Jegyzőkönyv
Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25.
napján megtartott soros nyílt üléséről.
Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester, Bodzás
István, Jancsik Zoltán, Mikulán László, Perneki László, Vetró Józsefné képviselő.
Meghívottak: Erdélyi Sándorné dr. jegyző, Gila Mihályné aljegyző, Forgács Sándorné
pü. csop. vezető, Szakál Pálné okleveles könyvvizsgáló, Kincses Ferenc RomaNemzetiségi Önkormányzat elnöke,

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm, a mai képviselő-testületi ülés
valamennyi résztvevőjét. Külön tisztelettel köszöntöm Szakál Pálné okleveles
könyvvizsgálót,
Kincses Ferenc Roma-Nemzetiségi Önkormányzati elnököt.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelen van 7 fő, az ülés határozatképes,
azt megnyitom.
Javasolom, hogy a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Perneki László és Bodzás
István képviselőket válasszuk meg.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
57/2012. (IV. 25.) Kt.h.
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-Testülete a 2012. április 25-én
megtartott soros nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőinek Perneki László és
Bodzás István képviselőt megválasztotta.
Mielőtt a napirendek ismertetésére rátérnék, Szakál Pálné könyvvizsgáló kérte, hogy
elfoglaltságára való tekintettel az Önkormányzat 2011. évi zárszámadása napirendet
tárgyaljuk meg először, így a testületi ülés menete is ennek megfelelően változik.
Tehát a napirendek a következőképpen alakulnak:
1.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi zárszámadása
Napirend előtt:
Tájékoztató a pénzügyi helyzetről
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Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
Napirend
2.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről,
beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
3.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
4.) Éves belső ellenőrzési jelentés
5.) Vagyonrendelet módosítása
6.) Támogatás megelőlegezési hitelszerződés megkötése HURO/0901/134/1.1.3. számú,
LICS-EDTRIR című határon átnyúló pályázat keretében megvalósuló tervezési
dokumentáció elkészítéséhez
7.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok kiegészítő
támogatására pályázat benyújtása
8.) Ingatlanrészek felajánlása az önkormányzat részére (Viola u. 5, Rozmaring u. 12,
Széchenyi u. 1.)
9.) Városi Könyvtár intézményvezető munkakörének ellátására benyújtott pályázat
elbírálása
10.) Startmunka program bérmegelőlegezési hitel
11.) Egyebek
• Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló pályázat benyújtása
• Lovas Zsigmondné kérelme
Van-e valakinek az ismertetett napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele, javaslata?
Aki a napirenddel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
58/2012. (IV. 25.) Kt.h.
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. április 25-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi zárszámadása
2.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb
eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
3.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása
4.) Éves belső ellenőrzési jelentés
5.) Vagyonrendelet módosítása
6.) Támogatás megelőlegezési hitelszerződés megkötése HURO/0901/134/1.1.3.
számú, LICS-EDTRIR című határon átnyúló pályázat keretében megvalósuló
tervezési dokumentáció elkészítéséhez
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7.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok
kiegészítő támogatására pályázat benyújtása
8.) Ingatlanrészek felajánlása az önkormányzat részére (Viola u. 5, Rozmaring u.
12, Széchenyi u. 1.)
9.) Városi Könyvtár intézményvezető munkakörének ellátására benyújtott
pályázat elbírálása
10.) Startmunka program bérmegelőlegezési hitel
11.) Egyebek
• Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló pályázat benyújtása
• Lovas Zsigmondné kérelme
1. sz. n a p i r e n d: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi zárszámadása
(írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet mindkét bizottság tárgyalta.
Bodzás István képviselő: A Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Bodzás István képviselő: Szeretném kérni, hogy a táblázatok alá, ha lehetséges egy kis
összegzést írni.
Szakál Pálné okleveles könyvvizsgáló: A zárszámadási rendelet elkészítését szigorú
szabályok kötik, a formai és tartalmi összefüggéseket is, így ezekhez további magyarázó
részek nem kapcsolhatók. Nagyon nehéz évindítás volt az idei a jogszabályi változások
miatt. Sok volt a bizonytalanság, megválaszolatlan kérdés. Minden évben a vízmű
vagyonnal nyilatkozat történik, ami a vízmű igazgató és a főkönyvelő által aláírásra
kerül, az önkormányzati vízi-közmű vagyon védelme érdekében.
A térség most kiemelten hátrányos besorolást kapott, ami azt jelenti, hogy a
pályázatoknál kedvezőbb elbírálásban tudunk részesülni.
Benke Marcell alpolgármester: A 2011-es év pénzügyi, gazdasági szempontból is
jobban alakult, mint amire az év elején számítottunk. A nagy feszültségek az év végére
kisimultak. Pozitívum, hogy az eredeti és végleges költségvetés főösszege 1,5-szeresére
növekedett. Ez nyilván nagyobb mozgásteret adott az év folyamán. Újszerű dolog a
helyi adók arányának és összegének a növekedése. A bevételi tervek 100 % közelében
teljesültek, a kiadási terveket 100 % alatt sikerült tartani. A hitelállomány a korábbi
évekhez képest valamelyest növekedett. Ez a négy tényező határozta meg a forráshiány
alakulását, illetve a pénzügyi, gazdasági helyzetünket.
Kovács Sándor polgármester: A likviditási gondok megjelentek az év során.
Kellemetlenül érintett bennünket a banki döntés, hogy a hitelállományunkat
lecsökkentették 34 millióra. A működési hitele az önkormányzatnak 2/3-ára csökkent. A
startmunka program 100 %-ban támogatott, ami utófinanszírozott, ez havi szinten 10-11
