Jegyzőkönyv
Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november
26. napján megtartott soros nyílt üléséről.
Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi
Sándorné dr., Hajas Lászlóné, Jancsik Zoltán, Vetró Józsefné képviselő.
Meghívottak: Dr. Barna Angéla jegyző, Besír Zsuzsanna pü. csop. vez., Besenyi Ildikó
ig. csop. vez., Weszely Tamás járási hivatalvezető, Vetróné Negreu Mariana Florica
Román NÖ, Kincses Ferenc Roma NÖ, Horváth Csabáné, Makán Andrásné, Benkéné
Bogdán Zsuzsanna, dr. Krivánné Ponta Judit, Németi Bálint, Túri Tamás külsős
bizottsági tagok, dr. Rózsa Krisztina fogorvos
Meghívott ként jelen van: Dr. Barna Angéla jegyző, Besír Zsuzsanna pü. csop. vez.,
Besenyi Ildikó ig. csop. vez., Weszely Tamás járási hivatalvezető helyett Nyergesné
Kovács Erzsébet, Kincses Ferenc Roma NÖ, Makán Andrásné, Túri Tamás külsős
bizottsági tagok, dr. Rózsa Krisztina fogorvos
Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés
valamennyi résztvevőjét. Külön tisztelettel köszönti: Nyergesné Kovács Erzsébetet, aki
a Járási Hivatal vezetőjének képviseletében van jelen, Kincses Ferencet a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, a megjelent külsős bizottsági tagokat.
Nyergesné Kovács Erzsébet lemondott a képviselői mandátumáról, melyet felolvasás
útján ismertet.
Következő mandátumhoz jutott képviselő Jancsik Zoltán. Mielőtt rátérnénk a testületi
ülés hivatalos részére, megkérem Jancsik Zoltánt, hogy a képviselői esküjét tegye le.
„Én, ………………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom;
a

képviselői

tisztségemből

eredő

feladataimat

Csanádpalota

fejlődésének

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelen van 6 fő, az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Ismerteti a napirendeket, a meghívótól eltérően a következő sorrendben javasolja
megtárgyalni, melyek a következők:
Napirend előtt:

