Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről az alábbi tájékoztatást
adom:
2018. február 19-20.
2017. évi szabadságom töltöttem.
2018. február 21. (szerda)
15 órától a Makói Önkormányzat gesztorságában megvalósuló EFOP pályázatok
egyeztetésére került sor a konzorcium vezető partnere munkatársai, illetve a Művelődési Ház
mb. igazgatója, a könyvtárvezető, illetőleg az óvoda vezető jelenlétében. A megbeszélés során
jeleztük változtatási igényeinket is, illetőleg a felmerült kérdéseinkre választ kaptunk.
A két EFOP-os pályázatból valósulnak meg a 2018-as év első felében megtartásra kerülő
programok, mint például a Húsvétoló, a gyermeknap, a pünkösdölő, illetve a július utolsó
hétvégéjén megrendezésre kerülő nemzetközi fúvószenekari találkozó kísérő programjai.
2018. február 22. (csütörtök)
13 órától az Adósságrendezési Bizottság első ülésén vettem részt, melyen az ABACUS Kft
képviseletében Orosz Hajnalka pénzügyi gondnok bemutatkozott és tájékoztatást adott az
eljárás menetéről, a határidős feladatokról.
2018. február 27. (kedd)
8 órától a Köznevelési Társulás ülését vezettem, ahol a társulási tanács elfogadta a 2018. évi
költségvetést és döntött az intézmények nyári szünidei nyitva tartásáról is. A királyhegyesi
óvodában a nyári szünet a korábbi évek gyakorlatának megfelelően augusztus utolsó két
hetében lesz. Csanádpalotán a szülői igényekhez igazodva az intézmény folyamatos nyitva
tartással működik a nyári időszakban is.
2018. február 28. (szerda)
Délután 15 órától a Képviselő-testület soros ülését vezettem.
2018. március 1. (csütörtök)
Délelőtt 9 órától a Hivatalban tartott apparátusi értekezleten vettem részt, ahol többek között
a testületi ülésen hozott döntések végrehajtását beszéltük meg.
11 órától a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft ügyvezetőjével dr. Pálfi
Tímeával tárgyaltunk a gyermekjóléti szolgálat folyamatban lévő pályázat
projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról.
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14 órától Intézményvezetői értekezletet tartottunk, melyen megbeszéltük egyebek között a
március 15-i ünnepi műsor részleteit is.
2018. március 3. (szombat)
18 órától az Apátfalvi Gazdakör meghívására az általuk szervezett bálon vettem részt az
Apátfalvi Faluházban. A jó hangulatú bálon részt vett Lázár János Miniszterelnökséget vezető
miniszter úr, országgyűlési képviselői is. A talp alá valót támogatásként, kedvezményesen a
Csikota zenekar húzta.
2018. március 5. (hétfő)
Reggel 8 órától csoportvezetői értekezletet tartottunk, ahol megbeszéltük az elintézendő
feladatokat.
2018. március 6-7.
Szabadságom töltöttem a Munka Törvénykönyve 107. § b) pontja alapján.
2018. március 8-10.
2017. évi szabadságom töltöttem.
2018. március 12. (hétfő)
Reggel 8 órától csoportvezetői értekezletet tartottunk, melyen az elmúlt időszak feladatinak
végrehajtását, illetőleg az előttünk álló feladatokat beszéltük meg.
2018. március 13. (kedd)
13 órától az Adósságrendezési Bizottság ülésén vettem részt, ahol a bizottság javaslatot tett a
képviselő-testületnek a válságköltségvetés elfogadására.
2018. március 14. (szerda)
Délután 15 órától a Kelemen Emlékparkban megtartott Március 15-i ünnepi
megemlékezésen vettem részt, ahol elmondtam ünnepi gondolataimat és Perneki László
alpolgármester úrral az emlékműnél koszorút helyeztünk el.
2018. március 19. (hétfő)
8 órától csoportvezetői értekezleten vettem részt, ahol a határidő feladatokat beszéltük át.
2018. március 20. (kedd)
Délelőtt 10 órakor hivatali dolgozószobámban fogadtam a zipzár gyár olasz tulajdonosait,
akik tájékoztattak, hogy sürgősen 30 fő munkavállalót szeretnének felvenni, majd rövid időn
belül újabb 10 főt. A munkavállalók felkutatásában kérték a segítségemet. A tárgyalás
eredményeként a közfoglalkoztatásban résztvevőket március 21. napján reggel 8 órára a
Művelődési Házban tartandó tájékoztatóra meghívtuk. A tulajdonos elmondása szerint
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előreláthatólag júliusig a munkafolyamat elsajátítása a tótkomlósi üzemben fog történni, majd
a nyári leállást követően a szeptemberi munkakezdés már itt fog történni Csanádpalotán. A
tulajdonosok az üzem tovább fejlesztését tervezik, mely alapján szeptembertől másik
telephelyen is el kívánják indítani a munkát. Az újabb alkalmas épület felkutatásában szintén
kérték a segítségemet.
Délután 13 órakor együttes bizottsági ülésen vettem részt, melynek egyetlen napirendi
pontja az önkormányzat válságköltségvetésének megtárgyalása volt. A bizottsági ülésen
elhangzottak szerint a kiadott anyaggal a tagok elégedettek voltak, azt tárgyalásra
alkalmasnak találták. A felmerült kérdések megválaszolásra kerültek, azonban sem a
pénzügyi-, sem a településfejlesztési bizottság a tartózkodások magas száma miatt döntést
nem hozott, a szociális bizottság pedig határozatképtelen volt.
2018. március 21. (szerda)
8 órától a Művelődési Házban a zipzár gyár munkaerő toborzásán vettem részt, ahol a
közfoglalkoztatásban résztvevők közül jelenleg 12 fő fogadta el a számára felajánlott munkát.
Délután 13 órától a képviselő-testület rendkívüli ülését vezettem, melynek napirendjén a
válságköltségvetés elfogadása szerepelt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a két ülés között történt legfontosabb
eseményekről készített tájékoztatót fogadja el!

Csanádpalota, 2018. március 21.
Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester
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