Jegyzőkönyv
Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.
napján megtartott soros nyílt üléséről.
Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István, Jancsik Zoltán, Mikulán
László, Perneki László, Vetró Józsefné képviselő.
Meghívottak: Erdélyi Sándorné dr. jegyző, Gila Mihályné aljegyző, Forgács Sándorné
pü. csop. vezető, Ádók István, Makán Andrásné, Schüszler Istvánné intézményvezetők,
Kincses Ferenc a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke.

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm, a mai képviselő-testületi ülés
valamennyi résztvevőjét. Külön tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelen van 6 fő, az ülés határozatképes,
azt megnyitom.
Javasolom, hogy a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Jancsik Zoltán és Bodzás
István képviselőket válasszuk meg.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
96/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-Testülete a 2012. június 27-én
megtartott soros nyílt és zárt ülése jegyzőkönyv hitelesítőinek Jancsik Zoltán és
Bodzás István képviselőt megválasztotta.
Tisztelt Képviselő-testület!
A napirendek a következők:
Napirend előtt:
1.)Tájékoztató a pénzügyi helyzetről
2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
Napirend
1.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
2.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről,
beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3.) Önkormányzati társulások működésének értékelése
4.) Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulásának tevékenységéről
5.) Beszámoló a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény munkájáról
6.) Az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben indítható
csoport- és osztálylétszámok meghatározása
7.) Beszámoló a Városi Könyvtár munkájáról
8.) A munkamegosztás és felelősségvállalás megosztásának rendjéről szóló
megállapodások felülvizsgálata
9.) Közbeszerzési terv módosítása
10.) Kitüntető címek adományozásáról szóló önkormányzati rendeletek módosítása
11.) Bölcsőde ellátási területének változása miatt az alapdokumentumok módosítása:
- alapító okirat
- helyi rendelet
- szakmai program
12.) Csanádpalotai Futball Club beszámolója az önkormányzat által nyújtott támogatás
felhasználásáról
13.) Apátfalva község önkormányzata jegyzőjének helyettesítésére megállapodás
14.) Csanádpalotáért Közalapítvány beszámolója
15.) Egyebek
ZÁRT ÜLÉSEN:
1.) Víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény végrehajtása érdekében
szándéknyilatkozat.
2.) Kitüntető címek adományozása
A Víziközmű szolgáltatásról szóló napirendet az önkormányzat üzleti érdekére
tekintettel javasolom zárt ülésen tárgyalni.
Van-e valakinek az ismertetett napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele, javaslata?
Aki a napirenddel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
97/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. június 27-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
2.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb
eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
3.) Önkormányzati társulások működésének értékelése
4.) Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulásának tevékenységéről
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5.) Beszámoló a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény munkájáról
6.) Az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben indítható
csoport- és osztálylétszámok meghatározása
7.) Beszámoló a Városi Könyvtár munkájáról
8.) A munkamegosztás és felelősségvállalás megosztásának rendjéről szóló
megállapodások felülvizsgálata
9.) Közbeszerzési terv módosítása
10.) Kitüntető címek adományozásáról szóló önkormányzati rendeletek
módosítása
11.) Bölcsőde ellátási területének változása miatt az alapdokumentumok
módosítása:
- alapító okirat
- helyi rendelet
- szakmai program
12.) Csanádpalotai Futball Club beszámolója az önkormányzat által nyújtott
támogatás felhasználásáról
13.) Apátfalva község önkormányzata jegyzőjének helyettesítésére megállapodás
14.) Csanádpalotáért Közalapítvány beszámolója
15.) Egyebek
ZÁRT ÜLÉSEN:
1.) Víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény végrehajtása
érdekében szándéknyilatkozat.
2.) Kitüntető címek adományozása

