Jegyzőkönyv
amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május
27-én 15 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott soros nyílt
üléséről.
Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Debreczeni
István tanácsnok, Erdélyi Sándorné dr., Hajas Lászlóné, Jancsik Zoltán és Vetró
Józsefné képviselő.
Meghívottak: dr. Barna Angéla jegyző, dr. Égető Gábor Járási Hivatalvezető, Vetróné
Negreu Mariana Florica Román NÖ elnök, Kincses Ferenc Roma NÖ elnöke, Horváth
Csabáné, Makán Andrásné, Benkéné Bogdán Zsuzsanna, dr. Krivánné Ponta Judit,
Németi Bálint, Túri Tamás külsős bizottsági tag, Makói Rendőrkapitányság, Pitvarosi
Rendőrs, Polgárőr Egyesület, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetői.
Meghívottak közül jelen van: dr. Barna Angéla jegyző, Forgács Sándorné megbízott
pénzügyi csoportvezető, Vetróné Negreu Mariana Florica Román NÖ elnök, Benkéné
Bogdán Zsuzsanna és Túri Tamás külsős bizottsági tag, Palicz András rendőr alezredes
kapitányságvezető, Cződör Krisztián mb. őrsparancsnok, Pálfi László körzeti megbízott,
Balogh Róbert tűzoltó alezredes
Kovács Sándor polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy
minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Ismertette a
meghívóban szereplő napirendi pontokat. Javasolta egyéb napirendi pontként felvenni a
Javaslat a „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA előfinanszírozással
összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos döntések
meghozatalára, a
Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására irányuló pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításának módjáról és a
Szent István szoborral kapcsolatos szóbeli előterjesztés című előterjesztéseket.
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta
elfogadásra a napirendeket.
A szavazásban résztvevők szám 7 fő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
79/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. május 27-ei ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről
2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
Napirend:
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1.) Rendőrkapitányság Makó Közrendvédelmi Osztály Pitvarosi Rendőrőrs 2014. évi
beszámolója
2.) Csanádpalotai Polgárőr Egyesület 2014. évi beszámolója
3.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2014. évi beszámolója
4.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről,
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
5.) Belterületi égetés szabályaira vonatkozó rendelet-tervezet
6.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzéseiről szóló éves
statisztikai összegzésének jóváhagyása
7.) Döntés a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázati
igény benyújtásáról, önerő biztosításáról
8.) A Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású
Köznevelési Intézmény Csanádpalotán indítható csoportszámának meghatározására
javaslat
9.) Közútkezelői hozzájárulás megadása az önkormányzat tulajdonában lévő közút
vonatkozásában
10.) Elvi hozzájárulás a Csanádpalota 0200/3 ingatlan értékesítése tárgyában
11.) Egyebek
 Javaslat a „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA
előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással
kapcsolatos döntések meghozatalára
 Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló
pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításának módjáról
 Szent István szoborral kapcsolatos szóbeli előterjesztés
A vendégeikre való tekintettel napirendek megtárgyalása következőképpen alakul:
Napirend:
1.) Rendőrkapitányság Makó Közrendvédelmi Osztály Pitvarosi Rendőrőrs 2014. évi
beszámolója
2.) Csanádpalotai Polgárőr Egyesület 2014. évi beszámolója
3.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2014. évi beszámolója
Napirend előtt:
1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről
2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
Napirend:
4.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről,
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
5.) Belterületi égetés szabályaira vonatkozó rendelet-tervezet
6.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzéseiről szóló éves
statisztikai összegzésének jóváhagyása
7.) Döntés a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázati
igény benyújtásáról, önerő biztosításáról
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8.) A Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású
Köznevelési Intézmény Csanádpalotán indítható csoportszámának meghatározására
javaslat
9.) Közútkezelői hozzájárulás megadása az önkormányzat tulajdonában lévő közút
vonatkozásában
10.) Elvi hozzájárulás a Csanádpalota 0200/3 ingatlan értékesítése tárgyában
11.) Egyebek
 Javaslat a „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA
előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással
kapcsolatos döntések meghozatalára
 Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló
pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításának módjáról
 Szent István szoborral kapcsolatos szóbeli előterjesztés
A napirendek tárgyalása előtt kérte a kérdéseket, interpellációkat. Mivel kérdés,
interpelláció nem hangzott el, a napirendek megtárgyalásával folytatták.
1. sz. n a p i r e n d : Rendőrkapitányság Makó Közrendvédelmi Osztály Pitvarosi
Rendőrőrs 2014. évi beszámolója (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: átadta a szót Palicz Andrásnak, a Makói
Rendőrkapitányság vezetőjének.
Palicz András rendőr alezredes kapitányságvezető: Tisztelettel köszöntötte a
jelenlévőket. Elmondta, hogy a beszámolót szeretné néhány gondolattal kiegészíteni. 17
település tartozik az illetékességük alá. 2010-ben még 2377 regisztrált bűncselekmény
volt az illetékességi területükön, ezt tavaly 1055-re csökkent. Két nagyobb települést
kell ellátniuk. Jelentős csökkenés figyelhető meg a bűncselekmények tekintetében
Makón is, ehhez nagyban hozzájárult, hogy 162 térfigyelő kamera üzemel. Makó az
országban a legtöbb kamerával ellátott
település a lakosságszám arányában.
Csanádpalotán a közlekedéssel kapcsolatban akkor van probléma, ha Nagylak felől el
kell terelni a forgalmat. A bűncselekmény helyzetet figyelembe véve csökkenés volt
megfigyelhető Csanádpalotán is. A jelen beszámoló statisztikájából látszik, hogy
zömében lopás bűncselekményeket követtek el, míg 2013-ban inkább a garázdaság
bűncselekmény volt a jellemző. A lopások közül a legtöbbet kisebb értékre követték el,
melyeket szinte 100%-ban fel is derítettek. Ezeket a felderítéseket segítette a Kormány
azon intézkedése, hogy sokkal több rendőrt tudtak a közterületekre vezényelni
túlórában. Ez azt jelentette, hogy 2013. évhez képest körülbelül 10.000 órával több időt
tudtak a rendőrök közterületen eltölteni. Június végéig tart ez a program, a jövőre
vonatkozóan még nem tudják, hogy folytatódik-e ez a program. Továbbra is
folytatódtak a megszokott éves programok, bűnmegelőzési órák, iskola rendőr.
Igyekeznek az iskolákba eljutni előadásokat tartani. Nagy változás viszont, hogy míg 10
évvel ezelőtt droggal kapcsolatos előadásokat a főiskolán kellett tartani, ma már az
általános iskolákban is kell. Jelenleg olyan legális drogokat lehet kapni az interneten,
amik nem minősülnek kábítószernek, viszont olyan állapotot idéznek elő használójánál,
mintha drogot fogyasztott volna. Úgymond versenyt futnak a vegyészek és a
törvényalkotók, hogy ki tud hamarabb változtatni ezek összetételén, mivel ha egy
molekulát megváltoztatnak, akkor már nem szerepel a kábítószerek listáján és akkor
már nem lehet a fogyasztójával, terjesztőjével szemben intézkedni és eljárást lefolytatni.
