határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező – támogatott - Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó helyett a 2009-es év folyamán 29 fő határozott
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idejű munkaszerződéssel rendelkező – támogatott - Munka Törvénykönyve hatálya alá
tartozó dolgozó kerülne alkalmazásra a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálatnál.
„A” és „B” határozati javaslatban egyaránt végigvezetésre kerülne a határozott idejű
munkaszerződéssel rendelkező – támogatott - Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
dolgozók létszámemelése.
A „B” határozati javaslatban a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező – támogatott
- Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók létszámemelésén kívül javaslatot
tesz arra, hogy a jelenleg meghatározott 4 fő határozatlan idejű munkaszerződéssel
rendelkező dolgozó helyett 3 – jelenleg már határozatlan idejű munkaszerződéssel
rendelkező – fő, illetve további 3 fő határozott idejű – 2009. december 31-ig szóló –
munkavállaló kerüljön alkalmazásra.
A külterületi hulladékszállítással jelentkező többletfeladatok miatt javasolja, hogy 1 fő
útkarbantartó státus kerüljön létrehozásra.
2009. május 31. napjával lejár a hulladékudvar kezelő határozott idejű munkaszerződése. A
munkavállaló az elmúlt egy év alatt megszerezte a hulladékudvar kezelésére kötelezően
előírt szakképzettséget (hulladékgyűjtő-és szállító OKJ: 33 853 01 0100 21 02) – amelynek
költségeit az Önkormányzat finanszírozta. A feladatellátás állandó jellege miatt javasolja
hogy 1 fő hulladékudvar kezelő státus kerüljön létrehozásra.
Korábban a Tisztelt Képviselő-testület engedélyezte, hogy 3 főről 4 főre emelkedjen a
Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat határozatlan idejű munkaszerződéssel
rendelkező munkavállalóinak létszáma. Ezen álláshelyen szerette volna „C” típusú
gépjárművezetői engedéllyel is rendelkező munkavállalót alkalmazni, de tekintettel arra,
hogy eddig erre nem került sor, az engedélyezett álláshelyen határozott idejű
munkaszerződéssel került foglalkoztatásra karbantartó státusban munkavállaló. Fentiekre
való tekintettel javaslatot tesz egy határozott idejű sofőr státus létrehozására.
A Képviselő-testület 33/2009.(II.13.) KT határozatában úgy döntött, hogy 2009. június 30ig felülvizsgálja a Szolgálat működését, ezen kívül a szeptemberi ülésre beszámolót kell
készíteni a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat pénzügyi és tevékenységi
működéséről.
A Szolgálat kevesebb mint egy éve működik és az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.
végelszámolásának megindítása óta folyamatosan bővülnek az általa ellátandó feladatok,
ezért javasolja, hogy a Szolgálat a jelenlegi 3 fő határozatlan idejű munkaszerződéssel
foglalkoztatott munkavállalója mellett újabb 3 fő év végéig szóló határozott idejű
munkaszerződéssel – próbaidő beépítésével – kerüljön foglalkoztatásra. A 2010. évi
költségvetési koncepció összeállításakor pedig felülvizsgálatra kerülhetne a Szolgálat
következő évi létszámgazdálkodása.
Petró Ferenc polgármester: A javaslata, hogy a Műszaki Szolgálat létszáma a
Rendelkezési Állásra Támogatásban regisztráltak köréből kerüljön feltöltésre, mivel a
költségvetési hiány miatt ez lenne az elfogadható megoldás.
Tárgyalásokat folytat jelenleg is a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
képviselőjével, mert a hulladékudvar működtetéséhez napi 4 órában vállalják 1 fő
munkavállaló alkalmazását, így a „B” változat 1.) II.c) pontjában feltüntetett 1 fő
hulladékkezelői státuszt javasolja 0,5 fő karbantartói állásra módosítani.
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Ebben a pontban feltüntetett sofőri állást is javasolja 0,5 főre csökkenteni, mivel a RÁT
köréből megoldható lesz a 8 órás sofőri állás betöltése, és ez a 0,5 fő a Tűzoltó Egyesület
autójának vezetésére alkalmazott PÁV1 kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőrt
jelentené.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
„A” változat elfogadását.
A Képviselő-testület 7 nem 1 igen szavazattal nem fogadta el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a „B” változat 1.) II. pontjának a
módosítását az alábbiak szerint:
„ II. Határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező Mt. hatálya alá
tartozó dolgozó:
a) útkarbantartó ............................................ 1 fő
b) sofőr ....................................................... 0.5 fő
c) karbantartó .......................................... 0.5 fő”
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 fő tartózkodása mellett elfogadta a módosítást.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a „B” változat elfogadását az előzőekben
elfogadott módosítással.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 fő tartózkodása mellett elfogadta, és meghozta az
alábbi határozatát:
106/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszámának felülvizsgálata
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület visszavonja 16/2009. (I. 21.) KT határozatát, és ezzel egyidejűleg
a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat l é t s z á m á t az alábbiak szerint
határozza meg:
I. Határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező Mt. hatálya alá tartozó dolgozó:
a) parkgondozó, karbantartó………………. 2 fő
b) vezető karbantartó……………………….. 1 fő
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II. Határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező Mt. hatálya alá tartozó dolgozó:
a) útkarbantartó ……………………………….1 fő
b) sofőr………………………………………...0.5 fő
c) karbantartó………………………………….0.5 fő
III. Határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező – támogatott, közfoglalkoztatás
keretében alkalmazott – Mt. hatálya alá tartozó dolgozó: 29 fő
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt az 1.) pontban
foglaltaknak megfelelő munkaügyi intézkedések megtételével.
Határidő: 2009. június 01.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester - általa az érintett munkavállalók
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető, a Településüzemeltetési és Műszaki
Szolgálat illetve az érintett munkavállalók
3. Irattár

XV. napirendi pont
A Gátsori FŐDI-GYEP megvásárlása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 28. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kéri hogy
ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
1.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának módosítását az
alábbiak szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, 0529/31 hrszú, 22.331 m2 területű ingatlant megvásárolja. Az ingatlan
vételárából 150.000 Ft-ot 2009-ben, a fennmaradó 600.000.-Ft-ot
2010-2011-ben, havi 25.000.-Ft-os részletekben fizeti ki.”
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 2.) pontjának hatályon kívül
helyezését.
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3.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 3.) pontjának módosítását az
alábbiak szerint:
„A Képviselő-testület u t a s í t j a a jegyzőt, hogy az Önkormányzat
2009. évi költségvetésében az ökoturisztikai keret terhére, valamint
a 2010 és 2011. évi költségvetési koncepció összeállításakor a
saját forrásnak megfelelő összeget biztosítsa.”
Dobák Sándor TVMB tag, tanácsnok: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta
és véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal.
1.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának módosítását az
alábbiak szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, 0529/31 hrszú, 22.331 m2 területű ingatlant megvásárolja. Az ingatlan
vételárából 150.000 Ft-ot 2009-ben, a fennmaradó 600.000.-Ft-ot
2010-2011-ben, havi 25.000.-Ft-os részletekben fizeti ki.”
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 2.) pontjának hatályon kívül
helyezését.
3.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 3.) pontjának módosítását az
alábbiak szerint:
„A Képviselő-testület u t a s í t j a a jegyzőt, hogy az Önkormányzat
2009. évi költségvetésében az ökoturisztikai keret terhére, valamint
a 2010 és 2011. évi költségvetési koncepció összeállításakor a
saját forrásnak megfelelő összeget biztosítsa.”
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 29. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Ásotthalom, 0529/31 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa
felajánlotta a 22.331 m2 területű – szántó, gyep megjelölésű – ingatlanából, annak
megosztását követően 6000 m2 gyepet az Önkormányzatnak 750.000,- Ft vételár
megfizetése ellenében megvételre.
A vételárból 150.000.-Ft kerülne kifizetésre 2009-ben, a fennmaradó 600.000.-Ft kifizetése
2010-2011-ben, havi 25.000.-Ft-os részletekben történne.
Az Önkormányzatnak az adás-vétellel célja egy közösségi tér kialakítása, amely egyaránt
helyszínéül szolgálna a Gátsori Napok megtartásának, illetve vásártérként funkcionálhatna.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat 1.) pontjának módosítását az alábbiak szerint:
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„ 1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, 0529/31
hrsz-ú, 22.331 m2 területű ingatlant megvásárolja. Az ingatlan
vételárából 150.000 Ft-ot 2009-ben, a fennmaradó 600.000.-Ft-ot
2010-2011-ben, havi 25.000.-Ft-os részletekben fizeti ki.
Határidő: azonnal”
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2.) pontjának hatályon
kívül helyezését.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3.) pontjának
módosítását új 2.) pontként az alábbiak szerint:
„ 2.) A Képviselő-testület u t a s í t j a a jegyzőt, hogy az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésében az ökoturisztikai keret
terhére, valamint a 2010 és 2011. évi költségvetési koncepció
összeállításakor a saját forrásnak megfelelő összeget biztosítsa.
Határidő: 2.) pont esetén 2009. júniusi testületi ülés illetve 2010.
és 2011. novembere”
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Petró Ferenc polgármester az előzőekben elfogadottakkal együtt szavazásra bocsátja az
előtrejesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
107/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: A Gátsori Fődi-Gyep megvásárlása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, 0529/31 hrsz-ú, 22.331 m2
területű ingatlant megvásárolja. Az ingatlan vételárából 150.000 Ft-ot 2009-ben,
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a fennmaradó 600.000.-Ft-ot 2010-2011-ben, havi 25.000.-Ft-os részletekben
fizeti ki.
2.) A Képviselő-testület u t a s í t j a a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az ökoturisztikai keret terhére, valamint a 2010 és 2011. évi
költségvetési koncepció összeállításakor a saját forrásnak megfelelő összeget
biztosítsa.
Határidő: 1.) pont esetén azonnal;
2.) pont esetén 2009. júniusi testületi ülés illetve 2010. és 2011. novembere
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. Tulajdonos
4. Irattár

XVI. napirendi pont
A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 30. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kéri hogy
ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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 .
Dobák Sándor TVMB tag, tanácsnok: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i 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.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 31. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Ásotthalom Község Önkormányzata 2009. április 14-én
értesült arról, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Ásotthalmi tanyavilág élni akar Gátsoron” című
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DAOP-4.1.3/B-2008-0033-as jelű pályázatot és az „Ásotthalmi tanyavilág élni akar
Kissoron” című DAOP-4.1.3/B-2008-0041-es jelű pályázatot a Regionális Operatív
Programok Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.
Az elnyert pályázat keretében Önkormányzatunknak lehetősége van előleg igénylésre, ez a
két közösségi tér esetében összesen 4.591.372,- Ft. Az előleget a Támogatási szerződés
aláírása után 15 napon belül utalják át az Önkormányzat részére, elszámolási határideje
pedig a projekt lezárást követő végső elszámolás (2009. december). A lehívás feltétele,
hogy a beruházás 6 hónap alatt megvalósuljon, ezért az eredetileg benyújtott pályázati
adatlapon meghatározott időponthoz képest a projekt tervezett kezdése 2009. június 15, a
befejezés tervezett napja 2009. december 1-je. Kezdésnek a közbeszerzési eljárás
megindítása minősül.
Az építkezési beruházás szállítói finanszírozással történik 2 lehívással – szeptemberben és
decemberben. A szállítói finanszírozás 30 napon belül, a végső elszámolást követő
utófinanszírozás pedig 60 napon belül történik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
108/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
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: 2009. június 15.
- A projekt tervezett befejezése: 2009. december 1.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. Irattár
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XVII. napirendi pont
LEKI pályázat benyújtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 32. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kéri hogy
ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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 .
Dobák Sándor TVMB tag, tanácsnok: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i 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.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 33. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot hirdet
a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására. A pályázat kódja:
DARFT/LEKI/2009, a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
Ásotthalom Község Önkormányzata az igényelt támogatás segítségével a Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézménye régi épületeinek felújítását kívánja elvégezni.
A program keretében sor kerülne az épület tetőszerkezetének, valamint a nyílászáróknak a
cseréjére, és teljes belső felújításra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
109/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: LEKI pályázat benyújtása
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület e g y e t é r t a leghátrányosabb helyzetű
felzárkóztatásának támogatására kiírt pályázat benyújtásával.

kistérségek

2.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a pályázat sikeres lebonyolításához a
3.529.412,- Ft önerőt b i z t o s í t j a .
3.) A Képviselő-testület a tervezett beruházás bruttó költségét összesen 23.529.411,- Ft
összegben á l l a p í t j a m e g a következő megosztásban:
adatok Ft-ban
A fejlesztés forrásai:
Saját forrás
Igényelt támogatás
Összesen:

Források ütemezése
2009
%-os megoszlás
3.000.000,15 %
16.999.999,85 %
19.999.999,100 %

A munkálatok tervezett kezdésének időpontja:
tervezett befejezése:

2009. szeptember 1.
2009. december 31.

4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert a pályázat benyújtásával és
f e l h a t a l m a z z a , hogy a pályázat benyújtásához szükséges további
nyilatkozatokat a Képviselő-testület nevében tegye meg.
5.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.) rendeletének soron következő módosításakor
a saját forrásnak megfelelő összeget biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda – a
pályázat benyújtásával
4. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Tagintézménye
5. Irattár
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XVIII. napirendi pont
Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 34. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 35. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az ÖNHIKI-s pályázat már korábban a Működésképtelen
Önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázat tegnapelőtt beadásra került.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
110/2009.(V.13.) 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:
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.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
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3. Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
4. Irattár

XIX. napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ”v.a.” tájékoztatója az aktuális pénzügyi
helyzetről
Előadó: Németh Attila végelszámoló
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 36. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 37. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester átadja a szót Németh Attila végelszámolónak, a napirendi pont
előadójának.
Németh Attila végelszámoló: Nem kívánja kiegészíteni a kiadott írásos anyagot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
111/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. v.a. tájékoztatója az aktuális pénzügyi
helyzetről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Attila
végelszámoló tárgyi előterjesztését, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. v.a. végelszámolója által
2009. április 29.-i fordulónappal elkészített tájékoztatót t u d o m á s u l veszi .
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Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila végelszámoló
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Németh Attila végelszámoló
4. Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
5. Irattár

XX. napirendi pont
A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 38. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a
kerékpárút nyomvonalán lévő földterületek megvásárlásához pénzeszköz átvétele
Mórahalom Város Önkormányzatától elnevezésű előterjesztést, felkéri az elnököt,
ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
előterjesztést. A Bizottság nem ért egyet az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és nem
tartja alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 39. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Mivel a Bizottság nem javasolta elfogadásra az
előterjesztésében foglaltakat, ezért egyeztetett Nógrádi Zoltán Mórahalom Város
Önkormányzatának polgármesterével és jegyzőjével és az eredeti előterjesztést átdolgozva
új anyag kiosztására került most sor „A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz átvétele
Mórahalom Város Önkormányzatától” elnevezéssel, melyet elfogadásra javasol a Testület
számára.
(Az új írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 40. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester felkéri Dr. Karsai Éva jegyzőt, ismertesse a határozati javaslat
pontjait.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az előterjesztés tárgya A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz
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átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t hogy az „Összefüggő hálózati elérést biztosító
külterületi kerékpárút építése (Szeged-) Domaszék – Mórahalom - Ásotthalom
között” című KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0003 jelű pályázat keretén belül
15.000.000,- Ft pénzeszközt átvesz a kerékpárút ásotthalmi nyomvonalának
pályázati program végrehajtása céljából.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy a pénzeszköz átvétellel
kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg, és f e l h a t a l m a z z a
a polgármestert és a jegyzőt pénzeszköz átadás-átvétel aláírására.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározott
összeget az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.)
rendelet soron következő módosításakor vezesse át.
Új kiegészítésként kerül a Testület elé a 4.) pont az alábbi tartalommal:
4.) A Képviselő-testület u t a s í t j a a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1.) pontban
meghatározott pénzeszköz terhére kifizetéseket eszközöljön és 2009. december
15-ig biztosítsa a 15.000.000,- Ft-tal történő elszámolást Mórahalom Város
Önkormányzata felé.
Határidő: 2009. június 20.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Az 4.) pont elfogadásától függetlenül a Polgármester Úrtól írásban fogja kérni az
ellenjegyzésre utasítást, amikor egyéb más célokra történik kifizetés ebből az összegből.
Felhívja a figyelmet arra is, hogy a projekt megvalósításához fel nem használt összeget a
határozatban is megjelölt időpontig, azaz 2009. december 15-ig vissza kell fizetni. Azért,
hogy ennek kezeléséről tájékoztatást kapjanak a bizottsági és testületi tagok, az
önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóban külön soron fogja feltüntetni a
felhasznált és fennmaradó összeget, és javasolja az átvett pénzeszköz külön számlán,
elkülönített módon történő kezelését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
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112/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz átvétele Mórahalom Város
Önkormányzatától
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t hogy az „Összefüggő hálózati elérést biztosító
külterületi kerékpárút építése (Szeged-) Domaszék – Mórahalom - Ásotthalom
között” című KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0003 jelű pályázat keretén belül
15.000.000,- Ft pénzeszközt átvesz a kerékpárút ásotthalmi nyomvonalának
pályázati program végrehajtása céljából.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy a pénzeszköz átvétellel
kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg, és f e l h a t a l m a z z a
a polgármestert és a jegyzőt pénzeszköz átadás-átvétel aláírására.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározott
összeget az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.)
rendelet soron következő módosításakor vezesse át.
4.) A Képviselő-testület u t a s í t j a a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1.) pontban
meghatározott pénzeszköz terhére kifizetéseket eszközöljön és 2009. december
15-ig biztosítsa a 15.000.000,- Ft-tal történő elszámolást Mórahalom Város
Önkormányzata felé.
Határidő: 2009. június 20.
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