milliós terhet jelent az önkormányzatnak. Köszönetet szeretnék mondani a
jegyzőasszonynak, a könyvvizsgáló asszonynak, a pénzügyi csoportnak, valamint a
képviselő-testületnek is a 2011. évi gazdálkodás miatt.
Aki a zárszámadást elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, Csanádpalota Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletévé
emelte:
Csanádpalota Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2012. (IV. 26.)
önkormányzati rendelete
Csanádpalota Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Tisztelt Képviselő-testület!
Mielőtt a napirendek tárgyalására kerül sor, kérem, akinek kérdése, interpellációja van,
azt tegye meg.
Bodzás István képviselő: A május 1-i programot az önkormányzat és a
civilszervezetek állították össze, ahová mindenkit szeretettel várunk. Május 12-én
fafaragó művészek lesznek a művelődési házban. Május 19-én Padén lesz kulturális
nap, amelyre a színjátszók meghívást kaptak.
A szemétszállítás május 1-én lesz-e? Többen jeleztek, hogy a szemétszállítás nem
megfelelően történik. Ezért április 4-én a kukás autó után mentem, és szomorúan
tapasztaltam, hogy a szelektív hulladékgyűjtőben összegyűjtött szemetet összekeverik,
és ahol több kuka van egymás mellé kitéve, ott nem viszik el mindet.
Szobraink tisztítására tettek ajánlatot.
A bölcsődébe két kutya is átjár, nagyon komolyan kérem, hogy tegyünk valamit, míg
baj nem lesz.
Van egy kislány, aki gyakran emlegeti a kisebbségi voltát, és az önkormányzati
intézményekben nem megfelelően viselkedik. Hatalmas gondok vannak, lógás,
dohányzás, és az anyuka mindenben fedezi a kislány kilengéseit, amit meg kellene
beszélni.
Kincses Ferenc Roma-Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Elképzelhetőnek tartom,
hogy a származása miatt piszkálhatják. Ma többen megállítottak, hogy szombaton volt
jobbikos gyűlés, és riadalmat keltett. Ha probléma van a kislánnyal és a szülő még
ebben támogatja is, akkor jelezzenek, és bármikor kijövök, megbeszéljük a dolgokat.
Kovács Sándor polgármester: A szemétszállítással kapcsolatos észrevételeket jelezzék
a szolgáltatónak. A bölcsődei dolog nincs elfelejtve, szerdán neki fogunk és
megcsináljuk. A szobrainkat mi is megtakarítjuk, köszönjük az ajánlatot, de miért
fizessünk érte, ha meg tudjuk csinálni, mert gondolom pénzért takarítanák meg.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Korábbi évek tapasztalatai alapján, ha a módosítást nem
jelzi a szolgáltató, akkor valószínűsíthető, hogy május 1-én lesz hulladékszállítás. Így
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volt karácsonykor is. Ennek ellenére rákérdezünk, ha mégis lesz módosítás
kiplakátoljuk.
Mikulán László képviselő: Olyan vélt történesekről nem szerencsés beszélni, főleg ha
nem voltak jelen. Amivel viszont engem keresnek a választópolgárok, az valóban
riadalmat kelt. A kisebbség jeles képviselői, 2 főtől 25 főig, általában rendszeresen
reggeliznek, beszélgetnek a padon, ami szemben van az ATM-el, két alkalommal,
hozzám is odajöttek, amikor pénzt vettem ki, megkérdezték, hogy hány óra. Tény, hogy
nekem volt órám, aki kérdezte annak nem, de ez akkor sem helyénvaló.
Kincses Ferenc Roma-Nemzetiségi Önkormányzat elnök: Ezt nem hiszem el.
Vetró Józsefné képviselő: De igaz.
Kincses Ferenc Roma-NÖ elnök: Úgy gondolom én is tettem ezért a településért. Itt
soha nem hangzik el, hogy hányan vásárolnak hitelből, nyomorognak, és azokért az
emberekért mit tehetünk.
Mikulán László képviselő: Köszönöm a régi temető tervét. A jövőben jobban
figyeljünk arra, hogy az idősek otthonában folyamatosan tudjanak televíziót nézni.
Az önkormányzatunkra háruló feladatokra hívnám fel a figyelmet. Törvényi
kötelezettség kezelni adott településen a kóbor kutyák helyzetét. Gazdátlan kutya nem
lehet az utcán. A 2011-ben átírt állatvédelmi törvény alaposan átírja az önkormányzatok
feladatait. A végrehajtási rendelet még nem lépett hatályba. A 164/2008. (XII. 20.) FM
rendeletben már felhívták a figyelmet a gyepmesteri tevékenységre, azzal kapcsolatban
pedig a saját telep fenntartására.
A kutyák chipezésével kapcsolatban különböző megoldásokat találunk különböző
honlapokon. Ehhez felajánlom a segítségemet, erről a későbbiekben beszéljünk,
mennyibe kerül az önkormányzatnak és a tulajdonosoknak.
Korábbi évek folyamán volt egy kutyás ügyünk, amikor ígéretet kaptam arra, hogy
településünkön a vonatkozó jogszabályokat magunkra nézve kötelező érvényűnek
tekintjük. Történt egy olyan kutya befogás a főtéren több ember segédletével, amely
megosztotta a járókelőket. Nem részletezem, de meg van annak a módja, hogy befogás
után 14 napon keresztül, hogy kell nekünk tevékenykedni. Amikor ez nekem a
tudomásomra jutott, hívtam a polgármestert, a jegyzőasszonyt, a gyepmestert, hogy
nyomatékosan felhívjam a figyelmet arra, hogy 14 napon belül próbáljuk a kutyának a
sorsát rendezni. Szerettem volna megtekinteni a befogott ebet, erre különböző
magyarázatok születtek, hogy a befogás után mi lett a kutya sorsa. Erre többféle
variáció volt, hogy mi történt a kutyával. Kiderült, hogy a kutya szállítás után elpusztult.
Szerettem volna megnézni a tetemet, mert a tetem megtekintése után egyértelműen
megállapítható, hogy pusztult el a kutya. A nyomok azt mutatták, hogy nem tartottuk be
az állatok védelméről szóló törvénynek egyetlenegy pontját sem. Azt kérném, hogy
szerezzünk érvényt annak, hogy a kutyák befogásáról, ahogy a jogszabály előírja,
karanténról, a 14 napon belüli elhelyezésről, milyen módon gondoskodjunk, ehhez én
maximálisan partner leszek. Kérném a jegyzőasszonyt, hogy találjon egy olyan
megoldást, amely megnyugtatással tölti el az állatvédőket. A gyepmester a segítséget
sem kapja meg az önkormányzat részéről, azokat az eszközöket, amivel a munkáját
maradéktalanul elvégezhetné. Ebben a jegyzőasszony olyan értelemben a felelőse, aki