Elmondta, hogy a Pitvarosi Rendőrőrs létszámából egy fő hiányzik, Polcsán Róbert
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korábbi őrsparancsnok a Makói Rendőrkapitányságon folytatja a munkáját. Jelenleg két
megbízott vezető van, az egyik Vörös Ádám százados, aki a Makói
Rendőrkapitányságról segíti a munkát, a másik Cződör Krisztián helyben, aki jelenleg
végzi a tisztképzőt, és ha azt elvégzi, folytatni tudja azt a munkát amit elődei elkezdtek.
Elmondta, hogy ők sem tévedhetetlenek, mindig lehet kicsit jobban csinálni mindent.
Ha kérdés merült fel, szívesen válaszol.
Vetró Józsefné képviselő: elmondta, hogy egy olyan kérdést szeretne feltenni, ami már
többször felmerült. Megkérdezte, hogy mikor lesz Csanádpalotán igazi Rendőrőrs.
Palicz András rendőr alezredes kapitányságvezető: elmondta, hogy egy rendőrőrs
megalapításánál a legfontosabb szempont a létszám. A létszámfejlesztés viszont azon
múlik, hogy az Országos Rendőr-főkapitányságon kívül a Belügyminisztérium mikor
tud ide biztosítani létszámot. Nehezen tudja elképzelni, hogy egy rendőrőrsön belül
kettő is működjön, azaz, hogy Pitvaroson és Csanádpalotán is legyen őrs. Tettek már
korábban lépéseket azért, hogy Csanádpalotán legyen rendőrőrs, mivel városként
megérdemelné. Ehhez az kell, hogy az összes érintett önkormányzat beleegyezzen.
Amikor ez felmerült, akkor Pitvaros elég nagy fejlesztésbe kezdett a rendőrőrs
épületében, ezért az Önkormányzatok nem egyeztek bele. Jelenleg nem lát esélyt arra,
hogy Csanádpalotán rendőrőrs létesüljön, mivel ahhoz plusz 15 fő kellene. Egy
lehetőségre van esély, ha Románia belépne a Schengeni övezetbe és a határellenőrzés
megszűnne a mai formájában, mert akkor jutna ide is a felszabadult státuszokból.
Erdélyi Sándorné dr. képviselő: elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
napirendet és megállapította, hogy részletes helyzetképet kapott a közbiztonság
helyzetéről és örvendetesnek tartotta, hogy a bűncselekmények száma jelentősen
csökkent Csanádpalota területén is. A Bizottság elismerését és köszönetét fejezte ki a
rendőrőrs, illetve a rendőrkapitányság munkájáért, ezért javasolta elfogadásra a
beszámolót és javasolta a képviselő-testületnek, hogy szintén fejezze ki elismerését és
köszönetét.
Hajas Lászlóné képviselő: elmondta, hogy a Szociális Bizottság is tárgyalta a
beszámolót és csatlakozott az előtte szólóhoz.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy jelenleg is négy határőr teljesít
szolgálatot Csanádpalota területén, amennyiben szükséges segítik a Pitvarosi Rendőrőrs
munkáját. Jelenleg 16 térfigyelő kamera van telepítve Csanádpalotán, melyek felújítása
jelenleg van folyamatban. Ezen kívül 6 kamerát fognak a közeljövőben telepíteni.
Jelenleg folyamatban van, hogy minden intézményt riasztórendszerrel lássanak el,
melyek egy központba lesznek bekötve. Mindenhol be van kötve a vezetékes telefon és
rendelkezésre állnak a riasztó berendezések, ahol pedig még nincs riasztó berendezés,
például a Polgármesteri Hivatalban, ott telepítve lesz. Ennek a rendszernek a fenntartása
körülbelül havi 30.000,- Ft-ba fog kerülni, de véleménye szerint kifizetődő. Elmondta,
hogy egyetért azzal, hogy a képviselő-testület fejezze ki köszönetét és elismerését a
rendőrség munkája iránt. A mozgáskorlátozott parkolóval kapcsolatos probléma
megoldása is folyamatban van, Cződör Kriszitán őrsparancsnokkal már történtek
egyeztetések ez ügyben. Felhívta a figyelmet arra, hogy június 15-én kezdik meg a
körforgalomtól Kövegy irányába az útfelújítás Makóig, amely némi fennakadást
okozhat a forgalomban.
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a beszámolót elfogadásra javasolta a
testületnek.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
80/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Rendőrkapitányság Makó Közrendvédelmi Osztály Pitvarosi Rendőrőrs 2014.
évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Makó
Közrendvédelmi Osztály Pitvarosi Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről készült
beszámolóját - az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja, valamint köszönetét
fejezi ki az elvégzett munkájukért.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
1.) Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal érintett ügyintézője 2 példányban
2.) Irattár
2. sz. n a p i r e n d : Csanádpalotai Polgárőr Egyesület 2014. évi beszámolója (írásos
anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy az előterjesztést az Ügyrendi és a
Szociális Bizottság tárgyalta.
Erdélyi Sándorné dr. képviselő: elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
Polgárőrség Beszámolóját. Maximálisan egyetértettek a bizottsági tagok azzal, ahogy a
beszámoló is tartalmazza, hogy a Polgárőrség létszámát növelni kellene. A Bizottság
elfogadásra javasolta a beszámolót.
Hajas Lászlóné képviselő: elmondta, hogy a Szociális Bizottság is tárgyalta a
napirendet és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy a Polgárőrség jelen szokott lenni a
városi rendezvényeken csekély létszámuk ellenére is.
Palicz András rendőr alezredes kapitányságvezető: elmondta, hogy Makón jelenleg
van folyamatban egy olyan programnak a kidolgozás, hogy közmunkásokat próbálnak
bevonni a Polgárőrség munkájába, amennyiben egy tanfolyamot elvégeznek.
Véleménye szerint érdemes lenne ennek a programnak utána nézni.
Kovács Sándor polgármester: megköszönte a tájékoztatást, utána fog nézni ennek a
lehetőségnek.
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a beszámolót elfogadásra javasolta a
testületnek.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
81/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanádpalotai Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről készült
beszámolójának elfogadása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalotai Polgárőr
Egyesület 2014. évi tevékenységéről készült beszámolóját - az előterjesztés szerinti
tartalommal - elfogadja.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
1.) Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal érintett ügyintézője 2 példányban
2.) Irattár
3. sz. n a p i r e n d : Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy igen terjedelmes, részletes beszámolót
nyújtott be a Katasztrófavédelem. Átadta a szót Balogh Róbert tűzoltó alezredesnek.