1.) Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
Napirend:
1.) Fogászati feladat-ellátási szerződés módosítása
2.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről,
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.) Román Nemzetiség Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás
felülvizsgálata és módosítása
4.) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás
felülvizsgálata és módosítása
5.) Csanádpalota Város önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
6.) A Csanádpalotai városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása
7.) Támogatási kérelem Roma Nemzetiségi Önkormányzat KI-MIT-TUD rendezvényre
8.) Belső ellenőrzési megállapodás felmondásának visszavonása
9.) Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás taggyűlésében képviseletre felhatalmazás
10.) Csanádpalota Város szennyvíztisztító telep (0192/23. hrsz.) gázellátása
11.) Makó térségi ivóvíz minőség javító projekt építési engedélyezési eljárásához
tulajdonosi hozzájárulás kiegészítése
12.) Megüresedett bizottsági helyek bizottsági tagjának megválasztása
13.) Társadalmi szervezetek beszámolója
14.) Kerékpárút pályázatához kapcsolódó konzorciumi megállapodás módosítása
15.) 2014. évi közbeszerzési terv módosítása
l6.) Csanádpalotáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
17.) Caminus szerződés lezárása
18.) Magyar Telekom NyRt-vel kötött bérleti szerződés módosítása
19.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása
20.) Egyebek
 Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesülettel térségi együttműködés
A 19. sz. napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra.
Megkérdezi van-e valakinek az ismertetett napirendi pontokkal kapcsolatban
észrevétele, javaslata?
Ha nincs, aki a napirenddel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
172/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
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Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. november 26-i
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) Fogászati feladat-ellátási szerződés módosítása
2.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb
eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.) Román Nemzetiség Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás
felülvizsgálata és módosítása
4.) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás
felülvizsgálata és módosítása
5.) Csanádpalota Város önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet
módosítása
6.) A Csanádpalotai városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása
7.) Támogatási kérelem Roma Nemzetiségi Önkormányzat KI-MIT-TUD
rendezvényre
8.) Belső ellenőrzési megállapodás felmondásának visszavonása
9.) Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás taggyűlésében képviseletre felhatalmazás
10.) Csanádpalota Város szennyvíztisztító telep (0192/23. hrsz.) gázellátása
11.) Makó térségi ivóvíz minőség javító projekt építési engedélyezési
eljárásához tulajdonosi hozzájárulás kiegészítése
12.) Megüresedett bizottsági helyek bizottsági tagjának megválasztása
13.) Társadalmi szervezetek beszámolója
14.) Kerékpárút pályázatához kapcsolódó konzorciumi megállapodás módosítása
15.) 2014. évi közbeszerzési terv módosítása
l6.) Csanádpalotáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
17.) Caminus szerződés lezárása
18.) Magyar Telekom NyRt-vel kötött bérleti szerződés módosítása
19.) Egyebek
 Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesülettel térségi együttműködés
Zárt ülés:
1.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása
Mielőtt a napirendek tárgyalására kerül sor, kérem, akinek kérdése, interpellációja van,
azt tegye meg.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a hatályos
szervezeti és működési szabályzat szerint a Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe
tartozik a képviselői vagyonnyilatkozatok átvétele, nyilvántartása. Valamennyi
vagyonnyilatkozat tételre kötelezett, a hozzátartozói nyilatkozatokkal együtt a
vagyonnyilatkozatát leadta, a nyilvántartásba felvezetésre került.
Kovács Sándor polgármester: A mai napon alpolgármester úrral és néhány
képviselővel az önkormányzati dolgozóknak karácsonyi utalvány került átadásra.
Szeretne köszönetet mondani az előző és a mostani képviselő-testületnek, hogy lehetővé
tették, hogy az önkormányzati dolgozók ilyen jellegű elismerésben részesüljenek.
A napirendi pontok előtt:
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Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Kovács Sándor polgármester: Úgy gondolja, hogy a továbbiakban is szükséges a
pénzügyi helyzetet megtárgyalni, mivel a képviselőknek fontos tudni, hogy az
önkormányzat anyagi helyzete hogy áll.
Megérkezett Debreczeni István tanácsnok, így a képviselő-testület létszáma 7 főre
módosult.
A Pénzügyi Bizottság ülésén adott tájékoztatást arról, hogy a pénzügyi csoport készítse
el a számításokat, hogy van-e lehetőség arra, hogy az intézményi és önkormányzati
dolgozóknak tudnánk még juttatást adni a dolgozóknak. Decemberben már több
bérkifizetés nem lesz, mivel ellentétes az előírásokkal és a MÁK nem utalja át az
összeget. A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja, mindamellett, hogy 28 millió Ft kintlévősége van az
önkormányzatnak. Ez nagyon sok, meg kell kezdeni a behajtását, ha kell külsős cég
bevonásával. 29 millió Ft olyan pénz van, ami feladattal nem terhelt.
Kovács Sándor polgármester: Kérem, hogy a Képviselő-testület a beszámolót fogadja
el.
Aki a javaslattal egyetért és a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
173/2014. (XI. 26) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptemberoktóber havi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal


Tájékoztató a benyújtott pályázatokról (írásos anyag csatolva)