megígérte annak idején, hogy a befogott kutyát nem ütik agyon, hanem elaltatják.
Valaki, ha hibázik, akkor a következtetéseket vonja le, én neked akkor azt ajánlottam –
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régen is nehéz volt a hivatalt vezetni, változó időkben még nehezebb – ha neked módod
és lehetőséged van rá, akkor az ember ilyenkor hoz egy döntést, hogy a több évtizedes
elvégzett munkád után békésebb évekre vágysz és köszönöd szépen a lehetőséget, de
átadod másnak. Mást nem tudok elképzelni, mert sokszor voltak ilyen-olyan viták,
pontatlanságok, amit így-úgy amúgy magyaráztunk.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Kettő dologról van szó. Ahogy a képviselő úr is mondta,
több alkalommal beszéltünk hétfő délután. Megnéztem az általa hivatkozott korábbi
üggyel kapcsolatos iratot, teljesen szabályszerű eljárásban, Kocsubé dr. bevonásával
Hegyes dr. aláírásával igazolás került kiadásra, hogy az ebek elaltatásra kerültek. Az
iratanyag itt van, bárki beletekinthet az ülés után. Minden jogszabály betartásra került.
A kóbor állatok befogása a települési önkormányzat feladata, erre a kérdésre
önkormányzati szinten kell olyan megoldást találni, ami megfelel az állatvédelmi
törvény előírásának. Ez nem jegyzői feladat. A beszélgetés kapcsán én elmondtam, azt a
feladatot kaptam, hogy szóljak a gyepmesternek, hogy fogja be az ebet. Azt remélem,
nem feltételezi rólam senki, hogy azt mondtam a gyepmesternek, hogy ölje meg az ebet.
A gyepmester, amikor szóltam neki azt mondta, hogy már próbálkozott a befogással,
mert többen jeleztek neki, de eddig nem sikerült. Ekkor polgármester úr átvette tőlem a
telefont és azt mondta, hogy kérjen segítséget, ha egyedül nem tudja befogni az ebet.
Amikor befogásra került az eb, visszajött a gyepmester, és csak arról tájékoztatott, hogy
rendben van a dolog, mást nem mondott. Az állatorvos folyamatosan tartja a kapcsolatot
a gyepmesterrel és képzi, ellátja tanácsokkal, a munkavégzése során a kapcsolatot vele
rendszeresen tartja. Egyébként a gyepmesteri telepről szóló jogszabályi előírásoknál a
gyepmesteri telep állategészségügyi felügyeletét a hatósági állatorvos látja el.
Megkérdezésemre az állatorvos arról is tájékoztatott, hogy nincs előírva, hogy milyen
eszközt kell használni az állatok befogásához, ilyen eszköz a gyepmesteri telep kötelező
feltételei felsorolásánál sincs.
Ahogy most elmondta a képviselő úr, beszélgetésünkkor is elmondta, hogy nem
akarnám-e a békés nyugdíjas éveimet élni. Úgy gondolom, hogy ez az én
magándöntésem kell, hogy legyen, és nem hiszem, hogy ezt összefüggésbe kellene
hozni egy testületi ülésen nem is kizárólag jegyzői felelősség körébe tartozó esettel. Ha
ez más vonatkozásban merül fel, vagy a munkámmal kapcsolatban folyamatosan
törvényességi észrevétel érkezik, akkor talán azt mondom, hogy fel lehetne vetni így ezt
a kérdést. Ezt a jegyzői munkám, és a 40 évi közigazgatási munkám után
méltánytalannak tartom.
Mikulán László képviselő: Elmondtam, hogy a segítségemet ajánlom ennek az ügynek
a jövőbeni rendezésére, mert nagyon sok településen minta értékű, ahogy meg tudják
oldani. Engem az bosszantott fel, hogy a gyakorlaton nem változtattunk, nem tartottuk
be, azokat a törvényeket, amik ránk tartoznak. Egyszerűen agyonütik a kutyákat.
Kovács Sándor polgármester: Ez a kutya itt volt a főtéren és a háta közepéig tiszta
rühes volt. Volt olyan állampolgár, aki azt mondta, hogy nem igaz, hogy nem teszünk
semmit, hiszen a gyerekek mennek ebédelni, megsimogatják, és fertőzésveszélyt jelent.
Szerintem erre az esetre egyikünk sem gondolt. Amikor az udvaron beszélgettünk,
akkor elmondtad, hogy minden egyes befogásnál és elaltatásnál szeretnél ott lenni.
Ezzel az egyesülettel is fel lehetne venni a kapcsolatot, és ezeknek az ebeknek 14 nap
után az elhelyezéséről közös erővel tudunk gondoskodni, akkor kérem a segítségedet.
Ajánlom, hogy a továbbiakban működjünk együtt.
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Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Szabóné, az Alapszolgáltatási Központ Vezetője
polgármester úr távollétében felém jelezte, hogy minden előzetes értesítés nélkül
kapcsolták ki a kábeltévé szolgáltatást a gondozóházban nem tudták, hogy miért.
Kiderült, hogy 2011. októberi vagy novemberi számla nem volt kifizetve. A szolgáltató
nem küldte meg a számlát, mivel sem az intézményi sem az önkormányzati
nyilvántartásban nem szerepel. Nem tudjuk bizonyítani mi sem, hogy a számla nem
érkezett meg, de a szolgáltató sem, hogy elküldte. Fizetési felszólítás nem jött, de azóta,
minden számla ki van fizetve. Ezt követően minden előzetes értesítés nélkül
kikapcsolták a kábeltévét. Ünnep után kötötték vissza.
Benke Marcell alpolgármester: Mikulán képviselő által a jegyzőasszonyt ért
aránytalan támadásnak szeretnék hangot adni.
Kovács Sándor polgármester: A Kábeltelevizió kikapcsolásának körülményeit az
intézményvezető vizsgálja ki és adjon tájékoztatást. Kérem, hogy aki a Bodzás István
interpellációs kérdéseire adott választ elfogadja kézfelnyújtással, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület Bodzás István interpellációs kérdéseire adott
választ 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Kérem, hogy aki a Mikulán László interpellációs kérdéseire adott választ elfogadja
kézfelnyújtással, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal, a választ nem
fogadta el, és az alábbi határozatot hozza:
59/2012. (IV. 25.) Kt.h.
Tárgy: Interpellációra adott válasz elfogadása
Határozat
Csanádpalota város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 25-i
soros nyílt ülés interpellációs kérdéseire adott válaszok esetében
• Bodzás István képviselő interpellációs kérdéseire adott válaszokat
elfogadta, még
• Mikulán László képviselő interpellációs kérdéseire adott válaszokat nem
fogadta el.
Tisztelt Képviselő-testület!
A napirendi pontok előtt:
•

Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről (írásos anyag csatolva)

Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
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Mikulán László képviselő: A Deltatervnek mikor lett kifizetve a tervezési díj, mert a
múlt testületi ülésen beszéltünk róla.
Kovács Sándor polgármester: Akkor még nem volt kifizetve.
Mikulán László képviselő: Azért kérdezem, mert következőkben szerepel
napirendként a hitel felvétele a tervezési dokumentáció elkészítéséhez, amit valójában
már kifizettünk.
Szerepel az alkalmazott telefonköltsége, ami 437 E Ft. Én úgy tudom, hogy nekünk
ilyen alkalmazottunk nincs.
Kovács Sándor polgármester: Most még igen, alkalmazottunk, a felmentési idejét
tölti.
Mikulán László képviselő: Mutatkozik esély a megtérülésre?
Kovács Sándor polgármester: A végkielégítéséből megtérül.
Mikulán László képviselő: A Deltatervnek kifizettük a 13.208 E Ft-ot. Egy későbbi
napirendben viszont szerepel ennek a hitelfelvétele, hogy ki tudjuk fizetni. Nem értem.
Benke Marcell alpolgármester: Működési forrásból fizettünk ki egy fejlesztési
kiadást. Nem a helyén van.
Kovács Sándor polgármester: Aki elfogadja a tájékoztatót, kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a pénzügyi helyzetről
szóló tájékoztatóra vonatkozó határozati javaslat nem kapta meg a döntéshozatalhoz
szükséges igen szavazatot, a képviselő-testület a határozati javaslatot nem fogadta el.
•

Tájékoztató a benyújtott pályázatokról (írásos anyag csatolva)

Mikulán László képviselő: A településen többen beszélik, hogy csúszik a
szennyvízberuházás egy évet. Kimentem és megnéztem azt az ingatlant, ahol felépül a
tisztítómű, azon a területen kikelt a napraforgó. Akik információval rendelkeznek nem
tájékoztatnak bennünket, a pénzügyi tájékoztatóban sem volt benne, hogy kifizettük a
kisajátított területeket.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Annyit szeretnék elmondani, hogy a területre adás-vételi
elő szerződésünk van, nem kisajátításra került. Végleges adásvételi szerződés
megkötése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ennek megkötésére még nem
került sor.
Kovács Sándor polgármester: A félreértések elkerülése végett szeretném elmondani,
hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban még egyetlenegy számla nem került
kifizetésre. Nem teljesített dologért nem szabad fizetni. A szennyvízberuházással
kapcsolatban elmondtam bizottsági ülésen, hogy a jövő héten lesz a projekt
menedzsmenti bontása, ahová szeretném meghívni minden képviselő-testületi tagot.
Amikor pontos dátumokat tudunk, akkor fogunk informális ülést tartani.
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Kérem, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót vegye tudomásul.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a benyújtott pályázatokról
szóló tájékoztatóra vonatkozó határozati javaslat nem kapta meg a döntéshozatalhoz
szükséges igen szavazatokat, a Képviselő-testület a javaslatot nem fogadta el.
Falugyűlést fogunk tartani a képviselő-testület működésével kapcsolatban, mert ezt
sokáig nem lehet, mert erre a település rá fog menni, erre az önkényes, nem tudom
milyen gondolkodás módra.
Perneki László képviselő: Már annyiszor leírtuk a szennyvíz kapcsán, hogy utolsó
lehetőség, ezen nevetnek. Tudjátok, hogy nem erről van szó, ami itt látszik. Ennek a
gyökerei mélyebbek, le kell ülni beszélgetni. Erőből nem lehet átvinni dolgokat. Üljünk
le beszéljünk a szennyvízről.
Kovács Sándor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület!
Ezek után rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.
2. 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)
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: A tájékoztató keretében jogszabályi változásról
szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet. Ismeretes mindenki előtt, hogy a
képviselő-testület 2011. decemberében tartott ülésén meghatározta közbeszerzési eljárás
során tett ajánlat szerint a folyékony és szilárd hulladék szállítási díját. December 31-i
hatállyal a hulladékszállítási törvény korlátot szabott a díj alkalmazása tekintetében,
tehát 2012. január 1-től 2012. április 15-ig a szolgáltatók nem érvényesíthették a 4,2 %os áremelést, csak a 2011. évre érvényes árakat. Ezt a rendelkezést a
hulladékgazdálkodási törvény 2012. áprilisi módosítása megszüntette, április 15-től a
szolgáltatók már alkalmazhatják azokat a díjtételeket, amelyeket az önkormányzatok
meghatároztak, azzal a korlátozással, hogy a 120 literes edényzet ürítési díja 650
Ft/egyszeri ürítés-nél nem lehet magasabb. A mienk ennél nagyságrenddel
alacsonyabban van megállapítva, tehát minden külön intézkedés nélkül, a törvény
erejénél fogva 2011. decemberében elfogadott rendeleteket alkalmazhatják a
szolgáltatók május 1. napjától. Erről a lakosságot a Palotai Krónikában tájékoztatni
fogjuk.
Mikulán László képviselő: Az ülésen mikor kerül ismertetésre a Makó tv árajánlata?
Kovács Sándor polgármester: A Makó tv. elküldte az árajánlatot. Lefénymásoljuk és
kiosztásra kerül.
Mikulán László képviselő: A Bernát házról eltűnt az eladást jelző tábla. Sikerült-e a
tulajdonossal beszélni?
Kovács Sándor polgármester: Levélben kerestük meg, de a levél visszajött.
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Mikulán László képviselő: A kútfúróval fel lett-e véve a kapcsolat? Ha ezekre a
kérdésekre választ kapnánk a tájékoztatóból, akkor ezekre nem kerülne sor itt, nem
kellene külön feltenni.
Kovács Sándor polgármester: Felvettük a kapcsolatot a kútfúróval, várjuk az
árajánlatot.
Aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a 3 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a javaslat nem kapta meg
a döntéshozatalhoz szükséges igen szavazatokat, ezért a javaslatot a Képviselő-testület
azt nem fogadta el.
3. sz. n a p i r e n d: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet mindkét bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Bodzás István képviselő: A Szociális Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Aki a rendelet módosítást elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati
rendeletévé emelte:
Csanádpalota Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2012. (IV. 26.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4. sz. n a p i r e n d: Éves belső ellenőrzési jelentés (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Aki a belső ellenőrzési jelentést elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
60/2012. (IV. 25.) Kt.h.
Tárgy: Beszámoló a 2011. évi belsőellenőrzésről
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Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi belső
ellenőrzésről szóló Éves összefoglaló Ellenőrzési Jelentést elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
- Belső Ellenőrzési Csoport, Makó
- Kovács Sándor polgármester
5. sz. n a p i r e n d: Vagyonrendelet módosítása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Szerves része a zárszámadásnak, a módosítás a 2011.
évi vagyonmozgást követi le.
Aki a rendelet módosítást elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és
tartózkodás mellett az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 29/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet
tervezetet 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletévé emelte:
Csanádpalota Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2012. (IV. 26.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2011.
(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
6. sz. n a p i r e n d: Támogatás megelőlegezési hitelszerződés megkötése
HURO/0901/134/1.1.3. LICS-EDTRIR című határon átnyúló pályázat keretében
megvalósuló tervezési dokumentáció elkészítéséhez (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. A
tegnapi bizottsági ülésen részt vett a könyvvizsgáló asszony is, aki felhívta figyelmet
arra, hogy mivel folyószámla hitelt nem kap egyetlen önkormányzat sem, ezért javasolja
minden önkormányzatnak, hogy amikor a háttérben olyan biztonsági öv van a bankok
részére, mint a támogatás megelőlegezési hitelszerződés, éljenek a hitelfelvételi
lehetőséggel. Ezeket a lehetőségeket ki kell használni.
Benke Marcell alpolgármester: Többször beszéltünk róla, hogy tavaly augusztusban a
likvid hitelünket kétfele vette a bank. Maradt 34 millió folyószámla hitel, a többit pedig
éven belül törlesztendő rövid lejáratú hitellé alakította. Ezt kötelezően törlesszük,
aminek az utolsó részlete júniusban jár le. Májustól 34 millió Ft hitelkeretünk lesz.
Mikulán László képviselő: A pénzügyi tájékoztatóban le van írva, hogy ki van fizetve
az út tervezés, utána fél órával később arra veszünk fel megelőlegezési hitelt. Sántít az,
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hogy itt még véletlenül sem szabad szóba hozni, hogy ha ezt a képviselő-testület nem
fogadja el, akkor nem lesznek segélyek, bérek kifizetve. Ez már máskor is elhangzott.
Vetró Józsefné képviselő: Amiről beszélünk ez felhalmozás, ami működésből lett
kifizetve, mert ki kellett fizetni.
Benke Marcell alpolgármester: Kérdezzük meg a pénzügyi csoportvezetőt, hogy
állunk most a számlahitellel, mennyi szabad pénzeszközünk van.
Forgács Sándorné pü. csop. vez: 500 E Ft szabad keretünk van a folyószámla szabad
hitelkeretből, a bankkal többször egyeztettem, folyószámla hitelkeretet nem emel,
működési hitelt nem ad a bank. Támogatás megelőlegezési hitelt ad, ahol támogatási
szerződés van. A nettó finanszírozás folyamatosan kevesebb, mint a bér.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: A határozati javaslat 5 sorából „……szállítói számláinak
határidőre történő kiegyenlítéséhez a megnyert…..” szövegrész törlését javasolom, s
akkor a határozati javaslat már a jelenlegi állapotot takarja, nem utal semmi sem arra,
hogy a tervezési számla ebből a hitelből kerül majd kifizetésre. Ismeretes, hogy az év
elején tárgyalta a napirendet először a testület, akkor a határozati javaslat helytálló volt,
most az ismételt napirendre tűzésnél nem került a határozati javaslat aktualizálásra.
Aki egyetért hitelszerződéssel, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
61/2012. (IV. 25.) Kt.h.
Tárgy: Támogatás-megelőlegezési hitelszerződés megkötése HURO/0901/134/1.1.3.
számú, LICS-EDTRIR című határon átnyúló pályázat keretében megvalósuló tervezési
dokumentáció elkészítéséhez.
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyt ad, hogy
az önkormányzat az OTP Bank NyRt Dél-alföldi Régió Szegedi Fiókjával a
HURO/0901/134/1.1.3 számú „Lippa és Csanádpalota - Közös tervezési
dokumentumainak kidolgozása a közúti infrastruktúra fejlesztése” LICSEDTRIR elnevezésű pályázati támogatás lehívása illetve leutalása időpontjáig –
a támogatási előleggel csökkentett összegre – fejlesztési célra, 42 500 €, vagy
annak megfelelő forint éven belüli támogatás-megelőlegezési szerződést köt,
hitelt vesz fel.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hiteltartozás támogatásból történő
visszafizetésére.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a felvett hitel járulékos költségeinek
megfizetésére, valamint hogy azt a 2012. évi költségvetésében betervezi.
A Képviselő-testület a hitelszerződés megkötéséből eredő felmerülő valamennyi
fizetendő kötelezettség megtérítésének biztosítására az önkormányzat és a
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint
támogató képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet között létrejött
Támogatási Szerződésben biztosított támogatás összegét fedezetként felajánlja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a pénzügyi ellenjegyzőt a
támogatás-megelőlegezési hitelszerződés aláírására.
Határozatról értesítést kap:
1.) Kovács Sándor polgármester
2.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
7. sz. n a p i r e n d: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázat benyújtása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Az önhiki összege az írásban kiadott határozati
javaslattól eltérően a végleges számok alapján 100.628 E Ft-ra módosul. Ezen a héten
kerül a pályázat benyújtásra.
Aki a pályázat benyújtásával egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
62/2012. (IV. 25.) Kt.h.
Határozat
1. Csanádpalota képviselő-testülete/közgyűlése a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2.
pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei
önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2.