Balogh Róbert tűzoltó alezredes: Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Megköszönte
a lehetőséget, hogy személyesen kiegészítheti a beszámolót és szívesen válaszol a
felmerülő kérdésekre. Elmondta, hogy valóban igen terjedelmes anyag került
benyújtásra. A beszámoló 44 településen és két tűzoltóságon folyó munkáról szól,
valamint egy hatósági osztály munkájáról. 2014. évben Csanádpalotán és közigazgatási
területén 11 alkalommal intézkedtek, ebből 6 műszaki mentés volt, melyek okai viharok
után fakidőlés vagy ágleszakadás volt, volt egy közúti baleset, valamint egy
szénmonoxid mérgezés gyanújánál intézkedtek. Tűzesetnél öt alkalommal voltak jelen,
ebből három alkalommal vegetációs tűznél, egy otthon jellegű tűzesetnél és volt egy
személygépkocsi tűz közterületen. Elmondta, hogy egy ekkora területhez kapcsolódóan
a 11 esetszám alacsonynak mondható, átlag alatti. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a
közigazgatásban a járási szervezet beiktatásával összefüggésben, azzal összhangban, a
Katasztrófavédelem is ilyen tagozódáson ment át, azaz a Katasztrófavédelmi
Kirendeltség a közigazgatásban a járási szintnek felel meg. Jelenleg már a kirendeltség
vezető az elsőfokú tűzvédelmi hatóság, nem pedig a helyi tűzoltó parancsnok. Ennek
megfelelően a kirendeltségen van az ügyfélfogadás és a hatósági ügyintézés is. Helyileg
ez pontosan Szegeden, a Napos út 4. szám alatt található. Azért, hogy az ügyfeleknek ne
kellejen mindig Szegedre utazniuk, hetente egy nap, illetve igény szerint a Makói
Tűzoltó Parancsnokságon kihelyezett ügyintézés van. Megjelent az új Országos
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Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendelet, amely a belterületi égetéssel kapcsolatosan
kategorikusan tilt. Van egy olyan kitétele, hogy „ha egyéb jogszabály nem rendelkezik
másként”, ez az egyéb jogszabály lehet önkormányzati rendelt. Minden településen,
ahol lehetőséget kapott képviselő-testületi ülésen megjelenésre, javasolta, hogy
mindenképpen adjon lehetőséget az Önkormányzat a lakosoknak. Nyilván a
komposztálás az elsődleges cél, főleg környezetvédelmi szempontból és tűzvédelmi
szempontból. Külterületeken irányított égetésnek nevezik, 10 Ha terültig 10 nappal az
égetés előtt be kell jelenteni és 3.000,- Ft illetéket kell fizetni. A hatóságnak joga van
ezt az égetést ellenőrizni. Egyszerűsítettek az aratás szabályain is, 5 arató gépig nem
kell bejelenteni az aratást, azt meghaladóan az illetékes tűzvédelmi hatóságnak be kell
jelenteni 10 nappal előtte, ez az eljárás illetékmentes. Vízelvezetők karbantartására
minden Önkormányzat, jelesül Csanádpalota is nagy gondot fordít arra, hogy a
vízelvezető árkokat rendben tartsák. Jelenleg folyik az ivóvízminőség javító projekt,
fontos figyelemmel kísérni, hogy az kiásott föld visszakerüljön a helyére és a
vízelvezető árkok szabadon maradjanak. A Katasztrófavédelem honlapján mindig
vannak friss hírek és hasznos tanácsok. Megköszönte a lehetőséget és szívesen válaszol
az esetleges kérdésekre.
Kovács Sándor polgármestere: elmondta, hogy a napirendek között szerepel a
Belterületi égetés szabályaira vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása. A javaslat
szerint március 15. és április 15., valamint november 1. és november 30. napja közötti
időszakban adna lehetőséget a rendelt a belterületi égetésre. Ez alól kivétel a temető,
mivel ott a felhalmozódott hulladékot hetente el kell égetni. Figyelembe vették, hogy
Csanádpalotán lombtalanítás és lomtalanítás is van minden évben. Megköszönte a
Katasztrófavédelem munkáját.
Erdélyi Sándorné dr. képviselő: elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
Katasztrófavédelem 2014. évi tevékenységéről készült beszámolót is, több hozzászóló
hangsúlyozta, hogy egy nagyon részletes, jól áttekinthető és érthető beszámoló került a
képviselő-testület lé. Különösen kiemelte a Bizottság, hogy nagyon jók voltak a
mellékletek, amelyek bemutatták a tartalmi részét a feladatellátásnak. A Bizottság
javasolta elfogadásra a beszámolót és javasolta, hogy a képviselő-testület fejezze ki
köszönetét és elismerését a Katasztrófavédelem területén dolgozóknak.
Hajas Lászlóné képviselő: elmondta, hogy a Szociális Bizottság is tárgyalta a
napirendet és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Kovács Sándor polgármester: megköszönte a Katasztrófavédelem valamennyi
dolgozójának a Csanádpalotán végzett munkáját.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a beszámolót elfogadásra javasolta a
testületnek.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
82/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi katasztrófavédelmi
Kirendeltségének 2014. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadása
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Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014.
évi tevékenységéről készült beszámolóját - az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, valamint köszönetét fejezi ki az elvégzett munkájukért.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
1.) Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal érintett ügyintézője 2 példányban
2.) Irattár
Palicz András rendőr alezredes kapitányságvezető, Cződör Krisztián mb.
őrsparancsnok, Pálfi László körzeti megbízott, Balogh Róbert tűzoltó alezredes távoztak
az ülésről.
1. Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről (írásos anyag csatolva)
Vetró Józsefné képviselő: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet
és elfogadásra javasolta. Jelenleg iparűzési adóbevallás időszaka van, tehát várható
nagyobb bevétel.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy az iparűzési adó befizetési
kötelezettsége van a legtöbb vállalkozónak, nagyon kevés a visszafizetés. Látszik, hogy
év végén körülbelül 30 millió Ft bevétel lesz, ez a szeptemberi befizetésre vonatkozik.
Az autópálya építése kevesebb lesz a jövőben, de például a kerékpárút építése során is
várható iparűzési adó befizetése. Várható még az utópályát működtető vállalkozóktól is
adóbefizetés. Elmondta, hogy nem volt jelen az elmúlt Szociális Bizottsági ülésen és
nem tudott válaszolni a felmerült kérdésekre. 1.592.595 e Ft a támogatás, amit a
szennyvízberuházásra lehet költeni, ebből elköltöttek 845.870 e Ft-ot. Pintér Angéla
nem tudott mást tenni, mint az eredeti előirányzatra rákönyvelt, ezért megemelte a
módosított előirányzatot 2.085.932 e Ft-ra, azért, hogy a beszámolót el tudják készíteni.