XXI. napirendi pont
Felhalmozási célú pénzeszköz lekérése a Vízműtől
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 41. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 42. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Önkormányzat az 5/2009. (II.13.) rendeletét – mely
Ásotthalom Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló – úgy alkotta meg,
hogy a felhalmozási kiadások között pályázati önrészt nem tudott elkülöníteni. Ásotthalom
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 77/2009.(IV.15.) KT határozatában
625.000,- Ft önrészt biztosított a Települési Pályázat Előkészítő Alap 2009. évi
támogatásának igényléséhez. A határozat jóváhagyásakor a Képviselő-testület az önrészt a
Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézménynél képződött felhalmozási célú pénzeszköz és
kamata lekérésével biztosította. A határozat elfogadása alapján lekérhető lesz a
felhalmozási célú pénzeszköz 1.035.516,- Ft, mely az Intézményhez befizetett közműhozzájárulásokból és kamataiból tevődik össze.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
113/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: Felhalmozási célú pénzeszköz lekérése Vízműtől
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 lekéri a Térségi Vizmű-Üzemeltetési
Intézményhez befizetett felhalmozási célú közmű-hozzájárulást és annak
kamatait 1.035.516,- Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
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Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3. Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
4. Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény
5. Irattár

XXII. napirendi pont
Közfeladatok ellátásának felülvizsgálata
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 43. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, az Ügyrendi Bizottság
és az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kéri
hogy ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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 .
Farkas Mátyás ÜB tag, képviselő: Az Ügyrendi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2009.
május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi 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 .
Kiss Sándor OMEB tag, képviselő: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i nyílt ülésén megtárgyalta a közfeladatok
ellátása felülvizsgálatának véleményezését. 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 .
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 44. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdése értelmében a
költségvetési szerv alapító szervének 2009. május 15-ig felül kell vizsgálnia a közfeladat
ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az
általa vagy irányítása alá tartozó költségvetési szerv által alapított, illetve részvételével
működő és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet tekintetében. Amennyiben a
felülvizsgálat eredményeként a további működés 2009. július 1-je után is indokolt, az e
törvényben és külön törvényben foglalt előírásokat a költségvetési szervek esetében 2009.
június 1-jéig az alapító okiratok módosításával kell rendezni.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
114/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: Közfeladatok ellátásának felülvizsgálata
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 költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról”
szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget
téve felülvizsgálta szervezeti szempontból az önkormányzati közfeladatok
ellátásának módját.
2) A felülvizsgálat eredményeként megállapítja, hogy az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek további működése 2009. július 1-je után is indokolt.
3) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító
okiratok módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3. MÁK
4. Irattár

XXIII. napirendi pont
A Kiss Ferenc általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 45. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kiss Sándor OMEB tagot, ismertesse a meghozott
bizottsági véleményt.
Kiss Sándor OMEB tag, képviselő: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i nyílt ülésén megtárgyalta a Kiss Ferenc
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okirat módosításának véleményezését. A Bizottság az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és elfogadja.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 46. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A kiadott írásos előterjesztés részletes, nem kívánja
kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
115/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására vonatkozó tárgyi előterjesztést
és a következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 97/2007.(VI.27.) KT
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának preambulumának helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„Ásotthalom és Öttömös község önkormányzatai integrálják közoktatási
intézményeiket, és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény 2.§ (1) b) bekezdés b) pontjában foglalt, továbbá
a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak,
valamint a 2007. szeptember 1-én létrejött Ásotthalom és Öttömös
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulása
(továbbiakban:
Intézményfenntartó Társulás) társulási megállapodása alapján, az
Ásotthalom Község Önkormányzata által alapított Kiss Ferenc Általános
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Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda,
mint az Intézményfenntartó Társulás intézménye Alapító Okiratát, a
fenntartó önkormányzatok a következők szerint fogadják el:”
2) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 97/2007.(VI.27.) KT
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.”
3) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 97/2007.(VI.27.) KT
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 7. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„7. a) Az Intézményfenntartó Társulás intézményének típusa:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv.
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő
költségvetési szerv.
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel
rendelkezik, amelyek feletti kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási
jogokkal bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai
szervezeti egységgel rendelkezik, ezen kívül egyes adminisztratív,
szellemi támogató feladatokat is elláthat.
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Ásotthalom Község
Polgármesteri Hivatal látja el.
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely ellátja az
óvodai nevelést, az általános iskolai nevelést, oktatást, a fogyatékos
tanulók nevelését és oktatását, valamint az alapfokú művészetoktatást
és nevelést.”
4) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 97/2007.(VI.27.) KT
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„9. Az intézmény foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony:
Foglalkoztatottainak jogviszonya alap esetben közalkalmazott, melyre
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi II. törvény (pl: megbízási jogviszony)
az irányadó.”
5) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 97/2007.(VI.27.) KT
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 13. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
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„a) Szakfeladat szerinti megnevezése:
552312
552323
552411
801115
801126
801214
801225
801313
805113
924036
924047