Kovács Sándor polgármester: Az iskola felújítása heteken belül elindul. A
közbeszerzési eljárás napokon belül lezajlik és úgy tűnik, hogy helyi vállalkozó fogja
ezt a munkát elvégezni. A régi óvoda épületéről van szó, ahol három tanterem kerül
kialakításra. A másik pályázat 6 intézmény energia megtakarításának a pályázata,
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napkollektorral való ellátásról szól. A pályázat befogadó nyilatkozata megérkezett. A
szennyvíz beruházásnál a kivitelezők felé tartozás nincs.
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra
javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Kéri, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót fogadja
el.
Aki a javaslattal egyetért, és a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kéri,
kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
174/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben
benyújtott, illetve a korábbi évekről áthúzódó elszámolás alatt álló és
tartaléklistán lévő pályázatokról, valamint a folyamatban lévő beruházásokról
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi
Csoportja
1. sz. n a p i r e n d : Fogászati feladat-ellátási szerződés módosítása (írásos anyag
csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Gazdasági, Területfejlesztési, Jogi és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kicsit érthetetlenül állunk azelőtt, hogy miért van szükség
a feladat ellátási szerződés módosítására, hiszen Csanádpalotáról Apátfalvára könnyebb
az átjárás, mint Kiszomborra, ezt nem tudja akceptálni a képviselő-testület. Ők azt
szeretnék, ha maradna az apátfalvi helyettesítés, korrekt a viszony az apátfalvi
doktornővel.
Dr. Rózsa Krisztina fogorvos: A kérelme nem arról szóló, hogy az apátfalvi
helyettesítés megszűnne, a feladat ellátási szerződés kiegészítését kérte és a szerződés
más pontjai változatlanok maradtak. A doktor úr ajánlotta neki, hogy 30 napot
meghaladóan helyettesíti. Arra gondolt, hogy ha a doktornő nem tudná helyettesíteni,
akkor ez lenne egy biztosíték.
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Kovács Sándor polgármester: Felmerült a bizottsági ülésen, hogy ebben az esetben az
első helyettesítő eltűnik.
Debreczeni István tanácsnok: Pitvaros közelebb van, miért nem lehet az ott lévő
fogorvos helyettes? Miért van szükség kiszombori helyettesre, amelyet csak átszállással
lehet megközelíteni, míg Pitvaros itt van 10 kilométerre?
Dr. Rózsa Krisztina fogorvos: Ő már itt van 10-11 éve és azóta Pitvaroson legalább
az ötödik fogorvos van. Ott csütörtökön van iskolafogászat, pénteken nincs rendelés.
Tehát helyettesíteni csak hétfőtől szerdáig tudná.
Kovács Sándor polgármester: Az nem megoldás 30 napon túli helyettesítés esetén,
hogy a gyerekeket iskolafogászat esetén elvigyék Kiszomborra. Azt szeretnék, hogy a
helyettesítés Csanádpalota telephellyel valósuljon meg.
Dr. Rózsa Krisztina fogorvos: A törvény szerint 30 nap szabadság illeti meg. Az
iskolafogászatot nem a szabadsága idejére fogja ütemezni. Az iskolafogászati ellátás
mindig az iskolával egyeztetve történik.
Hajas Lászlóné képviselő: Ez valóban előzetes egyeztetés alapján történik.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tárgyalta a kérelmet. A
kérelemből nem lehetett megállapítani egyértelműen, hogy marad továbbra is az
apátfalvi helyettesítés. A bizottsági ülésen egyértelműen az hangzott el, hogy Apátfalva
maradjon és lehetőleg helyben történjen a helyettesítés, amennyiben a kiszombori
fogorvos helyettesít. A bizottság nem foglalt a kérelemben állást, így nem tett javaslatot
a képviselő-testület felé.
Kovács Sándor polgármester: Aki támogatja a beadott kérelmet, kézfelnyújtással
szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
175/20104. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Fogászati feladat-ellátási szerződés módosítása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati feladatellátási szerződés helyettesítésre vonatkozó módosítását nem támogatta, így a
173/2003. (VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozat változatlanul
érvényben marad.
Határozatról értesítést kap:
1.) dr. Rózsa Krisztina Eszter fogszakorvos
2.) Kovács Sándor polgármester
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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)
Kovács Sándor polgármester: Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban nincs
kérdés, vélemény, kéri, aki a tájékoztatót és a kiadott határozati javaslatot elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
176/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről,
beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Határozat
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. Barna Angéla jegyző
3. sz. n a p i r e n d: Román Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési
megállapodás felülvizsgálata és módosítása (írásos anyag csatolva)
4. sz. n a p i r e n d: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési
megállapodás felülvizsgálata és módosítása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendeket a Gazdasági, Területfejlesztési, Jogi és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Erdélyi Sándorné dr. képviselő: Mindkét előterjesztést tárgyalta a bizottság. A
bizottság mindkét együttműködési megállapodást átdolgozásra javasolta, mivel már a
háromnegyed éves beszámoló és a költségvetési koncepció nem szükséges a
költségvetéssel kapcsolatban. A jegyző asszonnyal egyeztetett, aki elmondta, hogy a
nemzetiségiek kifejezetten kérték a háromnegyed éves beszámoló és a koncepció
szerepeljen a megállapodásban. Maga részéről elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot azzal, hogy a függelék része kerüljön törlésre, mivel abban nem dönt a
képviselő-testület, mert az bármikor változhat. Ez mindkét nemzetiségi megállapodásra
vonatkozik.
dr. Barna Angéla jegyző: Tehát mindkét nemzetiségi határozati javaslatból törlésre
kerül a „megállapodás 1. sz. függeléke helyébe az alábbi függelék lép” és a felsorolás.
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Kovács Sándor polgármester: Aki a Román Nemzetiségi Önkormányzattal az
együttműködési megállapodást és kiadott határozati javaslatot az elhangzott
módosítással együtt elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
177/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Román Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás
felülvizsgálata és módosítása
Határozat
Csanádpalota város önkormányzat és Csanádpalota Román Nemzetiségi
Önkormányzata között fennálló, 2013. október 1. napjával hatályba lépett
együttműködési megállapodást Csanádpalota Város Önkormányzat képviselő-testülete
az alábbiak szerint módosítja:
-