Ezt úgy lehet helyretenni, hogy a következő költségvetés módosításánál az eredeti
előirányzatra vissza kell módosítani ezt az összeget. Ennek a bizottsági ülési
megbeszélésnek az lett az eredménye, hogy a polgármester eltette a pénzt. Ezt
visszautasítja. Nem ért egyet azzal, hogy a Jegyző engedélyezte, hogy elvigye a
könyvelő az iratokat. Ha például messzebbre kell menni valamilyen hivatalos ügyben,
akkor inkább a saját autójával megy, mert a hivatali autó elég öreg és inkább saját
költségen utazik. Ha nem könyvelt volna rá Pintér Angéla az eredeti előirányzatra,
akkor megbüntették volna az Önkormányzatot. Az elmúlt napokban négy könyvelő
került felvételre, ebből három fő rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel. Az
egyik hölgynek pénzügyi főiskolai végzettsége van, csak a nyelvvizsgája hiányzik, de
rendelkezik regisztrációs számmal. Két könyvelő között meg akarja a jövőben osztani a
feladatot. Egyik könyvelő az intézményeket, a másik az Önkormányzatot és a Hivatalt
fogja könyvelni. A Jegyző a hivatal irányítója, a Polgármester az Önkormányzat
vezetője.
8

Vetró Józsefné képviselő: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, hogy egy
adóbevallás kitöltő program beszerzését szükségesnek tartana a jövőben. Mivel május
31. napja az iparűzési adó bevallásának határideje, ezért ez már az idei évben
okafogyottá vált. Bizottsági ülésen a Jegyző Asszony tájékoztatást adott arról, hogy két
árajánlat érkezett eddig, melyek szerint egy sima elektronikusan kitölthető nyomtatvány
programcsomag 97.500,- Ft + Áfa, ez az egyszeri ára és 3.000,- Ft + Áfa/hónap az
előfizetési díja. Ha többféle ÁNYK-s nyomtatványt kitöltő programot szeretnénk
vásárolni, akkor annak 728.000,- Ft + Áfa az egyszeri ára és 12.000,- Ft + Áfa/hó az
előfizetési díja. A Bizottság véleménye szerint a 97.500,- Ft-os csomag elegendő lenne,
melyet idei év szeptemberében kellene megvásárolni ahhoz, hogy a következő év
iparűzési adóbevallásánál már használni lehessen.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy egyetért a program megvásárlásával.
Elmondta, hogy az iparűzési adó kintlévőség 5.472 e Ft, ebből 4.000 e Ft a Bogdán féle
tartozás. Véleménye szerint ez a kintlévőség már nem behajtható. A bérlakások
kiüríttetése folyamatban van. A közeljövőben nem kívánja kiadni a bérlakásokat, fel
akarja újíttatni, azért, hogy azoknak a szakemberek, akik dolgozni szeretnének
Csanádpalotán ki tudja adni.
Vetró Józsefné képviselő: elmondta, hogy a szolgáltató házban egy üzlet van kiadva,
ott esetleg ki lehetne alakítani egy kis garzonlakást.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy a Polgárőrségnek is ajánlotta, hogy
vegyen ki egy helyiséget a szolgáltató házban, de nem éltek a lehetőséggel, pedig csak a
közüzemi díjakat kérte volna megtéríteni. Három üzlethelyiség áll üresen, akár
civilszervezetek is működhetnének ott. Az a bérlakás, amelyben Kanton Eszter lakik a
Hadak útján, azt például fel kell újítani, mert a bérleti díjból származó költséget rá kell
fordítani a lakásra. A bérleti díj egy elkülönített számlára érkezik, jelenleg 600.000 Ft
van a számlán, előre láthatólag a nyílászárókat fogják kicserélni.
Debreczeni István tanácsnok: elmondta, hogy azokon az üléseken, amelyeken ő részt
vett, nem hangzott el olyan, hogy a Polgármester bármilyen pénzt eltett volna.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy ezt a lakosoktól hallotta vissza.
Debreczeni István tanácsnok: elmondta, hogy örömmel konstatálta, hogy a
kintlévőség 2,5 millió Ft-tal csökkent. Bár még nem a pályázatos napirendet tárgyalják,
de elkívánta mondani, hogy a három pályázatra 7,5 millió Ft a körülbelüli önerő, de
észrevételezte, hogy nincs rögzítve, hogy az önerőt miből biztosítja az Önkormányzat.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy a zárszámadás szerint van 120 millió Ft
pénzmaradvány, abból finanszírozza az Önkormányzat a pályázatokhoz szükséges
önerőt. A következő költségvetés módosításakor lesz konkretizálva a pénzmaradvány
felhasználása.
Debreczeni István tanácsnok: megkérdezte, hogy mit jelent a sportlétesítmények
fejlesztésére a harmadik pályázat.
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Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy ez a pályázat a betonos pálya
gumiborításával kapcsolatos, valamint a pálya körüli kerítés, világítás létesítésére.
Debreczeni István tanácsnok: észrevételezte, hogy a pályázatok mellé nincsenek
csatolva árajánlatok, mint például a királyhegyesi pályázattal kapcsolatos
előterjesztéshez. Véleménye szerint a királyhegyesi konyha felújításhoz illett volna
Királyhegyesnek csanádpalotai vállalkozótól is árajánlatot kérni.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy továbbítja az észrevételt Horváth Lajos
Királyhegyes polgármesterének.
Perneki László alpolgármester: kérte, hogy attól függetlenül, hogy a zárszámadás és a
költségvetés elfogadásra került, a Pénzügyi Bizottság tárgyalja újra, hogy milyen
problémák merültek fel és azok, milyen módon lettek javítva, hogy a költségvetés a
2015. évre vonatkozóan rendben legyen.
Debreczeni István tanácsnok: elmondta, hogy véleménye szerint erre a könyvvizsgáló
által tett megállapítások után kellene visszatérni.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy az előirányzatok számait a következő
költségvetés módosításánál pontosítani fogják. Elsősorban a szennyvízberuházással
kapcsolatos előirányzatokat. Elmondta, hogy könyvvizsgálatot mindenképpen
kezdeményezni fog, jelenleg folyamatban vannak az árajánlatok beszerzése.
Vetró Józsefné képviselő: megkérdezte, hogy Forgács Sándorné Timi át adja-e a
folyamatban lévő dolgokat valakinek.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy nincs kinek átadnia.
Vetró Józsefné képviselő: megkérdezte, hogy van-e mire építeniük az új kollegáknak.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy igen, nincs lemaradás a könyvelésben.
Viszont a következő hónap 20. napja az adatszolgáltatás határideje, addig be kell
tanulniuk az új kollegáknak. Például a Családsegítőből már kikontírozva hozzák fel az
anyagot, lehet, hogy a jövőben fontolóra kellene venni, hogy minden intézmény így adja
be az anyagot.