Csanádpalota képviselő-testülete/közgyűlése a megyei önkormányzati
tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:

I.
a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő,
vagy a feletti.
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő
alatti, és a …………….székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő
alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. melléklet 2. pontja szerint
felmentéssel rendelkezik.
d) Megyei önkormányzat esetében az a) - c) pontokra vonatkozó feltétel
nem releváns.
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X

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012.
évben ilyen jogcímen 40.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel
nem releváns.

X

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 100.628 ezer forint összegű működési célú hiánnyal
fogadta el.
IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
nem kötelezett.
b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
X
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi
zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
A határozatról értesítést kap:
1.) Kovács Sándor polgármester
2.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
8. sz. n a p i r e n d: Ingatlanrészek felajánlása az önkormányzat részére (Viola u. 5,
Rozmaring u. 12, Széchenyi u. 1.) (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Többen felajánlották az ingatlanrészüket az
önkormányzat részére. Az önkormányzat jelenlegi helyzetében a felajánlásokat nem
tudja elfogadni. A felajánlásokról külön-külön szavazunk.
Aki a Csanádpalota Viola u. 5. szám alatti ingatlanrész felajánlását nem fogadja el,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
63/2012. (IV. 25.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalota Viola u.5. szám 1400. hrszám alatti ingatlan rész felajánlása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Kovács Géza
2360 Gyál Babits M.u.28. által a 2/10 részben tulajdonát képező Csanádpalota
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X