a megállapodás I. fejezet 9. pontjában az „aljegyző” helyett „igazgatási
csoportvezető” szövegrész kerül

A megállapodás egyéb részei egyebekben változatlanok. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére, s
felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakat vezesse át a megállapodáson. A
változtatások hatályba lépésének napja 2014. október 12.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: 15 nap
Kovács Sándor polgármester: Aki a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az
együttműködési megállapodást és kiadott határozati javaslatot az elhangzott
módosítással együtt elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
178/2014. (XI. 26) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás
felülvizsgálata és módosítása
Határozat
Csanádpalota város önkormányzat és Csanádpalota Roma Nemzetiségi Önkormányzata
között fennálló, 2013. október 1. napjával hatályba lépett együttműködési
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megállapodást Csanádpalota Város Önkormányzat képviselő-testülete az alábbiak
szerint módosítja:
-

a megállapodás I. fejezet 9. pontjában az „aljegyző” helyett „igazgatási
csoportvezető” szövegrész kerül

A megállapodás egyéb részei egyebekben változatlanok. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére, s
felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakat vezesse át a megállapodáson. A
változtatások hatályba lépésének napja 2014. október 12.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: 15 nap
5. sz. n a p i r e n d: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Gazdasági, Területfejlesztési, Jogi és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Erdélyi Sándorné dr. képviselő: A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja azzal,
hogy a kormányzati funkciók felsorolása mellékletként szerepeljen az SZMSZ-ben, ne
függelékként, mivel olyan feladatokat tartalmaz, amelyről a képviselő-testületnek tudni
és dönteni kell.
Debreczeni István tanácsnok: Azt kérdezi, hogy a módosításba miért nem került bele
a tanácsnok feladata?
dr. Barna Angéla jegyző: Az SZMSZ-be a törvény által előírtak került bele, a
képviselő-testület fogja meghatározni a tanácsnok feladatát. Még egy pontosítás
szükséges. A belső ellenőrzési feladatokat nem a Makói Kistérség Belső Ellenőrzési
Társulás, hanem a Makói Többcélú Társulással kötött belső ellenőrzési megállapodás
látja el.
Kovács Sándor polgármester: Aki az elhangzott módosítással együtt a rendelet
tervezetet elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2014. (X. 22.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet
tervezetet 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletévé emelte, mely rendelet jelen
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
6. sz. n a p i r e n d: A Csanádpalotai Városi Könyvtár Szervezeti és Működési
szabályzatának jóváhagyása (írásos anyag csatolva)
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Makán Andrásné könyvtárvezető: A törvénynek megfelelően és a névváltozás miatt
került az SZMSZ átdolgozásra.
Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
179/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanádpalotai Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
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
Csanádpalotai Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát – az
előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal - jóváhagyja.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők: dr. Barna Angéla jegyző
Makán Andrásné intézményvezető
6. sz. n a p i r e n d: Támogatási kérelem Roma Nemzetiségi Önkormányzat KI-MITTUD rendezvényre (írásos anyag csatolva)
Kincses Ferenc Roma NÖ elnöke: Mindenképpen szeretné, ha támogatná a képviselőtestület a rendezvényt, amely már ötödik éve kerül megrendezésre. Nagy az érdeklődés,
pedagógusok készítik fel a gyerekeket. Az egyesület csekély összeget, 250 E Ft-ot
nyert, melyből 50 E Ft fordítható nyereményekre, illetve 48 E Ft ellátásra. A meglévő
pénzt azért nem akarják elkölteni, mert december szeretnének szegények karácsonyát
rendezni. A kért összeget nyereményekre szeretnék fordítani.
Debreczeni István tanácsnok: A kérelmében szerepel, hogy a rendezvény sikeres
lebonyolításához megkerestek támogatókat, vállalkozókat. Ebből mennyit sikerült
összeszedni?
Kincses Ferenc Roma NÖ elnöke: Pénzbeli támogatásokat nem, de a kürtöskalácsostól
70-80 db kalácsot, Bányai cukrászdától süteményeket ajánlottak fel. A helyi
vállalkozók közül a Roland Bt. ajánlott fel ásványvizet.
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Debreczeni István tanácsnok: Kérdezi, hogy más vállalkozókat megkerestek-e, mint
pl. az Agrárker, Zöld Határ Kft.
Kincses Ferenc Roma NÖ elnöke: Nem voltak, mindig innen kérnek támogatást.
Debreczeni István tanácsnok: Tehát a civilszervezetekkel a kapcsolat hiányos. Ez a
Ki-Mit-Tud elsősorban iskolás gyerekek részére van szervezve. Hány gyermek nevezett
be, péntekig a határidőig?
Kincses Ferenc Roma NÖ elnöke: 40, de természetesen fogadnak még el
jelentkezéseket, már közel 50-en vannak.
Debreczeni István tanácsnok: Péntekig, a tájékoztatás szerint pontosan 32 gyerek adta
le a nevezését. Kicsit szervezettebben legyen szíves, ha közpénzért folyamodik és kicsit
összeszedettebben.
Kincses Ferenc Roma NÖ elnöke: A gyerekek már közel 50-en vannak, mert többen
jelezték, hogy lesznek még jelentkezők, felnőttek is. Más településről, Makóról és
Szegedről is lesznek jelentkezők, de fel szokta hívni a zsűri figyelmét, hogy azokat ne
zsűrizzék, mert a rendezvény palotai gyerekeknek szól. Ígéri, hogy még a helyi
vállalkozókat fel fogja keresni.
Kovács Sándor polgármester: A helyi civilszervezeteket maximum 100 E Ft-al
szokták támogatni, ezzel szemben a Roma NÖ állami normatívát is kap. A bizottsági
ülésen elhangzott, hogy a gyerekeket tudják támogatni, de felnőtt résztvevőket az
önkormányzat nem tudja támogatni. Valamilyen kompromisszumot kötni kell. Kéri a
javaslatot.
Kincses Ferenc Roma NÖ elnöke: 100 E Ft.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen több javaslat hangzott el,
mindenképpen a maximum 100 E Ft-ot javasolták, de ezt számlával kell igazolni. A
bizottság tagjainak a kérése volt, hogy ne drága ajándékokat vásároljanak, mint pl. a
mobil telefon, hanem amit meg tudnak enni, és csak a gyerekeknek.
Kincses Ferenc Roma NÖ elnöke: Élelmiszerekből, édességekből a szponzorok
jóvoltából nem lesz hiányuk, még a holnapi nap 5-6 vállalkozóval fog tárgyalni. Az első
helyezettnek volt 8-9 ezer forintos ajándéka tavaly.
Hajas Lászlóné képviselő: Amikor iskolában csinálnak szavalóversenyt, vagy más
hasonló rendezvényt, 1000 Ft-os könyvjutalmat osztogatnak. Próbáljanak egy limitet
szabni.
Kovács Sándor polgármester: Az a javaslata, hogy 100 E Ft-ot szavazzon meg a
képviselő-testület, szoros elszámolás mellett.
Vetró Józsefné képviselő: Többször részt vett a zsűri munkájában és az a tapasztalata,
hogy többen ad-hoc összeálltak, tehát nem felkészülve adták elő a produkciójukat. Az a
kérése, hogy normálisan összeállt, felkészült előadások legyenek.
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Besír Zsuzsanna pü. csoportvezető: Határozzuk meg azt a kört, amelyből a díjak
kikerülhetnek.
dr. Barna Angéla jegyző: Tehát 100 E Ft támogatást javasol a testület, melyet
társasjáték, puzzle, logikai játék, hanglemez, filmlemez, labdák és 10 kg szaloncukor
vásárlására lehet fordítani. Az elszámolás határideje december 8.
Kovács Sándor polgármester: Aki a jegyző által elmondottakkal egyetért, kéri
kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
180/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által megrendezésre kerülő Ki-Mit-Tud rendezvényre a gyermekek
díjazására 100 E Ft támogatást állapít meg, szoros elszámolás mellett az előző évet
érintő adóhátralék többlet bevétele terhére.
A díjazásra felhasználható termékek köre: társasjáték, logikai játék, puzzle, hanglemez,
filmlemez, labdák, illetve 10 kg szaloncukor.
A támogatás felhasználásának elszámolási időpontja 2014. december 8.
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Kincses Ferenc RNÖ elnöke
2.) Kovács Sándor polgármester
3.) dr. Barna Angéla jegyző
4.) Pénzügyi csoport
5.) Irattár
8. sz. n a p i r e n d: Belső ellenőrzési megállapodás felmondásának visszavonása
(írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Korábban döntött a képviselő-testület a belső
ellenőrzési társulásból való kilépésről, aminek az oka a magas költség volt. A Makói
Önkormányzat térítésmentes ajánlatot tett a belső ellenőrzésre, ezért javasolja a
korábban meghozott határozat visszavonását.
Aki kiadott határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
12