Kovács Sándor polgármester: mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a
beszámolót elfogadásra javasolta a testületnek.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
83/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Határozat
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Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április havi pénzügyi
helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
1. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal érintett ügyintézője
2. Irattár
2.Tájékoztató a benyújtott pályázatokról (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy az előterjesztésben tételesen
megtalálhatók a szennyvízberuházással kapcsolatos jóváhagyott kifizetési kérelmek. Ha
az egyes kifizetési kérelmeket összeadják, akkor a könyvelésben egyeznie kell az
összegeknek. 1.529.876.573,- Ft a támogatás, az önerő pedig 82.657.837,- Ft. A két
összegből adódik össze, hogy a beruházás összes költsége soha nem volt 2 milliárd Ft.
A következő testületi ülésre készülő előterjesztésben is tételesen fel lesznek sorolva a
jóváhagyott kifizetési kérelmek. BM rendelet alapján EU Önerő Alap támogatásnál
látszik, hogy a beruházáshoz szükséges önerő rendelkezésre áll. A tájházhoz kapott
támogatásból az Ádók István és a Németi Bálint nagyon szép munkát végeznek, a
bútorokkal bemutatókra, nyáron bőrdíszműves tanfolyamra és fafaragó táborra
készülnek. 6 új térfigyelő kamera kerül beszerzésre, ezek telepítését egy makói cég
végzi és a régi kamerarendszert is felújítják. A napelemes rendszerrel kapcsolatban az
első kifizetés megtörtént, ez az első ütem és ezt követően lesz a következő előleg
igényelve. A beruházás elkészült, egy gond van, hogy néhány helyen a villanyórákat ki
kell cserélni. Például a Polgármesteri Hivatalban három villanyóra van és azokat ki kell
cserélni egy darab háromfázisú villanyórára. Nem kellett ampert vásárolni a DÉMÁSZtól, mert a Pékségtől adtak át. A rendkívüli önkormányzati támogatásra nem tudták
beadni a pályázatot, mivel nem volt elfogadva a zárszámadás. Azóta elfogadásra került
a zárszámadás és a későbbiekben be lehet nyújtani a pályázatot. A kerékpárúttal
kapcsolatban a szerződést aláírták, a holnapi nap folyamán lesz a munkaterület átadása.
A Naplemente Idősek Gondozóházának felújítása összesen 18.936.474,- Ft. A terasz
beépítésére, egy társalgó tér kialakítására, valamint a vizesblokk és a konyha felújítására
kerül sor.
Kovács Sándor polgármester: mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, a beszámolót
elfogadásra javasolta a testületnek.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
84/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
Határozat
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Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben benyújtott, illetve
a korábbi évekről áthúzódó elszámolás alatt álló és tartaléklistán lévő pályázatokról,
valamint a folyamatban lévő beruházásokról szóló tájékoztatót elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
1. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal érintett ügyintézője
2. Irattár
4. sz. n a p i r e n d : Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb
eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról (írásos anyag csatolva)
Debreczeni István tanácsnok: kérte, hogy az előterjesztésben részletezve legyenek az
egyes események. Például ha valamilyen ülésen vesz részt a Polgármester Úr, akkor
kérte feltüntetni az adott ülés napirendjét és azt, hogy milyen eredménnyel zárult az ülés
vagy milyen döntéseket hoztak.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy a jövőben részletesebben feltüntetésre
kerülnek az egyes események. Amennyiben kérdés merült fel az egyes eseményekkel
kapcsolatban, akkor arra válaszol.
Debreczeni István tanácsnok: elmondta, hogy a jövőre nézve tette ezt a kérést. Kérte,
hogy kerüljön feltüntetésre az egyes ülésekhez kapcsolódó napirendi pontok azért, hogy
ha érdeklődni szeretne egy-egy képviselő a témában, akkor egyáltalán tudjon arról,
hogy milyen napirendi pontokat tárgyaltak az ülésen.
Kovács Sándor polgármester: mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
85/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről,
beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző ülés óta eltelt időszak
alatt történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékozatót elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal
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Határozatról értesül:
1. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal érintett ügyintézője
2. Irattár
5. sz. n a p i r e n d: Belterületi égetés szabályaira vonatkozó rendelet-tervezet (írásos
anyag csatolva)
Erdélyi Sándorné dr. képviselő: elmondta, hogy az Ügyrendi, Jogi Bizottság
hosszasan tárgyalta a belterületi égetés szabályaira vonatkozó rendelet-tervezetet.
Vélemények, ellenvélemények hangzottak el. A Bizottság javasolta, hogy március 15.
és április 15. napja, illetve november 1. és november 30. napja közötti időszakban
legyen meghatározva az az időszak, amikor lehet égetni. Tekintettel arra, hogy ebben az
időszakban a javaslat szerint minden nap lehet égetni, ezért a 3. § (2) bekezdését
javasolta törölni. Egyetértett a Bizottság abban és javasolta a képviselő-testületnek
elfogadni, hogy az Önkormányzat hetente csütörtöki napon a temetőben égetést
végezhessen. Ezekkel a módosításokkal elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet a
képviselő testületnek.
Debreczeni István tanácsnok: megkérdezte, hogy szabályozva van-e, hogy milyen
időpontok között lehet égetni.
Erdélyi Sándorné dr. képviselő: elmondta, hogy időpontok meghatározására nem
érkezett javaslat. A meghatározott időszakokban a nap bármely órájában lehet égetni.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy Z. Kovács Sándor műköves helyi
vállalkozótól megrendelt egy 1,5 méter magas betonkerítést a temetőbe, hogy megfelelő
hely legyen kialakítva az égetéshez. Ez a kerítés betonoszlopokból állna, lapok lennének
közötte, 2,5 méteres bejárat lenne valamelyik oldalán, ahol be tud menni a markoló,
hogy az égetés utáni hamut el lehessen távolítani.
Javasolta, hogy kerüljön kiegészítésre a rendelt-tervezet azzal, hogy a temetőben az
égetés minden hét csütörtöki napján végezhető, kivéve temetés ideje alatt.
Kovács Sándor polgármester: mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a rendelttervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az elhangzott módosításokkal.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
86/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A belterületi szabadtéri égetés szabályairól szóló rendeletéhez kapcsolódó
módosító indítvány elfogadása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi szabadtéri égetés
szabályairól szóló rendelet tervezethez érkezett módosító indítványokat az alábbiak
szerint fogadja el:
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1.) a Tervezet 3. § (1) bekezdés első mondata az alábbiak szerint kerül
megállapításra: A település belterületén az avar és a kerti hulladék nyílt téri
égetése csak március 15. és április 15., valamint november 1. és november 30.
közötti időszakban engedélyezett.
2.) a Tervezet 3. § (2) bekezdése törlésre kerül.
3.) A Tervezet (3) bekezdése (2) bekezdésre módosul.
4.) A Tervezet 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) Minden hét csütörtöki napján az önkormányzat a temetőben égetést végezhet,
kivéve temetés ideje alatt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
1. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző
2. Irattár
Kovács Sándor polgármester: ezt követően az elfogadott módosító javaslattal együtt
javasolta a képviselő-testületnek a belterületi szabadtéri égetés szabályairól szóló
rendelet tervezet elfogadását.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a 10/2015.(V.28.) önkormányzati rendeletét A belterületi szabadtéri
égetés szabályairól, mely rendelet jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét
képezi.
6. sz. n a p i r e n d: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi
közbeszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzésének jóváhagyása (írásos anyag
csatolva)
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy ezt az anyagot a Statisztikai Hivatalnak
kell elkészítni.
Vetró Józsefné képviselő: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet
és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Erdélyi Sándorné dr. képviselő: elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
napirendet és szintén elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
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Kovács Sándor polgármester: mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta a testületnek.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
87/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzéseiről szóló éves
statisztikai összegzésének jóváhagyása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerezési és
tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai
összegzésekről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. § (1) bekezdése alapján
elkészített 2014. évről szóló éves statisztikai összegzést az előterjesztéshez csatolt
melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal érintett ügyintézője 1 pld
7. sz. n a p i r e n d: Döntés a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és
ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
irányuló pályázati igény benyújtásáról, önerő biztosításáról (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy az előterjesztés három pályázatot
tartalmaz. Az orvosi rendelő felújítása vonatkozásában 5 % -os önerőre van szükség, a
másik két pályázatnál pedig 15 %-os önerőre van szükség. A gyerekeknek jelenleg is a
tornateremben tartják a tornaórát, mert a betonos pálya nem alkalmas arra, hogy ott
tartsák a tornaórákat. Véleménye szerint, ha a betonos pálya megújulna, akkor ott is
lehetne a tornaórákat tartani. A pálya körüli világítást is meg akarják csinálni. Az
árajánlatok a későbbiekben kerülnek beszerzésre, jelenleg kérte, hogy a képviselőtestület támogassa a pályázat benyújtását.
Vetró Józsefné képviselő: elmondta, hogy a sportpálya felújítását támogatja.
Megkérdezte, hogy megoldható lenne-e, hogy ott egy kamera üzemeljen, mert
véleménye szerint megakadályozná, hogy megrongálják meg.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy véleménye szerint is szükség lesz egy
térfigyelő kamerára, hogy ne rongálják meg a pályát. Anyagi lehetőségektől függően a
pálya melletti öltözőt is fel akarja újíttatni. Az útfelújítással kapcsolatban olyan
árajánlatot fog bekérni, amely azt tartalmazza, hogy egy m2 út felújítása mennyibe
kerül. Sikeres pályázat esetén a Nap utca második szakaszát, Erzsébet utcát egészen az
Arany János utcáig kívánja felújítani. Véleménye szerint ezeknek az utcáknak a
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felújítására 15 millió Ft elegendő lenne. Jelenleg munkálkodnak a 69 millió Ft
átcsoportosításáról, amely eredetileg a tornaterem önereje lett volna. Ezt az összeget
útfelújításra kívánja fordítani, ebből az összegből a Muskátli utcát, az Akácfa utca
másik felét, a Rózsa utca és a Nefelejcs utca közötti köz burkolatát, a Gerbera utca
második részét, a Zöldmező sort, valamint a Fürdő sort lehetne felújítani.
Vetró Józsefné képviselő: megkérdezte, hogy a Hattyú utca és a Gerbera utca fel lesz-e
újítva.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy azokat az utcákat fel fogják újítani a
szennyvízberuházással kapcsolatos útfelújítás során.
Hajas Lászlóné képviselő: elmondta, hogy több lakos sérelmezte, hogy a Páva utca
tulajdonképpen zsákutca lett. Megkérdezte, hogy ezt lehetne –e orvosolni.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy Balla Ferenctől vissza kellene vásárolni
a földterületet. Azon a terülten szolgalmi jog van, mivel a terület alatt van az ivóvízcső.
Annakidején eladásra került ez a terület, mivel úgy tudták, hogy szántó.
Kovács Sándor polgármester: mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
elfogadásra javasolta a testületnek a határozati javaslatot.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
88/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló
pályázati igény benyújtásáról, önerő biztosításáról
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és
ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
pályázatot nyújt be az alábbiakban meghatározott pályázati alcélok megvalósítására, a
részletezett forrásösszetételek szerint:.
1. a ac) alcél: Egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése,
felújítása
A fejlesztés forrásösszetétele:
Támogatás
Önerő
A fejlesztés összköltsége

30.000.000,- Ft
1.578.947,- Ft
31.578.947,- Ft

1. b) alcél: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A fejlesztés forrásösszetétele:
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Támogatás
Önerő
A fejlesztés összköltsége

15.000.000,- Ft
2.647.059,- Ft
17.647.059,- Ft

1. c) alcél: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
vagy új sportlétesítmények létrehozása
A fejlesztés forrásösszetétele:
Támogatás
Önerő
A fejlesztés összköltsége

20.000.000,- Ft
3.529.412,- Ft
23.529.412,- Ft

A fejlesztési alcélok együttes megvalósításához szükséges önerőt, maximum
7.755.418,-Ft – ot, azaz hétmillió-hétszázötvenötezer-négyszáztizennyolc forintot az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, a pályázat benyújtására, illetőleg a támogatási kérelem pozitív elbírálása
esetén a támogatási szerződéskötésre.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal érintett ügyintézője 1
pld
8. sz. n a p i r e n d: A Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú
Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Csanádpalotán indítható csoportszámának
meghatározására javaslat (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy négy csoportot szeretnének indítani az
előző évekhez hasonlóan.
Hajas Lászlóné képviselő: elmondta, hogy a Szociális Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Debreczeni István tanácsnok: megkérdezte, hogy az óvodában vannak-e olyan
hátrányos helyzetű gyermekek, akik esetén tudomása szerint például három főnek kell
számolni egy gyermeket.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy igen, vannak.
Debreczeni István tanácsnok: megkérdezte, hogy mennyivel több az Önkormányzat
kiadása négy csoport indítása esetén, mint három csoport indítása esetén.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy körülbelül 5 millió Ft.
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Debreczeni István tanácsnok: elmondta, hogy nem érti, hogy miért nem elég három
csoportot indítani. Észrevételezte, hogy az előterjesztésben nem szerepel, hogy hány
gyermek minősül hátrányos helyzetűnek.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy van egy kis csoport, egy középső
csoport, egy nagycsoport és egy vegyes csoport. 88 gyermek van. Véleménye szerint
szükség van négy csoport indítására. Az óvodatitkár és pedagógiai asszisztens bért
finanszírozza az állam.
