Jegyzőkönyv
Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november
27. napján 15.00 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott soros
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás
István, Jancsik Zoltán, Kovács Sándor, Mikulán László, Vetró Józsefné képviselő.
Meghívottak: Gila Mihályné aljegyző, Besír Zsuzsanna pü. csop. vez., Kincses Ferenc
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, Makán Andrásné könyvtárvezető
Meghívottak közöl jelen van: Gila Mihályné aljegyző, Besír Zsuzsanna pü. csop. vez.,

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülés
valamennyi résztvevőjét.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelen van 7 fő, az ülés határozatképes,
azt megnyitom.
Javasolom, hogy a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Jancsik Zoltán és Kovács
Sándor képviselőket válasszuk meg.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
184/2013. (XI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 27én megtartott soros nyílt és zárt ülése jegyzőkönyv hitelesítőinek Jancsik Zoltán
és Kovács Sándor képviselőket megválasztotta.
Tisztelt Képviselő-testület!
A napirendek a következők:
Napirend előtt:
1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről
2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
Napirend:
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1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a
lejárt határidejű határozatokról
2. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
3. 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
4. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása
5. Makó belterület 4026/2 hrszám tulajdoni viszonyainak rendezése
6. Szociális célú tűzifa rendelet felülvizsgálata
7. Városi Könyvtár alapító okirat módosítása
8. Városi Könyvtár SZMSZ módosítása
9. Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme
10. Társadalmi szervezetek beszámolója
11. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása
12. Egyebek
A 11. számú napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra.
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:
185/2013. (XI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 27-i
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a
lejárt határidejű határozatokról
2.) 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
3.) 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
4.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása
5.) Makó belterület 4026/2 hrszám tulajdoni viszonyainak rendezése
6.) Szociális célú tűzifa rendelet felülvizsgálata
7.) Városi Könyvtár alapító okirat módosítása
8.) Városi Könyvtár SZMSZ módosítása
9.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme
10.) Társadalmi szervezetek beszámolója
11.) Egyebek
Zárt ülés:
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása
Tisztelt Képviselő-testület!
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Mielőtt a napirendek tárgyalására kerül sor, szeretném bejelenteni, hogy a jegyzői
állásra újból kiírásra került a pályázat, mivel a megválasztott jegyző olyan ajánlatot
kapott, amit elmondása szerint nem tudott visszautasítani. Az új pályázati kiírásra is sok
az érdeklődő.
Kérem, akinek kérdése, interpellációja van, azt tegye meg.
Mikulán László képviselő: A temetőnél épülő út szélesebb lesz, mint a jelenlegi és az
ott lévő fákat kivágták. Azt szeretném kérdezni, hogy ott a fásítás be lett-e tervezve.
Többször kértem a fejlesztési terv elkészítését, ami még mindig nem került elébünk. A
következő fejlesztési ciklust az Unió költségvetése határozza meg. 2014-ben az
Önkormányzat életében is változások lesznek. Lázár János államtitkár a fórumán
többször hangsúlyozta a következő fejlesztési ciklust. Nem tudom, hogy kérjem azt,
hogy a fejlesztési ciklusról beszéljünk. Nagyon nem jó úton járunk. Nem lehet mindig
azzal takarózni, hogy miért nem jutunk pénzhez, vagy miért télen építkezünk.
Én most csak a véleményemet mondtam el, nem várom el, hogy erre adjanak választ.
Vetró Józsefné képviselő eltávozott, így a képviselő-testület létszáma 6 főre módosult.
Kovács Sándor polgármester: A fejlesztési terv tervezete elkészült, ami majd
vitaanyagként kerül kiküldésre. Még mindig kevés és bizonytalan az ezzel kapcsolatos
információ. Ha rendelkezésre áll, akkor még szeretném pontosítani a fejlesztési tervet.
Mivel az elhangzottak alapján nem várnak választ, így szavazásra sem teszem fel.
Tisztelt Képviselő-testület! A napirendi pontok előtt:


Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről (írásos anyag csatolva)

Kovács Sándor polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, úgy
kérem, hogy a Képviselő-testület a beszámolót fogadja el.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozza:
186/2013. (XI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2013. év október havi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.


Tájékoztató a benyújtott pályázatokról (írásos anyag csatolva)
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Kovács Sándor polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, úgy
kérem, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót fogadja el.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozza:
187/2013. (XI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei által benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezek után rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.
1. 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)
Kovács Sándor polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, úgy
kérem, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
188/2013. (XI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről,
beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés óta
eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatokról szóló tájékozatót elfogadta.
2. sz. n a p i r e n d: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása (írásos anyag
csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet mindkét Bizottság tárgyalta.
Jancsik Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.