181/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Belső ellenőrzési megállapodás felmondásának visszavonása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Kistérségi
Többcélú Társulással kötött belső ellenőrzési megállapodás felmondására
vonatkozó 91/2014.(V.28.) Kt.h. határozatát visszavonja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: azonnal
9. sz. n a p i r e n d: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás taggyűlésében képviseletre
felhatalmazás (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kéri,
kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
182/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: DAREH képviseletre meghatalmazás
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Perneki
László alpolgármestert, hogy a DAREH Taggyűlésben képviselje az
önkormányzatot, Perneki László alpolgármester akadályoztatása esetén
felhatalmazza Kovács Sándor polgármestert , hogy a DAREH Taggyűlésében
képviselje az önkormányzatot.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap: Kovács Sándor polgármester
Perneki László alpolgármester
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulása
( Orosháza )
10. sz. n a p i r e n d: Csanádpalota Város szennyvíztisztító telep (0192/23 hrsz.)
gázellátása (írásos anyag csatolva)
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Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kéri,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
183/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanádpalota Város szennyvíztisztító telep (0192/23 hrsz.) gázellátása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § - ában biztosított
jogkörében eljárva – tulajdonosi hozzájárulását adja a PRIMAGÁZ RT 1117
Budapest Irinyi J. út 4-20. részére – a tulajdonában lévő Csanádpalota 0192/23.
hrsz alatti szennyvíztisztító telep gáz energiával történő ellátásához szükséges
PB tároló gáztartály elhelyezéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Sándor polgármestert, hogy
képviseletében és nevében a csatolt tulajdonosi nyilatkozatot aláírja.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
2.) Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
3.) PRIMAGÁZ RT 1117 Budapest Irinyi J. út 4-20.
4.) Trembeczky Károlyné ügyintéző
11. sz. n a p i r e n d: Makó térségi ivóvíz minőség javító projekt építési engedélyezési
eljáráshoz tulajdonosi hozzájárulás kiegészítése (írásos anyag csatolva)
dr. Barna Angéla jegyző: A KEVITERV Kft-vel folytatott egyeztetés alapján, azt a
tájékoztatást adták, hogy e-mailben küldenek egy kiegészítő anyagot, amely eddig még
nem érkezett meg.
Kovács Sándor polgármester: Javasolja, hogy az elmondott ok miatt vegyék le
napirendről.
Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kéri kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
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184/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Makó térségi ivóvíz minőség javító projekt építési engedélyezési eljáráshoz
tulajdonosi hozzájárulás kiegészítése
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Makó térségi
ivóvíz minőség javító projekt építési engedélyezési eljáráshoz tulajdonosi
hozzájárulás kiegészítése című napirendet további információ beérkezéséig
napirendjéről levette.
12. sz. n a p i r e n d: Megüresedett bizottsági helyek bizottsági tagjának
megválasztása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Nyergesné lemondásával megüresedett a Gazdasági,
Területfejlesztési, Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság bizottsági tagsági helye, melynek betöltésére
Jancsik Zoltán képviselőt javasolja.
Aki a kiadott 1. sz. határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
185/2014. (X. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gazdasági, Területfejlesztési, Jogi és Ügyrendi Bizottság hiányzó tagjának
megválasztása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§
(1) - (3) bekezdésében, valamint Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 22.) rendelet
22. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra 2014. november 27. napjától a 20142019. évi önkormányzati ciklus idejére a Gazdasági, Területfejlesztési, Jogi és
Ügyrendi Bizottságba önkormányzati képviselő tagként Jancsik Zoltán
Csanádpalota, Gyöngy u. 26. sz. alatti lakost választotta meg.
Felkéri dr. Barna Angéla jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. sz. függelékét, a döntés
értelmében módosítsa.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: azonnal,
A határozatról értesítendők: dr. Barna Angéla jegyző
Besír Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető
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Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott 2. sz. határozati javaslatot elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
186/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pénzügyi, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság
hiányzó tagjának megválasztása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§
(1) - (3) bekezdésében, valamint Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 22.) rendelet
22. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra 2014. november 27. napjától a 20142019. évi önkormányzati ciklus idejére a Pénzügyi, Városüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságába önkormányzati képviselő tagként
Jancsik Zoltán Csanádpalota, Gyöngy u. 26. sz. alatti lakost választotta meg.
Felkéri dr. Barna Angéla jegyzőt, hogy az SZMSZ 2. sz. függelékét, a döntés
értelmében módosítsa.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: azonnal,
A határozatról értesítendők: dr. Barna Angéla jegyző
Besír Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető
13. sz. n a p i r e n d: Társadalmi szervezetek beszámolója (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Gold Fire és a Csibész Egyesület számolt be a
támogatással. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Korrekt az elszámolás, a felhasználás számlákkal van
alátámasztva.
Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
187/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
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Tárgy: Társadalmi szervezetek beszámolója
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt
társadalmi szervezetek – Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület, CSIBÉSZ
Csanádpalotai Ifjúságért Közhasznú Egyesület - beszámolóit az abban foglalt
tartalommal elfogadja.
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