Óvodai intézményi közétkeztetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
Általános iskolai nappali rendszeres nevelés oktatása
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
iskolai nevelése, oktatása
Alapfokú művészet-oktatás
Napköziotthoni
és
tanulószobai
foglalkozás
(szorgalmi időben)
Diáksport
Sportcélok és feladatok

6) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy intézkedjen az 1-5.) pontban foglalt
változások Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a testületi döntés alapján
kiegészített egységes szerkezetű alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda
4. Öttömös Község Önkormányzata
5. MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
6. Irattár

XXIV. napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 47. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri
Farkas Mátyás ÜB tagot, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Farkas Mátyás ÜB tag, képviselő: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága 2009. május 11-én megtartott 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.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 48. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A kiadott írásos előterjesztés részletes, nem kívánja
kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
116/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozó tárgyi
előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„3. Jogszabályban meghatározott közfeladat (szakágazat): 841105
Ellátandó alaptevékenységek:
a)

- A Hivatalnak szakmai szempontból meghatározó alaptevékenységének, a
KSH által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási
rendje szerinti besorolása:
0161
5221
8411
8412
8110
8621
8623
8690
8810
7500
3700
3821

Növénytermelési szolgáltatás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Általános közigazgatás
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális
Szolgáltatások igazgatása
Építmény-üzemeltetés
Általános járóbeteg-ellátás
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Állat-egészségügyi ellátás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
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3811
9311
8891
8899
9329

Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Sportlétesítmény működtetése
Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás
Bentlakás nélkül
Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység

b) - Nem alaptevékenységként ellátandó tevékenységek KSH által kiadott
gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendje szerinti
besorolása:
6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése
6311
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6920
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
c) - A Hivatal szakmai szempontból meghatározott alaptevékenységének
szakfeladat száma és megnevezése:
751153
014034
631211
701015
751669
751757
751779
751845
751867
751878
751966
751999
851219
851242
851286
851297
851912
852018
853136
853222
853244
853311
853322
853344
853355
901116
902113
921925
926018
926029

Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás ig. tev.
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás
Önkorm. és többcélú kistérs. társ. kis. szolg.
Szakmai tev. irányító és kisegítő szolg.
Város és községgazdálkodási szolgáltatás
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Önk. és többcélú kist. társ. feladatra nem terv. elsz.
Finanszírozási műveletek elszámolása
Háziorvosi szolgálat
Járóbeteg gond. intézeti ellátása
Fogorvosi ellátás
Védőnői szolgálat
Anya-, gyermek és csecsemővédelem
Állategészségügyi tevékenység
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladat
Családi napközi, nappali felügyelet
Családsegítés
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Szennyvízelvezetés és kezelés
Települési hulladék kez., köztisztasági tevékenység
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
Máshová nem sorolt sport tevékenység
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930910 Fürdő és standszolgáltatás”
2.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 4. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„4. Típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közhatalmi.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó.”
3.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 6. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye :
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.”
4.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 12. pontjának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„12. A Hivatal látja el - megállapodás alapján – az önállóan működő
közintézmények,
Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda ( 6783 Ásotthalom, Béke u. 3.), Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (6783 Ásotthalom, Béke u. 28) pénzügyigazdálkodási feladatait.”
5.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú
határozattal jóváhagyott Alapító Okirata az alábbi 13. ponttal egészül ki:
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak
jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak s
jogviszonya munkavállaló, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonya a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl: megbízási jogviszony) az
irányadó.”
6.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy intézkedjen az 1-5.) pontban foglalt
változások Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a testületi döntés alapján
kiegészített egységes szerkezetű alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
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Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
4. Irattár

XXV. napirendi pont
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 49. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kiss Sándor OMEB tagot, ismertesse a meghozott
bizottsági véleményt.
Kiss Sándor OMEB tag, képviselő: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i nyílt ülésén megtárgyalta a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata módosításának véleményezését. A Bizottság
az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a
Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 50. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A kiadott írásos előterjesztés részletes, nem kívánja
kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
117/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosítására vonatkozó tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
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1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
207/2007.(XII.19.) KT határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 3. pontjának
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Az intézmény alaptevékenysége:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 64.§ és 76.§-ban meghatározott feladatok ellátásával
összefüggő települési könyvtári ellátás és a helyi közművelődés biztosításával
összefüggő tevékenység.
a)
- Az intézmény szakmai szempontból meghatározó alaptevékenységének, a KSH által
kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendje szerinti
besorolása:
−
−
−
−
−
−