Tisztelt Képviselő-testület!
Mielőtt a napirendek tárgyalására kerül sor, kérem, akinek kérdése, interpellációja van,
azt tegye meg.
Mikulán László képviselő: Egy héttel ezelőtt lemondott alpolgármester úr és biztos,
hogy körültekintően, megfontoltan tette meg. Ezt követően a polgármester úr
kezdeményezte a testület feloszlatását. A képviselő-testület feloszlatásának van anyagi
vonzata, amely Csanádpalota költségvetését érinti. Testületi ülés előtt kértem jegyző
asszonyt nézzen utána, mennyire terheli meg Csanádpalota költségvetését egy időközi
választás.
Június 20-án 5 perc 11 másodperces telefonbeszélgetésem volt Vetró Józsefné
képviselőtársammal, a Pénzügyi Bizottság elnökével. Megkaptam a magam beosztását,
hogy mihez tartsam magam Csanádpalota nagy beruházása és képviselő eskümhöz
híven, mert ő úgy értelmezte, hogy amiben több képviselő társammal együtt állást
foglalunk, az szembe megy a képviselői eskümmel, illetve Csanádpalota érdekeivel.
Erre szeretnék tényszerűen, dokumentumokra támaszkodva reagálni. Ezt a
telefonbeszélgetést nem tudtuk befejezni, mert a képviselőasszony letette a telefont. Az
Ötv. egyértelműen rendelkezik a képviselő-testület, azok bizottságainak működéséről,
feladat és hatásköréről, ami alapján végezhetjük munkánkat. A teljesség igénye nélkül a
Pénzügyi Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság véleményezi a gazdasági célú
döntéseket, a pénzügyi tartalmú rendelet tervezeteket, az általános rendezési tervet, és
figyelemmel kíséri a megvalósítását. Véleményt nyilvánít közműfejlesztési
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kérdésekben. A bizottság közreműködik a vállalkozásbarát környezet kialakításában,
javaslatot tesz az ezt elősegítő szükséges intézkedések megtételére. Közreműködik
fejlesztési programok kidolgozásában és megvalósításában. Figyelemmel kíséri a város
lakosságának kommunális ellátási, szolgáltatási helyzetét, ellenőrzi az e körbe tartozó
önkormányzati feladatok végrehajtását. A 6-os pontban szerepel, hogy elősegíti és
szervezi a képviselő-testület területfejlesztési és vízügyi feladatainak megoldását. A 8as pont Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak alapján véleményezi
a közbeszerzési törvény által előírt tájékoztatókat, éves összegzéseket. Ennek kapcsán
szeretnék átadni egy jegyzőkönyvet a polgármesternek, jegyzőnek és a Pénzügyi
Bizottság elnökének. Ez egy gádorosi jegyzőkönyv, azért mert a múltkor a Tricsók Kft.
Gádorost hozta nekünk példának. 2011. augusztus 12-én Gádoros nagyközség Pénzügyi
Bizottsága tárgyalta a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások döntés megvitatását, ami holnap lesz
nálunk negyedszer napirenden. Ennek a testületi ülésnek nem feladata és nincs is
napirenden ezt a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dolgokat tárgyalni, de mivel soros
ülésről van szó és napirend előtt kértem szót, valahogy készüljünk fel és komolyan
álljunk hozzá a holnapi képviselő-testületi üléshez. Nagyon sérelmezem, hogy borzasztó
súlyos mulasztásban vagyunk, mert ez a gádorosi bizottság nagyon részleteiben menően
tárgyalta, azt a napirendet, ami holnap előttünk lesz. Ezen a bizottsági ülésen a
közbeszerzési tanácsadó olyan részletesen számolt be, amilyen részletességgel nálunk
nem történt meg. Ha a mi közbeszerzési szakértőnk által elmondottakat összevetjük a
gádorosi bizottsági anyaggal, akkor ezt egy más településen élő képviselő végig olvassa,
annyira átfogó képet fog kapni arról, hogy mi alapján, hogy döntenek. Nálunk ilyen
nem volt, bizottság nem tárgyalta. Sérelmezem, a képviselő asszonynak ez olyan
mulasztása, amikor egy olyan nagy értékű közbeszerzésről dönt a képviselő-testület,
hogy az ne kerüljön a Pénzügyi Bizottság asztalára, ne tárgyalja, az a település érdekét,
valamint a közbeszerzés eredményességének kihirdetését oly mértékig veszélyezteti,
hogy talán ha szélesebb körben megbeszéltük volna, akkor hamarabb jutottunk volna el
arra a pontra, ahová végül is negyedik nekifutásra eljutott a képviselő-testület. Azokat
az információkat amiket a gádorosi kollegákkal megosztottak és alaposan kitárgyalták,
az Csanádpalotán egyetlenegy alkalommal nem került napirendre. A jegyzőkönyvben
szereplő közbeszerzési tanácsadó nem képviselői, nem bizottsági kérdésre, részletes,
átfogó tájékoztatást adott.
Mindezek után figyelemmel arra, hogy a képviselő-testület tagjai esküjüknek
maradéktalanul eleget tegyenek és munkájukkal településük javát szolgálják, alaposan,
megfontoltan és körültekintően, amire majd példa lesz a holnapi nap és részleteiben bele
fogunk menni az anyagba, amikor döntenünk kell. A közbeszerzési törvény értelmében
a jogalkotó szándéka az volt, hogy a képviselő-testület köteles legkedvezőbb ajánlatot
elfogadni. Amennyiben nem ezt teszi, szembe megy a törvény szellemiségével. A
holnapi ülésen elő fogjuk tárni azokat a bizonyítékokat, amelyek megalapozzák a
képviselői közös indítványunkat és valóban be fog bizonyosodni az, hogy a képviselőtestület törvényi kötelezettségének eleget téve nem fog elkövetni mulasztásos
törvénysértést. Az is ki fog derülni, hogy csak és kizárólag az általunk nyertesként
kihirdetni kívánt cég szolgálja Csanádpalota érdekét. Arra szeretném kérni az elnök
asszonyt, tekintettel arra, hogy személyemben érintett vagyok, mert több testületi ülésen
valamint hivatkozva a június 20-i telefonbeszélgetésünkre, ahol a képviselői eskümre
lettem figyelmeztetve, a tudásom legjavával próbáltam megfelelni. Figyelembe véve a
kirívó súlyos mulasztást, mivel ez a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése
nem került a Pénzügyi Bizottság asztalára, vonja le a személyi konzekvenciát ebből,
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adja vissza a mandátumát és ne a másikat fenyegesse azzal, hogy elmagyarázza neki,
hogy mit kell csinálni.
Vetró Józsefné képviselő: A telefonbeszélgetés a következőképpen zajlott. Felhívtam
Mikulán Lacit, hogy szeretném, ha helyettesítene a bizottsági ülésen, mert nem leszek
itthon. Azt mondta, hogy nem, mert neki permetezni kell, de mondom, majd beszélünk
délután, mert ez akkor nap volt, amikor délután össze volt híva a testületi ülés.
Következő volt a reagálás. Ne akarjatok minket meggyőzni, hagyjátok már rá, hányszor
rángattok ide bennünket. Én akkor azt mondtam, hogy ez az előző testület döntése, erre
az volt a reakció, hogy jó hogy nem megyünk vissza Szent Istvánig, mert az a testület
úgy döntött, ez a testület így döntött. De hát esküt tettünk, és olyannal reagáltál, amire
én azt mondtam, hogy szia Laci, mert ez nem telefon téma, én nem akarok vitatkozni.
Köszönöm a helyreigazítást, nem fogok lemondani a mandátumomról.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: A választás költségvetésével kapcsolatban a 7/2010.
Kim rendelet rendelkezik. Itt megadja a normatívákat, hogy milyen feladatellátáshoz
milyen költségek tartoznak. Az időközi választásnál is ugyanazok a feladatok, csaknem
ugyanazok a költségek vannak, azzal az eltéréssel, hogy a szavazólapot is saját
költségen kell elkészíttetni. A szavazólap elkészítésére árajánlatot kértem a Makói
nyomdától, tehát minden kiadást figyelembe véve 776.422 Ft-ba kerülne az
önkormányzatnak egy előrehozott választás. Ez annyiban módosulhat, hogy a Posta
mennyi kedvezményt ad az értesítők kiküldésekor.
Mikulán László képviselő: Megnyugodtam, hogy bölcs döntést hozott sok alkalommal
a képviselő-testület. Bölcs döntést hozott akkor, amikor egyhangúlag indítványozta,
hogy hirdessük ki a legjobb ajánlattevőt, bölcs döntést hozott akkor is amikor
feloszlatásról volt szó. Az a lényeg, hogy körültekintően és megfontoltan jártunk el.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Az, hogy a bizottság nem tárgyalta a napirendet,
jogsértést nem követett el. A felelősségi rendet ez a képviselő-testület hagyta jóvá,
abban nem írta elő a képviselő-testület, hogy a Pénzügyi Bizottság kötelezően tárgyalja,
tehát így jogsértést sem követett el a bizottság.
Mikulán László képviselő: Kérjük a jegyzőasszonyt, hogy legközelebb a lehetőségekre
is hívja fel a figyelmet.
Bodzás István képviselő: A tegnapi bizottsági ülés egy kicsit viharosra sikerült egy
újságcikk miatt. Megjelent egy cikk az iskolával kapcsolatosan, ahol le van írva, hogy
2005 óta a gyereklétszám folyamatosan csökken, míg a pedagóguslétszámhoz 2005. óta
nem nyúltak hozzá. A mi anyagainkban az van, hogy legalább 10 fővel csökkent a
pedagógus létszám.
Schüszler Istvánné intézményvezető: 2004-ben volt az elbocsájtások időszaka, akkor
6 személy elbocsájtására került sor. 2005-ben 3 fő ment el önként. 2006-ban 1 fő
távozott, 2007-ben nyugdíjazások miatt és létszám fölöttiség miatt 5 fővel, 2008-ban 1
fővel, és 2009-2010-es tanévben 1 fő prémium éves program miatt, 1 gyes-en van. Az
én számításaim szerint 2005-ben 297 tanulóra 28 pedagógus volt, 2012-ben 202 főre 22
pedagógus és 1 fő ifjúságvédelmi felelős van. A pedagóguslétszám kb. 24 %-os
csökkenést mutat, míg a tanulói létszám 32 %-os csökkenést mutat. Úgy érzem, hogy a
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természetes fogyás következtében, a gyereklétszám és a pedagóguscsökkenés egyenes
arányban követték egymást.
Bodzás István képviselő: Úgy gondolom, hogy az újságcikk nem fedi a valóságot. Még
az álláshelyek megszüntetésére is pályáztunk.
Kovács Sándor polgármester: Én azt mondtam, hogy a csanádpalotai
önkormányzatnál szervezett leépítésre nem került sor. Ebben úgy gondolom, hogy
semmilyen valótlanság nincs. Nem iskolaellenes ez a nyilatkozat, nem is
pedagógusellenes. A demográfia országosan csökken. Szeptember elsején át fogunk
esni a 197 fős létszámra.
Bodzás István képviselő: Nekem továbbra is az a gondom, hogy kialakult
Csanádpalotán, hogy „a szemét pedagógusok viszik el a pénzt.” Nem tudom, ki mondja,
de nem is érdekel, de ez egy tendencia. Én úgy gondolom, hogy ennek a cikknek csak
az egyik fele igaz.
Perneki László képviselő: Aki elment, nyugdíjba ment és nem tudtunk helyette
létszámot felvenni, az akkor csak csökkenés. A többcélú társulás azért jött létre, hogy a
létszámot bevigyék Makóra.
Mikulán László képviselő: Nem tudom hova tenni azt, ami vita itt kialakult. A jegyző
is válaszolt, meg Rózsika is. Ugyan indítványoztam, hogy beszéljünk majd arról, hogy a
bizottság nem tárgyalta a nagy értékű közbeszerzést. Teljesen mindegy, hogy van
bizottság, meg van elnöke, vagy nincs bizottság. Ez egy olyan súlyos dolog, hogy ne
nézzük már ezt a témát mezsgyekarónak, hogy odamegy a kiskutya és lepisili.
Gyakorlatilag ez történt, ne jogászkodjunk itt, próbáljunk az együttműködés jegyében.
Természetesen kötelessége a jegyzőnek is, hogy ha valami hiba történik, figyelmünket
felhívni. Mint képviselő én is úgy értelmeztem, hogy próbáltam felhívni az elnök
asszony figyelmét, hogy ez nem igazán korrekt, jó dolog, hogy egy ilyen dologban nem
hívjuk össze a bizottságot. Főleg akkor, ha még ráadásul az elnök asszony a
csanádpalotai Víziközmű társulatban valamilyen tisztséget tölt be.
Vetró Józsefné képviselő: Mire gondoltál, amikor azt mondtad, hogy ezek a szemét
pedagógusok viszik a pénzt? A költségvetés tárgyalásakor többször téma volt a túlóra,
de én soha nem mondtam ilyet, hogy a pedagógusok viszik a pénzt. Ha ezt nekem
szántad, mert én úgy látom, hogy ma én vagyok a célszemély.
Bodzás István képviselő: Én nem nevesítettem, szintén bizottsági ülésen hangzott el,
az iskola beszámolója kapcsán, hogy ilyen eredmények mellett, mégis van egy része a
városnak, aki úgy gondolja, hogy hát nem biztos, hogy ide kell íratni a gyereket. A
költségvetést mindannyian láttuk, hogy a gyermekétkeztetés és a fizetés hatalmas
feladat.
Kovács Sándor polgármester: Tudjuk azt is, hogy feszültséget okoz az órafelosztás a
pedagógusok között, mert nem mindenkinek tudott volna órát biztosítani az elmúlt
évben. Ezért volt az kompromisszum, hogy túlórák nem lesznek, és azt mondta a
tantestület, hogy felvállalja mindezek ellenére, azért hogy mindenkinek a munkahelye
megmaradjon. Azt is mondtam, hogy január 1-ig mindenki biztos lehet a helyébe. A
testületre mindig számíthatott az iskola.
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Kérem, hogy aki az interpellációs kérdésekre adott választ elfogadja kézfelnyújtással,
szavazzon.
Megállapítom, hogy az interpellációs kérdésekre adott válasz elfogadására vonatkozó
javaslat 2 igen, 4 nem szavazattal nem kapta meg a döntéshozatalhoz

A napirendi pontok előtt:
•

Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről (írásos anyag csatolva)

Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Jancsik Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Arról szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet,
hogy kifizetésre került az összes tartozás. Jelenleg a ki nem fizetett számlák összege
1.265.513,- Ft. 4 millió Ft-nál nem több az önkormányzat tartozása. Az önkormányzat
kintlévősége 6.425 E Ft, adókból szintén 6.220 E Ft. Folyószámla egyenlegünk 10
millió Ft. A folyószámla hitelkeret emelés is megtörtént. Az önhikire kétszer lehet
beadni egy évben pályázatot. Azt kell meggondolni, hogy a második, vagy harmadik
körre adjuk be. Gyereklétszám csökkenés miatt várható még 3 millió Ft visszafizetés.
Kérem, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót vegye tudomásul.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
98/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
május havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Csanádpalota Város polgármestere
2.) Csanádpalota Város jegyzője
3.) Csanádpalota Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Csoportja
•

Tájékoztató a benyújtott pályázatokról (írásos anyag csatolva)

Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Jancsik Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
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Kovács Sándor polgármester: Kérem, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót vegye
tudomásul.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
99/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei által benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Csanádpalota Város polgármestere
2.) Csanádpalota Város jegyzője
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezek után rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.
1. sz. n a p i r e n d: Csanádpalota Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása (írásos anyag csatolva)
Jancsik Zoltán képviselő: Javasolom, hogy az SZMSZ 9. §-át egészítsük ki azzal,
hogy a polgármester, az alpolgármester, és a Pénzügyi Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottság elnökének egyidejű és tartós akadályoztatása esetén a testületi ülést a
Szociális Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke is összehívhassa.
Kovács Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm az alpolgármester úr
munkáját. Ő mindig Csanádpalota érdekét tartotta szem előtt. Az ő személye nehezen
lesz pótolható.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Azt javasolnám, hogy a 9. §. egészüljön ki egy (2)
bekezdéssel, és a jelenlegi (2) bekezdés (3) bekezdésre változzon. A kiegészítés így
lenne a polgármester, az alpolgármester, és a Pénzügyi Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottság elnökének egyidejű és tartós akadályoztatása esetén a testületi ülést a
Szociális Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze.
Kovács Sándor polgármester: Aki Jancsik képviselő úr módosító indítványát a
jegyzőnő által ismertetett formában elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a módosítást elfogadta.
Aki a módosítással együtt elfogadja a rendelet tervezetet, kézfelnyújtással szavazzon.
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet tervezetet 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletévé emelte:
Csanádpalota Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2012. (VI. 28.)
önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

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)
Mikulán László képviselő: Az a néhány dolog, amiről már sokszor beszéltünk, miért
maradt ki belőle? Gondolok itt a külterületi utak rendben tartására, televíziós
közvetítésre, a Bernát ház megvásárlására, kútfúrásra.
Kovács Sándor polgármester: A dűlőutak karbantartása elindult. A temető területén
míg a kútfúrásra nem kerül sor, addig egy 600 literes tartályból minden nap locsolják a
fákat. Jelenleg a kútfúrásra nincs meg az anyagi lehetőségünk. Csanádpalota és Kövegy
között az útszélét az önkormányzat kaszálta le. Az autópálya építő céget levélben
szólítottuk fel a gaz levágására. Anyagiak hiányában komolytalan lenne a Bernát ház
megvásárlásáról tárgyalni. A közvetítéssel kapcsolatban Puszta Józseffel felvettem a
kapcsolatot.
Jancsik Zoltán képviselő: Nem volna jobb a parkba egy fúrott kutat csinálni?
Kovács Sándor polgármester: Rendeltünk a kistraktor után egy egytonnás pótkocsit.
Meg van a nagy traktorhoz is a gazzúzó, amivel a dűlőutakat szeretnénk lezúzni. A
Belügyminisztériumtól a vezérőrnagy úr hétfőn jön egy stábbal, mivel a csanádpalotai
kertészeti programot kiemelt programnak választották. Szépen teremnek a növények,
azok az emberek, akik ott vannak kinn, saját magukénak érzik ezt a tevékenységet.
Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 3 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslat nem
kapta meg a döntéshozatalhoz szükséges igen szavazatok számát.
3. sz. n a p i r e n d: Önkormányzati társulások működésének értékelése (írásos anyag
csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs kérem aki a
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:
100/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Társulások működéséről tájékoztató.
Határozat
1.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulások
működéséről előterjesztett tájékoztatót elfogadja.
2.) Képviselő-testület
kezdeményezi
Királyhegyes
és
Kövegy
Önkormányzatainak Képviselő-testületei felé a Közfoglalkoztatás szervező
alkalmazására létrehozott társulás 2012. szeptember 30. napjával, közös
megegyezéssel történő megszüntetését. Felkéri a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalást az érintett települések polgármestereivel a társulás
közös megegyezéssel történő megszüntetése ügyében.
A határozatról értesítést kap:
1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
4. sz. n a p i r e n d: Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulásának
tevékenységéről (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs aki a beszámolót
elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

ellenszavazat és

101/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről
Határozat
Csanádpalota város Önkormányzati Képviselő-testület megtárgyalta a Többcélú
Kistérségi Társulás előző beszámoló óta eltelt időszakban végzett munkájáról,
továbbá a társulási törvény hatálya alá tartozó társulásokban végzett
tevékenységről, azok pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
szóló beszámolót és azt elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
- Dr. Buzás Péter, Makó város polgármestere
- Dr. Bánfi Margit, Makó város jegyzője
- Kovács Sándor, polgármester
-

Erdélyi Sándorné dr. jegyző
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5. sz. n a p i r e n d: Beszámoló a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és
Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény munkájáról (írásos
anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta.
Bodzás István képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Kovács Sándor polgármester: Megköszönöm a pedagógusoknak a tanévben végzett
munkájukat, amelyre továbbra is számítunk.
Aki a beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
102/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Beszámoló a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény munkájáról
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a közoktatásról
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ának (2) bekezdése
g.) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a Dér István Általános Iskola,
Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
1.) Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény igazgatója 6913 Csanádpalota, Szent
István utca 46.
2.) Kovács Sándor polgármester Helyben
6. sz. n a p i r e n d: Az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési
intézményekben indítható csoport- és osztálylétszámok meghatározása (írásos anyag
csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta.
Bodzás István képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja azzal, hogy
augusztusban visszatérünk, mert akkor fog realizálódni a létszám.
Kovács Sándor polgármester: Aki az óvodai csoportok számának meghatározását
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
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103/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: A Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény óvodai tagintézményeiben a 2012/2013-as nevelési
évben indítható csoportok számának meghatározása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében,
valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény
102. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
figyelemmel a már hivatkozott közoktatási törvény 24. §-ában foglaltakra, a
törvény 3. számú melléklete I. fejezetében Óvoda címszó alatt előírt
létszámhatárokra – a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény óvodai tagintézményeiben a
2012/2013-as nevelési évben
a) indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:
- a Napsugár Óvodai Tagintézményben
4 csoport,
- a Királyhegyesi Óvodai Tagintézményben
1 vegyes csoport,
- az Ambrózfalvi Egységes Óvoda-Bölcsőde Tagintézményében
1 vegyes csoport.
b) Képviselő-testület engedélyezi a Napsugár Óvodai Tagintézmény és a
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény részére, hogy az óvodai csoportlétszámokat
a közoktatási törvényben meghatározott maximális létszámhoz képest legfeljebb
a törvény 3. számú melléklet 7 – 8. pontjában meghatározottak szerinti
mértékben átlépje, illetve túllépje.
A határozatról értesítést kap:
1.) Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény 6913 Csanádpalota, Szent István utca 46.
2.) Kovács Sándor polgármester Helyben
3.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző Helyben
4.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi
Csoportja Helyben
5.) Királyhegyes Község Önkormányzata 6911 Királyhegyes, Jókai utca 38. tájékoztatásul
6.) Kövegy Község Önkormányzata 6912 Kövegy, Kossuth utca 29. tájékoztatásul
7.) Ambrózfalva Község Önkormányzata 6916 Ambrózfalva, Dózsa György utca
1. - tájékoztatásul
Aki az iskolában indítható osztályok számát elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
104/2012. (VI. 27.) Kt.h.
12

Tárgy: A Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény Dér István Általános Iskolai Tagintézményében a
2012/2013-as tanévben indítható osztályok, napközis csoportok számának
meghatározása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (4)
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, figyelemmel a közoktatási törvény 52 - 53. §-ában, 129. §-ában
foglaltakra és a 3. számú melléklete I. fejezetében az Iskola címszó a) és b)
pontjában előírt létszámhatárokra – a fenntartásában működő Dér István
Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény Dér István Általános Iskolai Tagintézményében a
2012/2013-as tanévben indítható osztályok, napközis csoportok, ellátandó órák
számát az alábbiak szerint határozza meg, hagyja jóvá:
a.) Az indítható osztályok száma 10. Az egyes évfolyamon indítható osztályok
száma:
1. évfolyam 2 osztály, iskolaotthonos,
2. évfolyam 1 osztály, iskolaotthonos,
3. évfolyam 1 osztály, iskolaotthonos,
4. évfolyam 2 osztály, iskolaotthonos,
5. évfolyam 1 osztály,
6. évfolyam 1 osztály,
7. évfolyam 1 osztály,
8. évfolyam 1 osztály,
Napközis csoport
1 csoport - felsős).
b.) Az ellátandó órák száma 408,66 óra/hét.
c.) Képviselő-testület engedélyezi a Dér István Általános Iskolai Tagintézmény
részére, hogy az osztálylétszámokat a közoktatási törvényben meghatározott
maximális létszámhoz képest legfeljebb a törvény 3. számú melléklet 7 – 8.
pontjában meghatározottak szerinti mértékben átlépje, túllépje.
d.) Képviselő-testület a végleges tanulólétszám ismeretében augusztus havi
ülésén ismételten visszatér az indítható osztályok meghatározására és szükség
esetén módosítja azt.
A határozatról értesítést kap:
1.) Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény igazgatója 6913 Csanádpalota, Szent István
utca 46.
2.) Kovács Sándor polgármester Helyben
3.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző Helyben
4.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi
Csoportja Helyben
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5.) Kövegy Község Önkormányzata 6912 Kövegy, Kossuth utca 29. tájékoztatásul
7. sz. n a p i r e n d: Beszámoló a Városi Könyvtár munkájáról (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta.
Bodzás István képviselő: A könyvtárban rengeteg programot valósítottak meg. A
bizottság elfogadásra javasolja.
Makán Andrásné intézményvezető: Június21-én Szakmai könyvtárosi napok voltak,
amelyen kiemelkedően sokan, 122-en vettek részt.
Kovács Sándor polgármester: Aki a beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
105/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Beszámoló a Városi Könyvtár munkájáról
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló,
többszörösen módosított 1997. évi CXL. törvény 68. § e) pontjában biztosított
feladatkörében eljárva - a Városi Könyvtár munkájáról szóló beszámolót
megtárgyalta, azt elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
1.) Városi Könyvtár Vezetője 6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 6.
2.) Kovács Sándor polgármester Helyben
8. sz. n a p i r e n d: A munkamegosztás és felelősségvállalás megosztásának rendjéről
szóló megállapodások felülvizsgálata (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A megállapodások minden intézményvezetővel
egyeztetve lettek. Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.
Aki a Polgármesteri Hivatal és az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat közötti, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló
megállapodást elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
106/2012. (VI. 27.) Kt.h.
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Tárgy: Polgármesteri Hivatal és az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat közötti, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló
megállapodás.
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat , mint önállóan működő
költségvetési szerv közötti, a munkamegosztás és a felelősség vállalás rendjéről
szóló megállapodást, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. §. (4) bekezdése alapján – 2012. július
hó 1. napjától a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, intézményvezető

Határozatról értesítést kap:
1. Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota
2. Csanádpalota Polgármestere
3. Csanádpalota Város Jegyzője
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Aki a Polgármesteri Hivatal és Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és
Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény közötti, a
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
107/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Polgármesteri Hivatal és a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és
Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény közötti, a
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás.
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a Dér István
Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény, mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, a
munkamegosztás és a felelősség vállalás rendjéről szóló megállapodást, – az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 10. §. (4) bekezdése alapján – 2012. július hó 1. napjától a
jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, intézményvezető
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Határozatról értesítést kap:
1. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú
Közös Igazgatási Közoktatási Intézmény Csanádpalota
2. Csanádpalota Polgármestere
3. Csanádpalota Város Jegyzője
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Aki a Polgármesteri Hivatal és Városi Könyvtár közötti, a munkamegosztás és a
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
108/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Polgármesteri Hivatal és a Városi Könyvtár közötti, a munkamegosztás és a
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás.
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a Városi
Könyvtár , mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, a
munkamegosztás és a felelősség vállalás rendjéről szóló megállapodást, – az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 10. §. (4) bekezdése alapján – 2012. július hó 1. napjától a
jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, intézményvezető

Határozatról értesítést kap:
1. Városi Könyvtár Csanádpalota
2. Csanádpalota Polgármestere
3. Csanádpalota Város Jegyzője
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Aki a Polgármesteri Hivatal és a Kelemen László Művelődési Ház közötti, a
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
109/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Polgármesteri Hivatal és a Kelemen László Művelődési Ház közötti, a
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás.
Határozat
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Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a Kelemen
László Művelődési Ház , mint önállóan működő költségvetési szerv közötti, a
munkamegosztás és a felelősség vállalás rendjéről szóló megállapodást, – az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 10. §. (4) bekezdése alapján – 2012. július hó 1. napjától a
jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, intézményvezető

Határozatról értesítést kap:
1. Kelemen László Művelődési Ház Csanádpalota
2. Csanádpalota Polgármestere
3. Csanádpalota Város Jegyzője
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
9. sz. n a p i r e n d: Közbeszerzési terv módosítása (írásos anyag csatolva)
Mikulán László képviselő: Képviselő-testület 2012. március 28. napján tartott ülésén
fogadta el a közbeszerzési tervet. A Kbt. 33. §. (3) bekezdése lehetővé teszi az
ajánlatkérők számára, hogy év közben a közbeszerzési tervet szükség esetén
módosítsák. Szöveges indoklás nincs. Indítványozom, hogy a képviselő-testület ezen
napirendet vegye le.
Kovács Sándor polgármester: Aki elfogadja a javaslatot, hogy a közbeszerzési terv
módosítását vegyük le napirendről, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen,
határozatot hozza:

2 tartózkodás mellett az alábbi

110/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Közbeszerzési terv módosítása című napirend napirendről levétele
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közbeszerzési terv
módosítása című napirendet ezen testületi ülés napirendjéről leveszi.
Képviselő-testület felkéri a napirend előadóját, hogy azt ismételten terjessze a
Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Határozatról értesítést kapnak:
Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
Erdélyi Sándorné dr. jegyző:
megkérdezhetem, hogy mi az oka?

A

konstruktív

együttműködés

jegyében
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Mikulán László képviselő: Mindig szoktunk írni szöveges értékelést, ezt hiányoltam.
Kovács Sándor polgármester: Egyetlenegy dolog miatt került volna sor a módosításra,
a lippai úttervezés közbeszerzése véletlenül kimaradt, ami a tervbe vastagon szedett
betűvel beírásra került.
10. sz. n a p i r e n d: Kitüntető címek adományozásáról szóló önkormányzati
rendeletek módosítása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Aki a Csanádpalotáért kitüntető cím alapításáról és
adományozásáról szóló rendelet módosítását elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, a „Csanádpalotáért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 15/2003. (VII. 1.) ÖR. rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet
13/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendeletévé emelte:
Csanádpalota Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2012. (VI. 29.)
önkormányzati rendelete
a „Csanádpalotáért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 15/2003. (VII. 1.) ÖR. rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Aki a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet módosítását elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül, a díszpolgári cím adományozásáról szóló 15/2005. (VI. 28.) ÖR.
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet 14/2012. (VI. 28.) önkormányzati
rendeletévé emelte:
Csanádpalota Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2012. (VI. 28.)
önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím adományozásáról szóló 15/2005. (VI. 28.) ÖR. rendelet
módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
11. sz. n a p i r e n d: Bölcsőde ellátási területének változása miatt az
alapdokumentumok módosítása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Kérdés, vélemény. Ha nincs, aki a Bölcsőde szakmai
programját elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
111/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézménye Szakmai
Programjának jóváhagyása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1)
bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva – a Dér István Általános
Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézménye Szakmai Programját - a
jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal - jóváhagyja.
A határozatról értesítést kap:
1.) Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény Vezetője Csanádpalota, Szent István utca
46.
2.) Kovács Sándor polgármester Helyben
Aki a Bölcsőde Érdek-képviseleti Fóruma Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
112/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény Érdek-képviseleti Fóruma Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az Önkormányzat által fenntartott
személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátást biztosító, a Dér
István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézménye
(6913 Csanádpalota, Szent István utca 64.) Érdek-képviseleti Fóruma Szervezeti
és Működési Szabályzatát - a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal - jóváhagyja.
A határozatról értesítést kap:
1.) Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény vezetője 6913 Csanádpalota, Szent
István utca 64.
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2.) Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény vezetője 6913 Csanádpalota, Szent István utca
46.
3.) Kovács Sándor polgármester Helyben
4.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Igazgatási
Csoportja Helyben
Aki az alapító okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalását elfogadja, kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
az alábbi határozatot hozza:

113/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása és egységes
szerkezetbe foglalása
Határozat
Csanádpalota
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
–
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
foglaltak alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltakra –
a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény (székhelye: 6913 Csanádpalota, Szent István
utca 46.) Alapító Okiratát 2012. július 1. napjától a jegyzőkönyvhöz csatolt
Alapító Okirat módosításban foglaltak szerint módosítja és egyidejűleg a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a jegyzőkönyvhöz
csatolt tartalommal jóváhagyja.
A Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény 244/2011. (XII. 21.) számú határozattal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 2012. június 30. napjával hatályát
veszti.
A határozatról értesítést kap:
1.) Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény igazgatója 6913 Csanádpalota, Szent István
utca 46.
2.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6912 Kövegy,
Kossuth utca 29.
3.) Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6911
Királyhegyes, Jókai utca 38.
4.) Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6916 Ambrózfalva,
Dózsa György utca 1.
5.) Kovács Sándor polgármester Helyben
6.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző Helyben
7.) Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 6720 Szeged,
Széchenyi tér 9.
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8.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Pénzügyi
Csoportja Helyben
Aki a gyermekvédelmi rendelet módosítását elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti
alapellátások térítési díjáról szóló 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezetet 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletévé emelte:
Csanádpalota város Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2012. (VI. 28.)
önkormányzati rendelete
a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások
térítési díjáról szóló 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
12. sz. n a p i r e n d: Csanádpalotai Futball Club beszámolója az önkormányzat által
nyújtott támogatás felhasználásáról (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Jancsik Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Az elmúlt évekhez képest az egyesület próbálja az
anyagi forrásait más forrásból is biztosítani.
Perneki László képviselő: A beszámolóból kitűnik, hogy gazdaságosan próbálják
felhasználni a támogatást. A jövőre vonatkozóan mondom, hogy nem biztos, hogy
tudjuk segíteni a Futball Klubot. Gondolkozni kell rajta, hogy tud tovább működni.
Utánpótlás nevelést tornacsarnok nélkül nem lehet. Valami megoldást találni kell, mert
az nem jó, hogy különböző helyekre járnak el edzésekre. Ezt napirenden kell tartani és
megnézni a tornaszobát, hogy mit lehetne belőle kihozni.
Bodzás István képviselő: Az, hogy ilyen szép eredményt értünk el, azt is el kell
mondani, hogy az utánpótlás nevelésben az egyéb segítő szakemberek nevét is meg
kellene említeni. Gondolok itt Erdélyi Mátyásra, Putárik Györgyre. Ez nem egy, vagy
két személy dolga, hanem egy nagyon jó közösség dolga.
Kovács Sándor polgármester: Aki a beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
114/2012. (VI. 27.) Kt.h.
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Tárgy: Csanádpalotai Futball Klub beszámolója az önkormányzat által nyújtott
támogatás felhasználásáról
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Csanádpalotai Futball Klub beszámolóját az Önkormányzat 2011.
évi költségvetéséről szóló 7/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelettel
módosított 3/2011. (II. 24.) önkormányzat rendeletében jóváhagyott 2.900.000,Ft összegű támogatás felhasználásáról.
A határozatról értesítést kap:
1.) Csanádpalotai Futball Klub Csanádpalota, Diófa u. 37.
2.) Kovács Sándor polgármester Helyben
3.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi
Csoportja Helyben
13. sz. n a p i r e n d: Apátfalva község önkormányzata jegyzőjének helyettesítésére
megállapodás
Mikulán László képviselő: Az nem biztos, hogy egy évben csak egyszer kell
helyettesíteni a jegyzőt, előfordulhat bármi. Én a magam részéről nem kívánom, hogy a
jegyzőt tovább terheljük, mert minél többet dolgozunk, annál többet hibázhatunk.
Kovács Sándor polgármester: Aki a jegyző helyettesítésével egyetért, kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 2 igen, 4 nem szavazattal, Apátfalva jegyző helyettesítésére
vonatkozó beterjesztett határozati javaslat nem kapta meg a döntéshozatalhoz szükséges
igen szavazatok számát, a Képviselő-testület a javaslatot nem fogadta el.
14. sz. n a p i r e n d: Csanádpalotáért Közalapítvány beszámolója (írásos anyag
csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Jancsik Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Aki a beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
115/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalotáért Közalapítvány beszámolója
Határozat
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Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanádpalotáért
Közalapítvány beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
Határozatról értesítést kap:
1.) Kovács Sándor polgármester
2.) Gila Mihályné Csanádpalotáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke
Csanádpalota
15. sz. n a p i r e n d: Egyebek
Bodzás István képviselő: Többször felvetődött a Palotai Krónika tájékoztatási
kötelezettsége. A júliusi Palotai Krónikába a képviselők bizonyos dolgokat leírhassanak