Kovács Sándor polgármester: mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
elfogadásra javasolta a testületnek a határozati javaslatot.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
89/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású
Köznevelési Intézmény Napsugár Óvodai Tagintézmény 2015/2016. évben indítható
csoportszámaira vonatkozó döntés
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat képviselő-testülete Csanádpalota Térségi Napsugár
Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Napsugár
Óvodai Tagintézményben 4 csoport indítását javasolja a 2015/2016. nevelési évben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a javaslatról a Csanádpalota
Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát tájékoztassa.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
A határozatról értesítendők:
1.) Kovács Sándor, Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás
Elnöke
2.) dr. Barna Angéla Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 2 pld.
9. sz. n a p i r e n d : Közútkezelői hozzájárulás megadása az önkormányzat
tulajdonában lévő közút vonatkozásában (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy Vass Sándor kérte a hozzájárulást a
termőföld öntözése miatt.
Vetró Józsefné képviselő: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet
és azzal a módosítással javasolta elfogadni, hogy az átjárhatóságot biztosítania kell a
többi mezőgazdasági vállalkozó részére.
Kovács Sándor polgármester: ezt követően a Pénzügyi Bizottság által tett módosító
javaslattal együtt javasolta a határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek.
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A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
90/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás megadása az önkormányzat tulajdonában levő közút
vonatkozásában
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § - ban biztosított
jogkörében eljárva, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1)
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Vass Sándor (6913 Csanádpalota,
Arany János u. 2.) szám alatti lakos részére a Csanádpalota Város Önkormányzat
tulajdonában álló 069. helyrajzi számú közútra a közútkezelői hozzájárulást a becsatolt
helyszínrajz alapján 2015. július 31-ig megadja – az alábbi kikötésekkel:
- Az engedély lejártát követő 10 napon belül az igénybe vett területet a kérelmező saját
költségén eredeti állapotba köteles helyreállítani.
- A vezeték a talaj felszínére kerüljön telepítésre, melynek hossza maximum 410 fm.
lehet.
- Az út mások általi használhatósága biztosított legyen.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
1.) Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője 3 példányban
2.) Irattár
10. sz. n a p i r e n d : Elvi hozzájárulás a Csanádpalota 0200/3 ingatlan értékesítése
tárgyában (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy Rózsa Sándor értékbecslőt megbízta a
terület értékbecslésének elkészítésével. Rózsa Sándor korábban az autópálya építésével
kapcsolatos földterületek eladásánál készített értékbecsléseket. Szükséges az elvi
hozzájárulás, mert a telekalakítás ügyében is lépni kell. Az értékbecslés és a
telekalakítás költségét a Saphire Sustainable Development Zrt. fogja fizetni. Az
eladásból származó összeget földvásárlásra kívánja fordítani. Folyamatban van a
környező területek utáni informálódás. Jelenlegi elképzelései szerint a Baranyi Sándor
tulajdonában lévő területet szeretné megvásárolni.
Vetró Józsefné képviselő: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Erdélyi Sándorné dr. képviselő: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
napirendet és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
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Kovács Sándor polgármester: mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett,
elfogadásra javasolta a testületnek a határozati javaslatot.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
91/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Elvi hozzájárulás a Csanádpalota 0200/3 ingatlan értékesítése tárgyában
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § - ában biztosított
jogkörében eljárva kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint a tulajdonában álló,
Csanádpalota 0200/3 helyrajzi számú területet értékesíteni kívánja Saphire Sustainable
Development Zrt.-nek naperőmű-park létesítése céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a terület
értékbecsléséről, a szerződés-tervezet előkészítéséről, majd annak elkészülte után a
Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
1.) Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal érintett ügyintézője
2.) Saphire Sustainable Development Zrt. (Budapest Váci út 22-24)
3.) Irattár
11/1. n a p i r e n d: Javaslat a „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt” ÁFA
előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással
kapcsolatos döntések meghozatalára (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy 230.400,- Ft kamatterhet kell viselnie
Csanádpalotának, amelyet az Áfa bevallások közötti időszakra kell biztosítani.
Debreczeni István tanácsnok: megkérdezte, hogy ez az összeg egy hónapra
vonatkozik–e.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy nem, ez egy egyszeri összeg.
Véleménye szerint az ivóvízminőség-javító program érdekében szükséges biztosítani
ezt az összeget.
Kovács Sándor polgármester: mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett és az
előterjesztésben két önálló határozati javaslat van, ezért külön-külön tette fel szavazásra
a határozati javaslatokat azzal, hogy mindegyiket elfogadásra javasolta a testületnek.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
92/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
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Tárgy: kezesség vállalás a Makó és térsége ivóvízminőség-javító projekttel
összefüggésben
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Makó és térsége
ivóvízminőség-javító projekt” című KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosító számú
pályázat megvalósításához a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás által a Raiffeisen Bank Zrt.-től felvett 60 000 000 Ft hiteltőke és járulékai
összegére a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (8) szerinti kezességet vállal. A kezesség
fedezetét a Társulás által a pályázatból megvalósított beruházás visszaigényelhető
általános forgalmi adójának összege biztosítja.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, Csanádpalota Város polgármestere a
Megállapodást a fenti tartalommal aláírja, a fentiekkel összefüggő nyilatkozatokat,
kérelmeket benyújtsa és az ehhez tartozó intézkedéseket soron kívül megtegye.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül: Csanádpalota Város Polgármestere
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
„Makó és Térségi” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
93/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Makó és térsége ivóvízminőség-javító projekt ÁFA előfinanszírozásához
szükséges hitelhez hozzájárulás biztosítása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „Makó és Térsége”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagönkormányzata kötelezettséget vállal
arra, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 számú Makó és Térsége ivóvízminőségjavító projekt 2015. évi költségekhez kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA
előfinanszírozásához szükséges hitel költségeiből a Csanádpalota Város
Önkormányzatára jutó 230 400,- Ft hozzájárulást biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Társulással kötendő Megállapodás fenti
tartalommal történő aláírására.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
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Határozatról értesül: Csanádpalota Város Polgármestere
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
„Makó és Térségi” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
11/2. n a p i r e n d: Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására irányuló pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításának módjáról
(írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy Királyhegyes Önkormányzata átutalja a
számlák összegét és Csanádpalota tovább utalja.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolta a testületnek a határozati
javaslatot.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
94/2015. (05.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló
pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításának módjáról
Határozat
1./ Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Csanádpalota
Város, Kövegy és Királyhegyes Községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi
Társulása székhelye szerinti önkormányzata a nemzetgazdasági miniszternek a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II.9. pontja szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására vonatkozó pályázati kiírása alapján pályázatot nyújt be az e) pontban
foglalt alcélra, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Királyhegyesi Tagintézményi Óvodája
konyhájának infrastrukturális felújítására, fejlesztésére, akadálymentesítésére.
2./ A tagintézményként működő királyhegyesi óvoda működő konyhájának
infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével kapcsolatos
fejlesztésre igényelt támogatás 4.311.683- Ft azaz Négymillió-háromszáztizenegyezerhatszáznyolcvanhárom forint, amely a teljes beruházás 95 %-a.