14. sz. n a p i r e n d: Kerékpárút pályázatához kapcsolódó konzorciumi megállapodás
módosítása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: A pályázati pénzeket mi kapjuk, amit a kivitelezők
kifizetésére fordítanak. Természetesen a Kövegyre eső részt tovább számlázásra kerül.
Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
188/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanádpalota és Kövegy települések kerékpárút hálózatának fejlesztése pályázat
konzorciumi formában történő megvalósítás érdekében kötött konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanádpalota és
Kövegy településeket összekötő kerékpárút Konzorciumi formában történő
megvalósítása céljából Kövegy Község Önkormányzatának Képviselőtestületével megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a tagokra
vonatkozó költségek megosztására vonatkozóan módosítja.
Az elszámolás megkönnyítése érdekében Csanádpalota Város Önkormányzata –
mint a konzorcium vezetője – vállalja a közös költségekre vonatkozó
szerződések megkötését, valamint a számlák kifizetését.
A számlák kifizetését követően a konzorciumi megállapodásban foglalt
megbontás szerint a konzorciumi partnerre eső részt továbbszámlázza Kövegy
Község Önkormányzatának.
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A Csanádpalota –Kövegy Kerékpárút Konzorcium Konzorciumi együttműködési
megállapodásának módosítását megtárgyalta, azt jóváhagyja, s felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
A Képviselő-testület továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül: Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati
Társulás 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Kövegy Község polgármestere
Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Csanádpalota Város Polgármestere
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
15. sz. n a p i r e n d: 2014. évi közbeszerzési terv módosítása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági,
Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Új közbeszerzések
léptek be és elfogadásra javasolja.
Erdélyi Sándorné dr. képviselő: A Jogi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta,
elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kéri,
kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban részt vevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
189/2014. (X. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2014. évi közbeszerzési terv módosítása
Határozat
Csanádpalota Város önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (3) bekezdése alapján Csanádpalota Város
Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét az előterjesztéshez csatolt
melléklet szerint módosítja.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül: Csanádpalota Város Polgármestere
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
18