és kommentálhassanak. Nem mindig kerülnek be olyan cikkek, amiket mi elküldtünk.
Mikulán László képviselő: Indítványozom, hogy a hónap közepéig 2 oldalas
mellékletet tegyünk bele a Palotai Krónikába, ezt hagyjuk nyitva a képviselők részére.
Ne legyen abból gond, hogy van, amikor sok az anyag, és van, amikor kevés az anyag.
Indítványozzuk, hogy próba jelleggel a jövő hónap 13-án kerüljön kiadásra, és ez a két
oldal minden képviselő részére rendelkezésre álljon.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: A Képviselő-testület a szerkesztéssel Hajas Lászlónét
bízta meg. A szerkesztéssel kapcsolatban minden kérdést vele kell egyeztetni.
Mikulán László képviselő: A képviselő-testület határozatot hoz arról, hogy utasítja a
szerkesztőt arra, hogy július hónapban az elmondottaknak megfelelően jelenjen meg.
Gila Mihályné aljegyző: Hajasnéval történt egyeztetés alapján az a vélemény alakult
ki, hogy az olyan téma, ami nem veszti aktualitását, abban az esetben sem, hogy ha a
következő számba kerül bele, akkor torlódás esetén az maradjon ki. Tekintettel arra,
hogy 6 oldalban van meghatározva a példányszám, és ezen nem szeretnénk túl lépni az
önkormányzat anyagi helyzete miatt.
Kovács Sándor polgármester: A 6 oldalon belül 2 oldal álljon rendelkezésre a
képviselők részére.
Perneki László képviselő: Úgy gondolom, hogy kialakult egy olyan helyzet, ami nem
sűrűn alakul ki egy testület életébe. Mindenkit arra kérek, hogy józan fejjel próbáljon
elgondolkozni, hogyan tovább. Nagyon vigyázzunk arra, hogy a fórumokat ne
használjuk fel arra, hogy különböző címkéket ragasszunk egymásra, négyes fogat, én is
ki vagyok nevezve vezérnek. Ez a négy ember különböző egyéniség, én nem vagyok
vezér. Itt rendet kell csinálni, azt a bizonyos szekeret egy fele kell vinni. Ha valakinek
van aggodalma, azt engedjék meg, hogy aggodalmaskodjon. Hihetetlenül szegények az
emberek. Nem beszélve arról, hogy a nyári gyermekétkeztetés kihagyását is bűnnek
tartom. Nem szabad kihagyni, akárhonnan azt a pénzt elő kell teremteni. Ne próbáljuk
egymásra tolni a dolgokat. Amennyi tiszteletet megadunk egymásnak, annyit várhatunk
vissza. Ne beszéljünk össze-vissza. Képzeljük bele magunkat abba, hogy ha bele fogunk
és nem bírjuk befejezni. Végig kell nézni a házakat, és tudjuk a fizetési morált is.
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Kovács Sándor polgármester: A település érdeke azt kívánja, hogy együttműködés
legyen. Bármilyen megkeresések érkeznek, mindig a hátam mögött történik. Bármilyen
kérdés merül fel, a képviselő megkeresi az ügyintézőt, a jegyzőasszonyt, stb. Próbáljuk
már egymást elfogadni. Tudom azt is, hogy sokan abból élnek, hogy generálják a
hangulatkeltést, egyik ember gyalázza a másikat. Én eddig ezt elkerültem és ezután is el
fogom kerülni, de a partnerséghez az is hozzátartozik, hogy akinek problémája van,
mondja meg, ne üzengessen. Sok minden befolyásolja az emberek hangulatát, és
visszahallani, hogy évekkel ezelőtt mit mondott, idézni, felemlíteni magnót, tv-t, rádiót
és egyéb mást. Biztos hozzátartozik ezekhez a dolgokhoz, de én azt gondolom, hogy
mindaddig míg nem leszünk egymással toleránsak, egymás hibáit nem vagyunk
képesek megbocsátani, addig ez a szekér nehezen fog menni. Az a megoldás a település
érdekében, hogy leülni megbeszélni mindent. Összességében azt tapasztaltam meg,
hogy a hátam mögött beszélték meg a dolgokat.
Mikulán László képviselő: Amit feltettél a net-re, megszólítottad a palotai lakosokat,
hogy te mivel értesz egyet, azzal zárod az utolján, hogy úgy gondolod, minden
kommentárnál beszédesebb. Akkor nem kellett volna elé írni ezt, mert erről beszélt
Perneki úr, meg Benke Marcell, meg én is, hogy a település méretéhez komoly kihívás.
Éveken keresztül mondtuk, így fogalmaztunk, hogy „nagy a kabát”. Nagy, komoly
kihívás. Annyira előrehaladott állapotban van a projekt, hogy megy minden a maga
útján. Ha utána nézel dolgoknak, hogy milyenek a sikeres szennyvízberuházások, meg
mik azok az állomások, hogy különböző beruházások különböző ponton dőltek be.
Többször elhangzott, hogy ennek együtt örülünk, vagy együtt bukunk bele. Holnapig
ezt mindenki gondolja át, a mélyszegénység, ha nem valósul meg x éven belül az a
rákötési százalék, ami vállalása az önkormányzatnak, annak mik a következményei. Én
azt kérem csak, azt a lehetőséget adjuk meg, hogy 2 oldalban meg akar szólalni a
testület valamelyik tagja, azt jó szándékkal tegye meg. Ha az embereknek a zsebébe kell
nyúlni, akkor nekünk ki kell menni és beszélgetni kell velük.
Kovács Sándor polgármester: Aki egyetért azzal, hogy A/4-es lapon két oldalban a
képviselő-testület tagjai számára a júliusi számban helyet biztosítsunk, kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
116/2012. (VI. 27.) Kt.h.
Tárgy: Palotai Krónikában képviselői írások biztosítása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Palotai Krónika
2012. évi júliusi számában a képviselői írások megjelentetésére kettő A/4 oldalt
biztosít. Felkéri a Hajas Lászlónét, hogy a szerkesztés során erre legyen
figyelemmel.
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
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2.) Hajas Lászlóné Csanádpalota

Kovács Sándor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, a mai napra tervezett nyílt
ülés napirendjét megtárgyaltuk, a testületi ülést zárt üléssel folytatjuk.
K.m.f.t.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Jancsik Zoltán
jkv. hit.

Bodzás István
jkv. hit.
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