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ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 26-ai ülésére
Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt
határidejű határozatokról
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.)
önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2014. január 29-ei,
munkaterv szerinti ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatokról az alábbi tájékoztatást adom, illetve számolok be:

Január 23.:
- a szennyvízberuházás kapcsán a soron következő kooperáción és
- az Ivóvízminőség Javító Program egyeztetésén vettem részt,
Január 24.:
- a FONTANA Credit Takarékszövetkezet tájékoztatásán vettem részt és
- a Helyi Vöröskereszt vacsora meghívásának tettem eleget
Január 30.:
- a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal vezetőjének, a Járási Hivatal
2013. évi munkájáról tartott beszámolóján és az Alföldvíz Zrt. munkatársai által, a
várható változásokról tartott tájékoztatón vettem részt, amely a hivatal nagytermében
került megrendezésre
Január 31.:
- a Makói Kistérség Többcélú Társulás ülésén vettem részt a jegyzőasszonnyal és
-

a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ülésén

Február 6.:
- a szennyvízberuházás kapcsán a soron következő kooperáción vettem részt
Február 8.:
- a Dér István Általános Iskola által rendezett „Mini Farsang”-on vettem részt
Február 11.:
- a képviselő-testület rendkívüli ülést tartott
Február 13.:
- a képviselő-testület döntése értelmében a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján Óvodai,
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatásra a pályázatot
személyesen vittem el Szegedre, a MÁK-hoz
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Február 15.:
- a Dér István Általános Iskola által rendezett „Tini Farsang”-on vettem részt
Február 18.:
- Csanádpalota, Királyhegyes és Kövegy települések közös települési agrárgazdasági
bizottságának alakuló ülésén vettem részt, amely a hivatal nagytermében került
megrendezésre
Február 20.:
- a szennyvízberuházás kapcsán a soron következő kooperáción és
- a Csanádpalota-Nagylak összekötő út fejlesztés koordinációján vettem részt
Lejárt határidejű határozatok:
11/2014. (I. 29.) Kt.h.
Tárgy: Önálló képviselői indítvány a díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos
rendelet felülvizsgálatára
- a rendelet tervezet jelen ülés napirendjén szerepel
12/2014. (I. 29.) Kt.h.
Tárgy: Döntés törvényességi felhívás kérdésében (új helyi önkormányzati rendelet
alkotása nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
hulladékgazdálkodás tárgykörben)
- a döntésről szóló értesítés a Kormányhivatalnak megküldtük
17/2014. (II. 11.) Kt.h.
Tárgy: A 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján Óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatásra történő pályázat benyújtása, önerő
biztosítása
- a pályázat február 13-án benyújtásra került

HATÁROZATI JAVASLAT
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző ülés óta eltelt időszak alatt
történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékozatót
elfogadja.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
Csanádpalota, 2014. február 20.
Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető