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
16. sz. n a p i r e n d: Csanádpalotáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kéri,
kézfelnyújtással szavazzon.
Szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
190/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanádpalotáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit figyelembe
véve, mint a Csanádpalotáért Közalapítvány alapítói jogait gyakorló szervezet, a
Csanádpalotáért Közalapítvány (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.)
Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat-módosítás aláírására, valamint
annak alapján az egységes szerkezetű Alapító Okirat elkészítésére és aláírására.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: 2014. november 30.
A határozatról értesítést kap:
1. Csanádpalota Város Polgármestere Helyben
2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Helyben
3. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
Helyben
4. Csanádpalotáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Csanádpalota
17. sz. n a p i r e n d: Caminus szerződés lezárása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Az 1. sz. óvoda fűtéskorszerűsítésére a bérleti
szerződés lejárt. A Caminus Zrt. az önkormányzat részére elővásárlási jogot biztosít az
ott lévő berendezésekre. A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolja,
mindenképpen éljünk az elővásárlási jogunkkal.
Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kéri,
kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a az
alábbi határozatot hozza:
191/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Caminus szerződés lezárása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Caminus Zrt. és a
Csanádpalota Város Önkormányzata között a 20236/2004. számú
fűtéskorszerűsítésre létrejött szerződés F/5. pontjában biztosított elővásárlási
jogával élni kíván és az 1. számú Óvodába beszerelt fűtéstechnikai eszközöket
(kazán, meleg víz termelő berendezés) 38.000,- Ft+ÁFA összegért meg kívánja
vásárolni.
A képviselő-testület felkéri a Caminus Zrt-t, hogy a döntésnek megfelelően
készítse elő az adásvételi szerződés tervezetet és azt küldje meg az
önkormányzat részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
A Képviselő-testület 38.000,- Ft+ÁFA vételi összeget a 2014. évi
költségvetésében a adó többlet bevétel terhére biztosítja.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: értelem szerint
18. sz. n a p i r e n d: Magyar Telekom NyRt-vel kötött bérleti szerződés módosítása
(írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
192/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyar Telekom NyRt-vel kötött bérleti szerződés módosítása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Telekom
NyRt. között 2008. április 20. napján létrejött,a Csanádpalota 3101/3. hrsz-ú
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ingatlan bérlete tárgyában megkötött bérleti szerződésre vonatkozó módosító
javaslatot az előterjesztettek szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: azonnal
19. sz. n a p i r e n d: Egyebek


Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület térségi együttműködés (írásos anyag
csatolva)

Kovács Sándor polgármester: Jelenleg tagjai vagyunk a Maros Völgyi LEADER
Egyesületnek. Ahhoz, hogy belépjünk a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesületbe,
meg kell szüntetni a tagságunkat a Maros Völgyi LEADER Egyesületben.
Aki ezzel egyetért és a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfelnyújtással
szavazzon.
A szavazásban részt vevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
193/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Maros Völgyi Leader Egyesületből kilépés
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete ki kíván lépni a Maros
Völgyi LEADER Egyesületből 2014. december 31. napjával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Aki egyetért azzal, belépjünk a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesületbe,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
194/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesületbe belépés
Határozat
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Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi belépési szándékát a
Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesületbe.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Kovács Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Királyhegyes
és Kövegy ide fog csatlakozni, a tárgyalások a jövő héten elindulnak.
Debreczeni István tanácsnok: A bérfeszültség elkerülésére oda kell figyelni.
Kovács Sándor polgármester: Ezekbe a tárgyalásokba az alpolgármestert, a
tanácsnokot, a jegyzőt és a csoportvezetőket szeretné bevonni.
Vetró Józsefné képviselő: Kéri a képviselő-testületet, hogy a zárt ülés napirendi
pontjai közé vegyék fel a polgármester jutalmazását.
Kovács Sándor polgármester: Aki egyetért a napirend felvételével, kézfelnyújtással
szavazzon.
A szavazásban résztvevők száma 7 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozza:
195/2014. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend kiegészítése
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen ülésen elfogadott
napirendeket az alábbi napirenddel egészíti ki:
Zárt ülés 2. sz. napirend: Kovács Sándor polgármester jutalmazása
Kovács Sándor polgármester: A testületi ülés nyílt részét bezárja. A testületi ülést zárt
üléssel folytatják.
K.m.f.
Kovács Sándor
polgármester

dr. Barna Angéla
jegyző
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