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Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, beszámoló
a lejárt határidejű határozatokról

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.)
önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. március 28-i
munkaterv szerinti ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatokról az alábbi tájékoztatást adom, illetve számolok be:
Március 29-én ülést tartott a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás, melyen Önkormányzatunk részéről Alpolgármester úr vett részt. Az ülésen az
EU önerő alap pályázat benyújtása, valamint a támogatási szerződés megkötése
napirend került megtárgyalásra.
Március 30-án Kolozsváron voltam, az ottani Egyetem meghívásának tettem eleget.
Április 2-ától április 6-áig szabadságon voltam, helyettesítésemet Benke Marcell
alpolgármester úr látta el.
Április 11-én rendkívüli ülést tartottunk, melynek összehívását a Makó és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által tárgyalt napirendek tették
szükségessé.
Április 12-én sor került a május 1-jei Majális programjának összeállítására a Kulturális
Bizottság informális ülésének keretében. A Majális programját a Palotai Krónika 2012.
évi 3. számában közzétettük, a Krónikát április 19-én kézbesítették.
Április 17-ére a hódmezővásárhelyi BS Alfa Kft. ügyében többen kaptunk tanúkénti
meghallgatásra idézést a Szegedi Törvényszékre, a 2006. évi fertőtlenítési ügy kapcsán.
Az idézésre megjelentünk.
Április 18-án részt vettem a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház által szervezett
Partnerségi Találkozón. A Kórház gesztorságával pályázat kerül benyújtásra a TÁMOP
keretében „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a
kistérségekben” elnevezéssel meghirdetett felhívásra. A pályázatban részt venni
szándékozó önkormányzatoknak a részvétel anyagi kötelezettséggel nem jár.
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A testületi ülések közvetítésével kapcsolatos ajánlatot - a Makó TV ügyvezetőjétől
telefonon kapott tájékoztatás alapján - a testületi ülés napjáig megküldik, az ajánlat az
ülésen ismertetésre kerül.
Az előző ciklus képviselő-testületének tablója kapcsán a szervezés folyamatban van.

Lejárt határidejű határozatok:
47/2012. (III. 28.) Kt.h. számú határozat alapján „A települési önkormányzatok és a
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylése” tárgyában a pályázat a 2012. április 12-i határidőre
benyújtásra került.
51/2012. (III. 28.) Kt.h. számú határozat alapján a Sirály utca 3. szám alatti
ingatlanon a többfunkciós sportpálya kialakítására a pályázat 2012. április 2-án
benyújtásra került.
55/2012. (IV. 11.) és az 56/2012. (IV. 11.) Kt.h. számú határozatainkat a Makó és
Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak megküldtük.

Csanádpalota, 2012. április 19.
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