Csanádpalota Város Polgármesterétől
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Telefon: 62/263-001
Fax: 62/263-105

9-24/2012.

Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, beszámoló
a lejárt határidejű határozatokról

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.)
önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. febuár 29-i
munkaterv szerinti ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatokról az alábbi tájékoztatást adom, illetve számolok be:
Március 6-án intézményvezetői megbeszélést tartottunk a gazdálkodással összefüggő
feladatok végrehajtásáról a 2012. évi változások kapcsán.
Március 8-án a Nőnap alkalmából köszöntöttük az Önkormányzat és intézményei
nődolgozóit.
Március 9-én a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése tárgyában megtörtént a
műszaki átadás.
Március 12-én informális ülést tartott a Makói Kistérség Többcélú Társulása a MakóTérségi Víziközmű Kft. jövőjével kapcsolatos kérdésben.
A március 15-i Nemzeti Ünnep tiszteletére városunkban az ünnepség március 14-én
került megtartásra.
Március 17-én a Búzavirág Népdalkör és Citerazenekar szervezésében, fennállásuk 10
éves évfordulója alkalmából, citeratalálkozó volt a művelődési házban.
Az iskolabusz ügyében, a testületi ülések közvetítésével, a tablókészítéssel, a Bernátházzal kapcsolatos kérdésben újabb információval nem rendelkezünk.

Lejárt határidejű határozatok:
14/2012. (II. 15.) Kt.h. számú határozat alapján a „Lippa és Csanádpalota közös
Határon Átnyúló pályázata keretében megvalósuló közúti infrastruktúra-fejlesztéshez
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása” tárgyban a közbeszerzési eljárás nyertesével, a
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DELTATERV Tervező és Fővállalkozó Kft-vel a szerződés 2012. február 27-én
aláírásra került.
26/2012. (II. 29.) Kt.h. számú határozat alapján a Városi Könyvtár intézményvezetői
munkakörének betöltésére a pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ honlapján 2012. március 7-én, valamint a
www.csanadpalota.hu honlapon közzétételre került.
30/2012. (II. 29.) Kt.h., a 31/2012. (II. 29.) Kt.h. és a 32/2012. (II. 29.) Kt. h. számú
határozatok
alapján
az
önkormányzat
intézményeinek
fűtésés
világításkorszerűsítésére, a felnőtt- és gyermekétkeztetés biztosítására, valamint a
közüzemi szolgáltatásokra kötött szerződéseinek módosítása folyamatban van.
33/2012. (II. 29.) Kt.h. és a 34/2012. (II. 29.) Kt.h. számú határozatok alapján a
Csanádpalota, Gyöngy utca 52. szám alatti 858 hrsz-ú ingatlanra és a Deák Ferenc utca
24. szám alatti 609 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési
tilalom töröltetése az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál
foglalkoztatott ügyvéd által folyamatban van.

Csanádpalota, 2012. március 21.

Kovács Sándor
polgármester