3./ Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházás
megvalósításához szükséges 5 % önrészt, 226.931.-Ft-ot, azaz Kettőszázhuszonhatezerkilencszázharmincegy forintot 2015. évi – 2016. évben megvalósuló beruházás esetén
2016. évi - költségvetésében önerőként biztosítja.
4./ A támogatással megvalósuló tagintézményként működő óvoda konyha felújításának
teljes
összege
4.538.614.-Ft,
azaz
Négymillió-ötszázharmincnyolcezerhatcszáztizennégy forint.
5./ Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kovács
Sándor polgármestert a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, a pályázat
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benyújtására valamint Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
saját erő rendelkezésre bocsátására vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
megkötésére.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül: Csanádpalota Város Polgármestere
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyesi
Kirendeltsége
11/3. n a p i r e n d: Szent István szoborral kapcsolatos szóbeli előterjesztés
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy szeretné, ha Csanádpalotán állítanának
Szent István szobrot. A beszerzett árajánlat alapján 1.980.000,- Ft-ért készítené el a
művész bronzból. Ez egy mellszobor lenne, amely 1,6 méter magas talapzatra kerülne.
A mellszobor körülbelül 80 X 90 cm lenne. A szobor árát gyűjtésből, adományból,
alapítványi támogatásból szeretné összegyűjteni. A művész, aki elkészítené a szobrot
Dumitru Serbannak hívják és a Román Művészeti Akadémia elnöke.
Hajas Lászlóné képviselő: elmondta, hogy szeretné megnézni a művésznek a már
elkészített egyéb emberábrázolásait. Véleménye szerint magyarországi művészektől is
kellene beszerezni árajánlatokat, hogy ők mennyiért készítenék el.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy Magyarországon lényegesen drágábban
készítenék el a szobrot. A tervezett szobrot Kolozsváron egy magyar tulajdonú
öntödében öntenék ki. 400.000,- Ft-tal saját maga is támogatná a szobor megvásárlását,
az alapítvány pedig 100.000,- Ft-tal tud hozzájárulni. A művész felajánlotta, hogy
amikor készíti az öntőformát, akkor folyamatában is el lehet menni hozzá és meg lehet
nézni.
Hajas Lászlóné képviselő: elmondta, hogy véleménye szerint több művészt meg
kellene keresni, hogy adjon árajánlatot, hogy mennyiért készítene el egy ekkora szobrot.
Több művész munkáját meg kellene nézni. A döntés előtt szeretné látni, hogy a Dumitru
Serban eddig milyen mellszobrokat készített.
Jancsik Zoltán képviselő: megkérdezte, hogy a talapzatot is a művész készítené-e el.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy a talapzat elkészítésére Z. Kovács
Sándor helyi műköves vállalkozót kérnék fel, de a talapzatot megtervezné a művész.
Perneki László képviselő: elmondta, hogy véleménye szerint tájékozódni kellene még
a témában.
Debreczeni István tanácsnok: véleménye szerint nem kell ezt a lehetőséget elutasítani,
csak utána kell még érdeklődni, hogy pontosan mikor lehet megnézni, milyen
folyamatai vannak a szobor elkészítésének.
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Hajas Lászlóné képviselő: elmondta, hogy az ötletet jónak tartja, nem az ellen van,
hogy szobor legyen állítva. Például meg lehetne keresni azt a művészt, aki az általános
iskolában kiállított Dér István szobrot készítette.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy véleménye szerint ennyi pénzért
Magyarországon nem lehet elkészíttetni egy ilyen szobrot.
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb észrevétel nem hangzott el, valamint határozati
javaslatot sem terjesztett elő a polgármester.
Kovács Sándor polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szociális Bizottsági
ülésen megbeszéltek alapján felveszik a kapcsolatot a Csanádpalotai Hagyományőrző
Egyesülettel, hogy amennyiben akarják rendezzék meg a Csanádpalotai Lakodalmas
rendezvényt, mivel idén az Önkormányzat nem kívánja megrendezni.
Elkészült a Csanádpalotai Napok rendezvény program előzetese. A következő
programok lesznek: augusztus 14-én 15 órakor Tisztelgés Csanádpalota város elhunyt
díszpolgárjai sírjánál, 18 órától kulturális műsor, mely keretében fellép a Dupla Kávé,
Sihell Ferry és Henna, valamint Nagy Richárd, 21 órától pedig Tűz show. A programok
költségét 50 %-ban az alapítvány finanszírozza és 50 %-ban az Önkormányzat.
Augusztus 15-én 8 órakor Városnapi ünnepi mise, 8,45 órától Térzene, közreműködik a
Csanádpalotai Ifjúsági Fúvószenekar, 9,15 órakor zászlófelvonás, 9,45 órakor ünnepi
testületi ülés. A héten kiküldésre kerülnek a felhívások, amelyben egy személyt lehet
javasolni a díszpolgári címre. Ünnepi testületi ülés után a Művelődési Házban a
következő kiállításokat lehet megtekinteni: Ludányi Ferencné gobelinkiállítása, A
bábozás története – Vass Józsefné Kiss Judit kiállítása, Bertus-Barcza Anikó
festményeit, Szügyi László fafaragásait, valamint 2015. évi Szünidei Játszóházban
készült alkotásokat. 17,30 órától néptáncosok műsorát lehet megtekinteni. 19 órától
Luigi koncertje, majd 20 órától Bródy János koncertje tekinthető meg.
Hajas Lászlóné képviselő: megkérdezte, hogy milyen időpont lenne a városnapi
rendezvényekhez igazodva megfelelő a falulakodalom megrendezésére.
Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy augusztus 22. napjára lehet szervezni és
amennyiben meghaladja a jelentkezők létszáma a 200 főt, akkor a sátorban kell
megrendezni, amennyiben nem haladja meg, akkor a Művelődési Házban.
Vetró Józsefné képviselő: kérte, hogy a Városnapi rendezvény során ne feledkezzenek
meg a kenderáztatósok meghívásáról.
Kovács Sándor polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy július 4-én
kerül megrendezésre a Gasztronap, ahol az Ifjúsági Zenekar és a Néptánccsoport is
fellép. Maximum 10 fős csapatok indulhatnak, sertéshúsból és marhahúsból főzhetnek a
csapatok pörköltet.
Vetró Józsefné képviselő: megkérdezte, hogy a Gasztronapra béreljenek-e sörpadokat.
Amennyiben szükség van rá, javasolta, hogy csak aláírás ellenében kerüljenek kiadásra
a sörpadok és a program végén darabszámra leadva kell visszaadni.
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Kovács Sándor polgármester: elmondta, hogy igen, biztosítani kell sörpadokat.
Megállapította, hogy a napirendeket megtárgyalta a testület, s egyéb észrevétel nincs,
így az ülést bezárta.
k.m.f.
Kovács Sándor
polgármester

dr. Barna Angéla
jegyző
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