Jegyzőkönyv
Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 7.
napján 7.30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás
István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő.
Meghívottak: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző, Besír Zsuzsanna pénzügyi
csoportvezető, Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető
Meghívottak közül jelen van: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző, Besír Zsuzsanna
pénzügyi csoportvezető
Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés
valamennyi résztvevőjét. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő időponttól eltérően, de
ugyanazon napirendekkel előre nem látott akadály miatt kerül a testületi ülés
megtartásra.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelen van 4 fő, az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Bodzás István és Kovács Sándor
képviselőket válasszák meg.
A szavazásban résztvevők száma 4 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
118/2014. (VIII. 7.) Kt.h.
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 7-én
megtartott rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőinek Bodzás István és
Kovács Sándor képviselőket megválasztotta.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Bodzás István képviselő
Kovács Sándor képviselő
Határidő: azonnal
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatot:
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Napirend:
1.) Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló beruházással kapcsolatos döntések meghozatala

Csanádpalotán

Megérkezett Vetró Józsefné képviselő, így a képviselő-testület létszáma 5 főre
módosult.
2.) KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióra
pályázat benyújtása
3.) Csanádpalota Kossuth utca 1497. hrszám alatti ingatlan megvásárlása
Kérdezi van-e valakinek az ismertetett napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele,
javaslata?
Ha nincs, aki a napirenddel egyetért, kéri, kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 5 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
119/2014. (VIII. 7.) Kt.h.
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. augusztus 7-i
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében Csanádpalotán
megvalósuló beruházással kapcsolatos döntések meghozatala
2.) KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című
konstrukcióra pályázat benyújtása
3.) Csanádpalota Kossuth utca 1497. hrszám alatti ingatlan megvásárlása
1. sz. n a p i r e n d: Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
Csanádpalotán megvalósuló beruházással kapcsolatos döntések meghozatala (írásos
anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Elmondja, hogy a tornaszoba a tanulmányterv alapján
12x24 méteres lenne, a jelenlegi tornaszoba duplája. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson
meg kell vásárolni egy ingatlant. A volt Bernát házat a tulajdonossal történt tárgyalás
után 2 millió Ft-ért tudnák megvásárolni. Az „A” típusú tornaterem megépítéséhez
szükséges 60 millió Ft önerő sajnos nem áll rendelkezésre. A jelenlegi állás szerint a
tornaszoba kialakítására van lehetőség. Az ingatlan bontásához elkészítik a bontási
tervet, közmunkával és gépi erővel tervezik lebontani. A bontott anyagot a lakosság felé
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értékesítik. Természetesen a cél az „A” típusú tornaterem megépítése, de ha nem lesz
lehetőség, akkor egyetértenek a tornaszoba kialakításával. Ezt a beruházást helyi
vállalkozók bevonásával szeretnék megépíttetni.
Kovács Sándor képviselő: Kérdezi, hogy csökkenő gyereklétszám mellett biztosan
megkapják-e a 60 milliót?
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző: Elmondja, hogy a 60 millió Ft a saját önerő
lenne. Az 1 . sz. határozati javaslatban az van, hogy a képviselő-testület támogatja az
„A” típusú tornaterem megépítését, de amennyiben nincs rá mód, ugyanezen program
keretében támogatja a tornaszoba kialakítását.
Bodzás István képviselő: Javasolja, hogy a tornaszoba kialakításánál a méreteket meg
kellene jelentetni, mivel 4 féle típusú tornaszoba van.
Kovács Sándor polgármester: Az alapterület nem változik, az a magyar szabványnak
megfelelő, ettől eltérni nem lehet. Ha elkészül a végleges kiviteli terv, akkor azt a
képviselő-testület tagjainak kiküldik.
Kéri, aki a kiadott 1. sz. határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 5 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
120/2014. (VIII. 7.) Kt.h.
Tárgy: Tornaterem beruházás
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési
infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem
megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program keretében megvalósuló beruházásként Csanádpalotán „A” típusú
tornaterem megépítését támogatja.
Amennyiben nincs arra mód, hogy Csanádpalota településen „A” típusú
tornaterem valósuljon meg, úgy Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestülete a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda,
tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében támogatja a településen tornaszoba
kialakítását.
Felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat megküldésére a Nemzeti
Sportközpont részére.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: 2014. augusztus 8.
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A határozatról értesítendők:
1. Csanádpalota Város Polgármestere
2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
3. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
Kéri, aki a kiadott 2. sz. határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 5 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
121/2014. (VIII. 7.) Kt.h.
Tárgy: Tornaterem beruházáshoz önrész
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési
infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem
megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program keretében esetlegesen megvalósuló
„A” típusú tornaterem
megépítéséhez önrész fizetését nem vállalja, a szükséges ingatlan megvásárlásán
és építésre alkalmassá tételén kívül anyagi hozzájárulást nem tud nyújtani.
Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat megküldésére a Nemzeti
Sportközpont részére.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: 2014. augusztus 8.
A határozatról értesítendők:
1. Csanádpalota Város Polgármestere
2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
3. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
Kéri, aki a kiadott 3. sz. határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 5 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
122/2014. (VIII. 7.) Kt.h.
Tárgy: Tornaterem beruházáshoz ingatlan vásárlás
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési
infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem
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megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program keretében megvalósuló
„A” típusú tornaterem/tornaszoba
megépítésének elősegítéséhez megvásárolja a Csanádpalota belterület 372 hrsz.
alatti, természetben a Csanádpalota, Szent István utca 44. szám alatti ingatlant
bruttó 2.000.000,- Ft, azaz kettő millió forint vételárért Bernát Márta
tulajdonostól és intézkedik a megvásárolt ingatlan összevonásáról a szomszédos
371. hrsz-ú ingatlannal.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az
adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: 2014. augusztus 8.
A határozatról értesítendők:
1. Csanádpalota Város Polgármestere
2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
3. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
2. sz. n a p i r e n d: KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című
konstrukcióra pályázat benyújtása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: 100 %-os támogatottságú a pályázat. A könyvtár,
óvoda, művelődési ház, orvosi rendelő, a gondozóház, bölcsőde és a polgármesteri
hivatal napelemes rendszerének kialakítására nyújtanák be. Várják azt a pályázatot,
amely szigetelésre kerül kiírásra, az orvosi rendelőt és a művelődési házat szigetelnék.
Bodzás István képviselő: Kérdezi, nem lehet-e a maximumra benyújtani a pályázatot?
Kovács Sándor polgármester: Az EDF-DÉMÁSZ Zrt-vel folytatott egyeztetés és
szakmai számítás alapján került meghatározásra az összeg.
Vetró Józsefné képviselő: Kérdezi, hogy az orvosi rendelőben a WC-t nem lehetne-e
felújítani?
Kovács Sándor polgármester: A karbantartási pénzből meg fogják oldani.
Bodzás István képviselő: Az orvosi rendelő beázik, olyannyira, hogy már pereg le a
mennyezet.
Kovács Sándor polgármester: Már többször próbálták javítani, ott valami
konstrukciós hiba lehet. A jövő héten mennek a tisztasági meszelést megcsinálni.
Perneki László alpolgármester: A bádogos munkát kellene megnézni.
Kovács Sándor polgármester: Hozzáértő emberekkel elmennek és megnézik, hogy
mit lehet csinálni.
Kéri, aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 5 fő.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
123/2014. (VIII. 7.) Kt.h.
Tárgy: KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióra
pályázat benyújtása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezet és Energia
Operatív Program keretében bruttó 44.165.901,- Ft összköltséggel pályázatot
nyújt be a KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című
pályázati konstrukcióra (a továbbiakban: pályázat).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a pályázat benyújtására, illetőleg a pályázat pozitív elbírálása
esetén a támogatási szerződéskötésre.
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
3. sz. n a p i r e n d: Csanádpalota, Kossuth utca 1497. hrszám alatti ingatlan
megvásárlása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Ezt az ingatlan már megvásárolták, csak a döntést
határozatba kell foglalni.
Kéri, aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 5 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
124/2014. (VIII. 7.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalota, Kossuth utca 1497. hrszám alatti ingatlan megvásárlása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Gulácsi
István 6913 Csanádpalota Kossuth u.37. szám alatti lakos, mint eladó
kizárólagos tulajdonát képező csanádpalotai 1497. hrsz alatti 1834 m2 területtel
felvett belterületi ingatlan, a kölcsönösen kialkudott 300.000 Ft, azaz
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Háromszázezer forint vételárért megkötött Adásvételi szerződést a határozat
mellékletében foglalt tartalommal.
A vételárat az önkormányzat 2014. évi költségvetésében pénzmaradvány terhére
biztosítja.
Felhatalmazza a jegyzőt a döntésnek megfelelően a 2014. évi költségvetési
rendelet módosításának előkészítésére.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
Határidő: az utólagos jóváhagyásra azonnal
a 2014.- évi költségvetési rendelet módosítására értelem szerint
Kovács Sándor polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület a kiadott
napirendi pontokat megtárgyalta, a testületi ülést bezárja.
K.m.f.

Kovács Sándor
polgármester

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

Bodzás István
jkv. hit.

Kovács Sándor
jkv. hit.
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