7990 Egyéb foglalás
8552 Kulturális képzés
9002 Előadó-művészetet kisegítő tevékenység
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9329 M.s.n. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

b)
- Az alaptevékenységek mellett ellátandó, kiegészítő tevékenységek KSH által kiadott
gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendje szerinti besorolása:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1820 Egyéb sokszorosítás
4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme
5621 Rendezvényétkeztetés
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6120 Vezeték nélküli távközlés
6391 Hírügynökségi tevékenység
6820 Saját tulajdonú bérelt ingatlan üzemeltetése
7312 Média reklám
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

c)
- Szakmai szempontból meghatározott alaptevékenységének szakfeladat száma
megnevezése:
-

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység”

2.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
207/2007.(XII.19.) KT határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 4. pontjának
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. Az intézmény jogállása: önállóan működő költségvetési szerv.
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Az intézmény besorolása:
Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, azon belül
közintézmény.
A feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek
feletti kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási jogokkal bír. A szakmai alapfeladata
ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel rendelkezik, ezen kívül egyes
adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is elláthat.
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal
látja el.”
3.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
207/2007.(XII.19.) KT határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 5. pontjának
helyébe az alábbi rendelekzés lép:
„5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv, felügyeleti szerv neve és székhelye:
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ásotthalom, Szent István tér 1.”
4.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
207/2007.(XII.19.) KT határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 6. pontjának
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. Az intézmény foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Foglalkoztatottainak jogviszonya alap esetben közalkalmazott, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi II.
törvény (pl: megbízási jogviszony) az irányadó.”
5.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
207/2007.(XII.19.) KT határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 10. pontjának
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő, a törzsvagyonba sorolt és a költségvetési szerv
könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlanvagyon a feladatellátást szolgáló
vagyon. A vagyon feletti rendelkezési jogosultságot Ásotthalom Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelete és költségvetési rendelete, valamint a hatályos
jogszabályi előírások határozzák meg.
A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
- Művelődési Ház
helyrajzi száma:
alapterület:
- Könyvtár
helyrajzi száma:
alapterület:

173.
2.341 m2
429/2.
1.406 m2”
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6.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy intézkedjen az 1-5.) pontban foglalt
változások Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a testületi döntés alapján
kiegészített egységes szerkezetű alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
4. MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
5. Irattár

XXVI. napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 51. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 52. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
elmúlt év során és idén is több alkalommal pályázatot írt ki az Ásotthalom Bartók u. 31.
szám alatti ingatlan értékesítésére.
Sajnos a megjelölt határidőig pályázat nem került benyújtásra, ezért az eljárás Képviselőtestület általi eredménytelenné nyilvánítására került sor.
Javasolja, hogy az ingatlan értékesítése céljából ismételt pályázatot írjon ki a Testület a
mellékletben foglaltak szerint, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nehéz pénzügyi
helyzetben van és az ingatlan nem kerül hasznosításra.

65

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
118/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére pályázat kiírása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület p á l y á z a t o t h i r d e t az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám
alatti ingatlan é r t é k e s í t é s é r e a mellékletekben foglaltak szerint.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert azzal, hogy a
határozat 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást a „Délmagyarország”
című napilapban és a „Közhír-Halom” című helyi lapban, a határozat 1. és 2. számú
mellékleteit képező pályázati felhívást és pályázati dokumentációt pedig a község
honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján t e g y e k ö z z é .
3.) A Képviselő-testület a pályázat bontásával és véleményezésével m e g b í z z a a
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot.
4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, hogy a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság véleménye alapján a pályázati kiírásnak megfelelő
pályázatokat döntésre terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:
- az 1.) és 2.) pontra vonatkozóan: azonnal
- a 3.) pontra vonatkozóan: a pályázatok benyújtási határideje után azonnal
- a 4.) pontra vonatkozóan: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. szeptemberi testületi ülése
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester általa a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. Irattár
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XXVII. napirendi pont
Az óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 53. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kiss Sándor OMEB tagot, ismertesse a meghozott
bizottsági véleményt.
Kiss Sándor OMEB tag, képviselő: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i nyílt ülésén megtárgyalta az óvodai csoportok
számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében „c” napirendi pont véleményezését.
A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak tartja,
hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 54. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A mellékelt beszámoló alapján a 2009/2010-es nevelési évben
összesen 113 gyermek fog oktatásban részesülni a Napközi Otthonos Óvodában, mely 4
óvodai csoport indítását teszi szükségessé OKÉV engedély kérése mellett.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
119/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: Az óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a 2009/2010-es nevelési évben 4 csoportot
indít.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy 2009. szeptemberében a 4
óvodai csoport elindításához valamint az OKÉV engedély megkéréséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
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A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: azonnal, illetve 2009. szeptember 1.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3. Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda
4. Irattár