4

Bodzás István képviselő: A tervezet értelmében 8-9 milliós többletünk van. Az a
kérdésem, mivel törvényi kötelezettségeink is vannak a bérekkel kapcsolatban, hogy
ezek rendeződtek-e.
Kovács Sándor polgármester: Ez nem bérjellegű támogatás. Ez a bölcsődének, a
gyermekjóléti szolgálatnak és a gyermekétkeztetésnek a támogatása. Ezt pályázaton
nyerte az Önkormányzat és ez felosztásra került. Így valószínű, hogy a bölcsőde
nullszaldósra ki tud jönni.
Aki a rendelet módosítását a tervezet szerint elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet 23/2013. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletévé emelte:
Csanádpalota Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
23/2013. (XI. 28.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
3. sz. n a p i r e n d: 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása (írásos anyag
csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Jancsik Zoltán képviselő: Keveselltük mind Csanádpalota és mind Nagylak
vonatkozásában a szakértői napok számát. Felvetődött az is, hogy mi lenne, ha a makói
kistérségből kiválnánk.
Kovács Sándor polgármester: Földeák és Maroslele is kilépett a Makói Kistérségtől.
Ha a 2 fő belső ellenőrt meg akarjuk tartani, akkor Csanádpalotának több hozzájárulást
kell fizetni. Felmerült a belső ellenőrzésre a megbízás is.
Bodzás István képviselő: Most akkor nincs döntés arról, hogy a Makói Kistérség Belső
Ellenőrzési Társulásból ki fogunk válni? Majd ez elő lesz készítve és a Bizottság és a
Testület dönt?
Kovács Sándor polgármester: A Makó Kistérség települései többségének kiválási
hajlandósága kell ahhoz, hogy a Társulás megszűnjön. Akkor mindenki próbálja a saját
eszközeivel megoldani a belső ellenőrzést, mivel kötelező önkormányzati feladat.
Gila Mihályné aljegyző: A belső ellenőrzési társulásból kiválni a jövő év december 31.
napjával lehet, az erről szóló döntést jövő év június 30-ig szükséges meghozni.
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Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
189/2013. (XI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása
Határozat
Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a alapján az
önkormányzat és költségvetési szerveik tervezett ellenőrzésére, a Makói
Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési vezetője által összeállított 2014.
évi belső ellenőrzési tervet az 1-7. számú mellékletben foglaltak szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határozatról értesítést kap:
- Kovács Sándor polgármester
- Csanádpalota Városi Önkormányzat jegyzője
- A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja
4. sz. n a p i r e n d: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása (írásos anyag
csatolva)
Gila Mihályné aljegyző: A Kéménytechnika Kft. nem felel meg a jogszabályi
előírásoknak, ezért törölték a hatósági nyilvántartásból. Erről a Kéménytechnika Kft.
értesítette az Önkormányzatot. A feladat ellátása visszaszáll a Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzatára 2014. január 1-től.
Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
190/2013. (XI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kéménytechnika
Kft. (székhelye: 6900 Makó, Tompa u. 47.) közszolgáltatóval kötött
kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződését – figyelemmel a kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 15. § (3) bekezdésére –
felmondja 2013. december 31-i hatállyal, tekintve, hogy a Kéménytechnika Kft.
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közszolgáltatási jogosultsága a hatósági nyilvántartásból való törlése miatt
megszűnt.
Ennek következtében Csanádpalota Város Önkormányzata a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 15. § (4) bekezdésében foglalt
szerződés felülvizsgálati és módosítási kötelezettségének nem tud eleget tenni,
így 2014. január 1-től az önkormányzat jogutódja a feladat eredeti címzettje,
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata felé a szükséges intézkedéseket tegye meg annak érdekében,
hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen a
lakosok számára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesítést kap:
1) Kovács Sándor polgármester
2) Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota
3) Kéménytechnika Kft. 6900. Makó, Tompa u. 47.
4) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
5. sz. n a p i r e n d: Makó belterület 4026/2 hrszám tulajdoni viszonyainak rendezése
(írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, úgy aki a
kiadott határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
191/2013. (XI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Makó belterület 4026/2 hrsz tulajdoni viszonyainak rendezése tárgyában hozott
94/2013. (V.27.) Kt.h. számú határozat módosítása.
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Makó belterület
4026/2. hrsz viszonyainak rendezése tárgyában hozott 94/2013. (V.27.) Kt.h.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Makó, Belterület 4026/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének
rendezése érdekében - figyelemmel az egyes állami tulajdonban lévő
vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény rendelkezéseire – a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 579. §-a alapján a Makó, Belterület 4026/2. hrsz-ú
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ingatlan 431/10000 tulajdoni hányadát ingyenesen Makó Város
Önkormányzatára átruházza.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §. (4) bekezdése
értelmében Makó Város Önkormányzatának eleget kell tennie a következő
feltételeknek:
a.) megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el és a juttatás céljának
megfelelően köteles a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott
ingatlant a tulajdonjog hasznosítani, valamint állagát megóvni;
b.) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó
szervezet felé.
Az ingatlan kizárólag közfeladat ellátásának céljára hasznosítható a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv rendelkezéseinek figyelembe vételével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:

Kovács Sándor polgármester,
Erdélyi Sándorné dr. jegyző

Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
1.) Kovács Sándor polgármester Helyben
2.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző Helyben
3.) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben
4.) Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyvezetője 6900 Makó, Tinódi utca 8/A
5.) Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
6. sz. n a p i r e n d: Szociális célú tűzifa rendelet módosítása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta.
Bodzás István képviselő: A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A tűzifa
nem biztos, hogy egyszerre fog megérkezni, így a szétosztására később fog sor kerülni.
Kovács Sándor polgármester: Aki a szociális célú tűzifa-támogatásról szóló rendeletet
elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet tervezetet 22/2013. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletévé emelte:
Csanádpalota Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2013. (XI. 28.)
önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról
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(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
7. sz. n a p i r e n d: Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása (írásos anyag
csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A fénymásolás szolgáltatást szeretné bevezetni a
Könyvtár, ezért szükséges módosítani az alapító okiratot.
Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
192/2013. (XI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása, egységes szerkezetbe
foglalása
Határozat
Csanádpalota
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
–
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (4) bekezdése alapján,
figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a Városi
Könyvtár Alapító Okiratát 2013. december 1. napjától a jegyzőkönyvhöz csatolt
Alapító Okirat módosításban foglaltak szerint módosítja, és egyidejűleg a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.
A Városi Könyvtár 243/2011. (XII. 21.) Kt.h. számú határozattal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 2013. november 30. napjával hatályát veszti.
A határozatról értesítést kapnak:
1.) Városi Könyvtár Vezetője Csanádpalota,
2.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
3.) Csanádpalota Város Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
4.) Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 6720
Szeged, Széchenyi tér 9.
5.) Csanádpalotai Városi Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Csoportja Csanádpalota
8. sz. n a p i r e n d: Városi Könyvtár SZMSZ módosítása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Az előző napirendnél említettek, valamint jogszabályi
változások tették szükségessé az SZMSZ módosítását.
Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
193/2013. (XI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében
eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §. (1) bekezdésében foglaltakra - a
Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát – a jegyzőkönyvhöz
csatolt tartalommal - jóváhagyja.
A határozatról értesítést kap:
1.) Városi Könyvtár Vezetője 6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 6.
2.) Kovács Sándor polgármester Helyben
9. sz. n a p i r e n d: Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme (írásos
anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Bodzás István képviselő: A Pénzügyi Bizottság a „B” változatot 50 E Ft támogatással
javasolja elfogadni.
Mikulán László képviselő: Az előterjesztés alapján karbantartási költségek terhére
kerülne átcsoportosításra a támogatás. Ne erre a költségvetési nemre, hanem a
reprezentáció keretére adjuk a támogatást.
Besír Zsuzsanna pü. csop. vez: Egyenlőre ennél az előirányzatnál látjuk biztosítottnak
a támogatást. Nem okoz gondot az átcsoportosítás.
Kovács Sándor polgármester: Aki a Pénzügyi Bizottság 50 ezer Ft-os javaslatát a
Hivatal reprezentációs kerete terhére elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
194/2013. (XI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme
Határozat
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Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott támogatás
iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által
2013. november 30. napján megrendezésre kerülő „Ki mit tud?” rendezvényen
résztvevő gyermekek díjazásához szükséges, a Képviselő-testület által
meghatározott 50.000 forint támogatást biztosít a Csanádpalotai Közös
Önkormányzati Hivatal reprezentációs keretének terhére.
Határozatról értesítést kap:
- Kovács Sándor polgármester
- Csanádpalota Városi Önkormányzat jegyzője
- A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja
- Kincses Ferenc, a Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
10. sz. n a p i r e n d: Társadalmi szervezetek beszámolója (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Jancsik Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Bodzás István képviselő: A civilszervezetek legnagyobb kiadása a könyvelés, szinte
felemészti a támogatás összegét. Erre kellene keresni valami megoldást.
Kovács Sándor polgármester: Aki a Faluszépítő Egyesület beszámolóját elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
195/2013. (XI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalotai Faluszépítő Egyesület beszámolója az Önkormányzat által
nyújtott támogatás felhasználásáról
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Csanádpalotai Faluszépítő Egyesület beszámolóját az Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III. 1.) önkormányzati rendeletében
jóváhagyott 100.000,- Ft összegű támogatás felhasználásáról.
A határozatról értesítést kap:
1.) Csanádpalotai Faluszépítő Egyesület 6913 Csanádpalota, Kálmány L. u. 6.
2.) Kovács Sándor polgármester Helyben
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3.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi
Csoportja Helyben
Kovács Sándor polgármester: Egyéb napirendi pont nincs, a Testület a nyílt ülés
napirendi pontjait megtárgyalta, a nyílt testületi ülést bezárom. A testületi ülés zárt
üléssel folytatódik.
K.m.f.t.
Kovács Sándor
távollétében:
polgármester

Erdélyi

Sándorné

dr.

Gila Mihályné
aljegyző

Jancsik Zoltán
jkv. hit.

Kovács Sándor
jkv. hit.
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jegyző