Viola u. 5.szám 1400 hrszám alatti ingatlanrész Csanádpalota Város
Önkormányzata részére történő felajánlását n e m fogadja el.
A határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
2.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző Csanádpalota
3.) Kovács Géza 2360 Gyál Babits M.u.28.
4.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
5.) Trembeczki Károlyné ügyintéző
Aki a Csanádpalota Rozmaring u. 12. szám alatti ingatlanrész felajánlását nem fogadja
el, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
64/2012. (IV. 25.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalota Rozmaring u.12. szám 260. hrszám alatti ingatlan rész felajánlása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Monostori
Antalné 6723 Szeged Tápai u.33. és Harasztiné Bozó Éva 6724 Szeged Hunyadi
tér 12. szám alatti lakosok 27/108 – 27/108 részben tulajdonukat képező
Csanádpalota Rozmaring u.12. szám 260 hrszám alatti ingatlanrész
Csanádpalota Város Önkormányzata részére történő felajánlását n e m fogadja
el.
A határozatról értesítést kapnak:
1.)Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
2.)Erdélyi Sándorné dr. jegyző Csanádpalota
3.)Monostori Antalné 6723 Szeged Tápai u.33.
4.)Harasztiné Bozó Éva 6724 Szeged Hunyadi tér 12.
5.)Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
6.) Trembeczki Károlyné ügyintéző
Aki a Csanádpalota Széchenyi u. 1. szám alatti ingatlanrész felajánlását nem fogadja
el, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
65/2012. (IV. 25.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalota Széchenyi u.1. szám 710. hrszám alatti ingatlan rész felajánlása
Határozat
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Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Tarjányiné Dr
Lamper Terézia 6900 Makó Posta u.3/A. I.em.3. ajtó szám alatti lakos által a
11/36 részben tulajdonát képező Csanádpalota Széchenyi u.1. szám 710 hrszám
alatti ingatlanrész Csanádpalota Város Önkormányzata részére történő
felajánlását n e m fogadja el.
A határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
2.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző Csanádpalota
3.) Tarjányiné Dr Lamper Terézia 6900 Makó Posta u.3/A.I.3.
4.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
5.) Trembeczki Károlyné ügyintéző
9. sz. n a p i r e n d: Városi Könyvtár intézményvezető munkakörének ellátására
benyújtott pályázat elbírálása
Kovács Sándor polgármester: A napirendet Szociális Bizottság tárgyalta.
Bodzás István képviselő: A Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Aki egyetért a Makán Andrásné megbízásával,
kézfelnyújtással szavazzon. Szavazás előtt kérem a jegyzőt, hogy ismertesse a
határozati javaslatot.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző Felolvasással ismerteti a jegyzőkönyvhöz csatolt
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
66/2012. (IV. 25.) Kt.h.
Tárgy: Makán Andrásné megbízása Csanádpalota Városi Könyvtár intézményvezetői
munkakörének ellátásával
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatainak Képviselő-testülete – a többször
módosított Ötv. 9. § (4) bekezdése, valamint a 10. § (1) bekezdése b.) pontja
alapján biztosított jogkörében eljárva
Név: Makán Andrásné, Születési név: Fejes Judit, Születési hely: Mezőhegyes,
Születési idő: 1968.06.15., Anyja neve: Mori Judit,
Lakcíme: 6913 Csanádpalota, Szent István u. 75. szám alatti lakost,
Csanádpalota Városi Könyvtár könyvtáros munkakörébe határozatlan időre
kinevezett közalkalmazottját
2012. június hó 01. napjától megbízza Csanádpalota Városi Könyvtár
intézményvezetői feladatainak ellátásával.
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Csanádpalota Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének
ellátására szóló megbízás határozott időre, öt évig, 2017. május hó 31.
napjáig szól.
A megbízás nevezett határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezését nem érinti.
Képviselő-testület fizetési osztály és fizetési fokozat megállapításánál a Kjt. 61.
§ - 64. §, foglaltak alapján munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb
iskolai végzettségnek, szakképesítésnek, mellyel a közalkalmazott rendelkezik és
közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő – Kjt. 87/A. § - figyelembevételével
kerül sor: H fizetési osztály és 08 fizetési fokozat.
A magasabb vezetői pótlék mértékét a mindenkori pótlékalap 200 % - ában
állapítja meg, mely alapján jelenleg 40.000,- forint a magasabb vezetői pótlék
összege.
A Képviselő-testület döntése a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20 - 21. §-a, 23. §-ának , 61. § - 64. §, 66.
§ és 70. §, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezésért szabályozó 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásain
alapszik.
Határozatról értesítést kap:
1.) Makán Andrásné ( nyertes pályázó ) 6913 Csanádpalota, Szent István u. 75.
2.) Kovács Sándor polgármester
3.) Fodorné Boros Anett Személyügyi ügyintéző helyben
4.) Pénzügyi Csoport helyben
10. sz. n a p i r e n d: Startmunka program bérmegelőlegezési hitel (írásos anyag
csatolva)
Mikulán László képviselő: A bizottsági ülés meghívójában nem szerepel ez a hitel
felvétel. Az SZMSZ alapján pedig a bizottság vizsgálja a hitelfelvétel indokait és
gazdasági megalapozottságát.
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: Szeretném elmondani, hogy a testületi ülés anyagában és a
testületi ülés meghívójában ez a téma szerepel. Tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén ez a
napirend felvételre került, és a Bizottság a napirendet elfogadta, az előterjesztést
elfogadásra javasolja. Mikor e napirend tárgyalására került sor, szóban került
kiegészítésre, valóban a bank a 40 milliós fedezetet fogadja el, de 10 millió Ft-ot kell
felvenni, mert kb. 12 millió az a kéthavi összeg, mire visszaforog az előző havi bér
összege. A bizottság támogatta az előterjesztést.
Kovács Sándor polgármester: Aki a hitel szerződés megkötésével egyetért, azzal,
hogy a hitel összege 10.000.000.-Ft kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
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67/2012. (IV. 25.) Kt.h.
Tárgy: Startmunka mintaprogram támogatás-megelőlegezési hitelszerződés megkötése.
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyt ad az
OTP Bank NyRt Szegedi Fiókjával a Startmunka mintaprogram Hatósági
Szerződésben vállalt összesen 40.811.342,- Ft visszaigényelhető bérkifizetési
kötelezettség kiegyenlítéséhez 10.000.000,- Ft összegű rulírozó támogatás
megelőlegezési hitelkeret szerződéskötését a bér és járulékok kiutalása
időpontjáig megelőlegezési célra.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hiteltartozás bér és járulékokra a
Csongrád
Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központ
Makói
Kirendeltségéhez tárgyhót követő hónap 12. napjáig benyújtott elszámolása
alapján megkapott összegből történő visszafizetésére.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a felvett hitel járulékos költségeinek
megfizetésére, valamint hogy azt a 2012. évi költségvetésében betervezi.
A Képviselő-testület a hitelszerződés megkötéséből eredő felmerülő valamennyi
fizetendő kötelezettség megtérítésének biztosítására a Hatósági Szerződés
alapján járó támogatás összesen 40.811.342,- Ft összegét fedezetként felajánlja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt,
hogy gondoskodjon a támogatás-megelőlegezési hitel szerződés csatolt
tartalommal történő megkötéséről.
A határozatról értesítést kap:
1.) Kovács Sándor polgármester
2.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
11. sz. n a p i r e n d: Egyebek
•

Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló pályázat benyújtása (írásos anyag
csatolva)

Kovács Sándor polgármester: 196 E Ft-ért vállalják a pályázat megírását, a többi
fizetési kötelezettség a pályázat elbírálásától függ. Nyertes pályázat esetén van fizetési
kötelezettség az előterjesztésben írtak szerint. A pályázati önerőről a pályázat
kidolgozását követően annak ismeretében fog dönteni a testület.
Aki egyetért a pályázat benyújtásával, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
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68/2012. (IV. 25.) Kt.h.
Tárgy: Magyarország – Szerbia Határon Átnyúló pályázat benyújtása a Csanádpalota
és Padé partnerségével megvalósuló közös 2013 évi rendezvény-sorozat megvalósítása
érdekében
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint (Vezető
Partner) Padé település önkormányzatával, mint (Partner) együttműködve közös
pályázatot nyújt be a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében a 2. prioritás Gazdaság, oktatás és kultúra,
2.2.2. Emberek közötti együttműködés tevékenységi területre.
Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az
ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére, azzal, hogy a pályázati önerőről a
Képviselő-testület a pályázat kidolgozását követően annak ismeretében dönt.
Határozatról értesítést kap:
1.) Csanádpalota Város Polgármestere
2.) Csanádpalota Város Jegyzője
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Aki egyetért az alapdíj és a munkadíj kifizetésével, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
69/2012. (IV. 25.) Kt.h.
Tárgy: HUSRB/1203 kódszámú pályázat elkészítése és a pályázat megvalósítási
szakaszában elvégzendő elszámolási munkák megvalósítása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUSRB/1203
kódszámú pályázat elkészítésével és a pályázat megvalósítási szakaszában
elvégzendő elszámolási munkák megvalósításával
IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90.
ajánlattevőt megbízza.
Képviselő-testület a megbízási díjat az árajánlatban foglaltaknak megfelelően, az
ott meghatározott feltételekkel állapítja meg, az alábbiak szerint
A vállalkozói díj a következőkben kerül felsorolásra.
1) A pályázat elkészítésért járó díjazás:
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A Megbízottnak járó díjazás két tételből áll, Alapdíjból és Munkadíjból.
(a) Alapdíj: 196.850 - Ft +ÁFA (azaz egyszázkilencvenhatezer –
nyolcszázötven forint + ÁFA).
Az Alapdíj megfizetése a pályázat beadása napja, de legkésőbb 2012. május 31.
(b) Munkadíj: munkadíjat, mely díj az alapdíjtól teljesen független, csak elnyert
pályázat esetén számít fel a Megbízott.
755.904 Ft + ÁFA, azaz hétszázötvenötezer kilencszáznégy forint + ÁFA
A Munkadíj megfizetése a támogatási döntést követően, az előleg
megbízónak a számlájára érkezésekor, de legkésőbb a számla
kézhezvételétől számított 8 napon belül esedékes
2. ) A pályázat keretében az elszámolások elkészítése, elszámolásonként
118.110 Ft + ÁFA, /azaz egyszáztizennyolcezer- egyszáztíz / forint
összegben.
3.) Kötelező nyilvánossági feladatok:
Az elnyert pályázatban a beadottak szerinti feladat és költségtétel
alapján. A
kötelező nyilvánossági elemeinek megvalósítására,
szerződést kötnek, az elnyert pályázat alapján.
Határozatról értesítést kap:
1.) Csanádpalota Város Polgármestere
2.) Csanádpalota Város Jegyzője
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
•

Lovas Zsigmondné kérelme (írásos anyag)

Kovács Sándor polgármester: Mivel nem tudjuk, hogy milyen létesítményt szeretne,
erkölcsi támogatásban tudjuk részesíteni. További információkat kérünk.
Tisztelt Képviselő-testület, a mai napra tervezett nyílt ülés napirendjét megtárgyaltuk, a
testületi ülést bezárom.
K.m.f.t.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Perneki László
jkv. hit.

Bodzás István
jkv. hit.
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