XXVIII. napirendi pont
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 55. és 56. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök, képviselő: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2009. május 11-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a tárgyi
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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 57. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Karsai Éva jegyző: Mivel a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszámának
felülvizsgálatával módosításra került a létszám, a költségvetési rendelet módosítása is
ennek megfelelően szükségessé vált, ezt tartalmazza a testületi ülés előtt kiosztásra kerülő
„A” és „B” változat.
(Az „A” és „B” változatot a jegyzőkönyv 58. számú melléklete tartalmazza)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezet „A” változatának elfogadását.
A Képviselő-testület 7 nem és 1 igen szavazattal nem fogadta el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet „B” változatának
elfogadását.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta, és megalkotta az
alábbi rendeletét:
12/2009.(V.13.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2009.(V.13.) rendelete
Ásotthalom Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.)
rendeletének módosítására
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 56. számú melléklete tartalmazza.)

XXIX. napirendi pont
Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény felülvizsgálata és Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 59. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az SZMSZ 12.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés melléklete alapján szíveskedjék megtárgyalni a
Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Alapító Okiratának módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
120/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy: Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény felülvizsgálata és Alapító Okiratának
módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézménynek a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben foglaltak alapján elvégzett
felülvizsgálata alapján a Képviselő-testület a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény
jelenlegi szervezeti formáját változatlan formában f e n n t a r t j a , mivel az egyes
feladatok ellátása a jelenlegi formában a leghatékonyabb és leggazdaságosabb.
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2.) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben
foglalt kötelezettségeinek eleget téve a Képviselő-testület a Térségi Vízmű-üzemeltetési
Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott előterjesztés alapján
megtárgyalta a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Alapító Okiratának
módosításáról szóló előterjesztést, és az Intézmény egységes szerkezetbe fogalt Alapító
Okiratát e l f o g a d j a .
3.) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvénynek
való megfelelés értelmében a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény az Alapító
Okiratban meghatározottak szerint önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató
szerv.
Határidő: azonnal
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

XXX. napirendi pont
A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító Okiratának
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 60. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az SZMSZ 12.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés melléklete alapján szíveskedjék
megtárgyalni a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító Okiratának
módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
121/2009.(V.13.) KT határozat
Tárgy:

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító Okiratának
módosítása
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben foglaltak
szerint elvégzett felülvizsgálata alapján a Képviselő-testület a Homokháti
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása jelenlegi szervezeti formáját
változatlan formában f e n n t a r t j a , mivel az egyes feladatok ellátása a jelenlegi
formában a leghatékonyabb és leggazdaságosabb.
2.) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget téve a Képviselő-testülete
megtárgyalta a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és a Társulás egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát e l f o g a d j a .
3.) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvénynek való megfelelés értelmében a Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása önállóan működő közhatalmi szerv.
4.) Képviselő-testülete f e l k é r i a polgármestert és jegyzőt, hogy - a tagtelepülések
egyetértő döntését követően - az egységes szerkezetű alapító okiratot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
4. Irattár

XXX. napirendi pont
Egyebek
Dobák Sándor tanácsnok: A falu belterületén, sok helyen van olyan ingatlan, amely előtt a
fák és bokrok annyira megnőttek, annyira elterebélyesedtek, hogy az már a biztonságos
közlekedést veszélyezteti, akadályozza az utcákból való kilátást.
Kérdése, hogyan lehet a tulajdonosok figyelmét felhívni, és megszüntetni ezeket az
akadályokat?
Dr. Karsai Éva jegyző: A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.)
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Kormány rendeletben foglaltak alapján a fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly
módon telepíthető, hogy az - figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési
jellemzőire, szakszerű kezelésére - az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a
biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő
építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.
Az önkormányzati ügyintézőhöz összegyűjtött és leadott ingatlancímek alapján először
felhívjuk az ingatlantulajdonos figyelmét, hogy a közlekedést veszélyezteti az ingatlana
előtt lévő fák és bokrok. Ezután felszólítjuk, majd ha erre sem reagál, akkor végrehajtási
eljárás keretében a jegyző eltávolítathatja.
Több kérdés, bejelentés, hozzászólás nem hangzott el Petró Ferenc polgármester
Képviselő-testület nyílt ülését 12,45 órakor berekeszti.

Kmf.
Petró Ferenc
polgármester

Dr. Karsai Éva
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Dobák Sándor
képviselő

Farkas Mátyás
képviselő

