Jegyzőkönyv
Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének
napján megtartott soros nyílt üléséről.

2012. március 28.

Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester, Bodzás István,
Jancsik Zoltán, Mikulán László, Perneki László képviselő.
Meghívottak: Erdélyi Sándorné dr. jegyző, Gila Mihályné aljegyző, Forgács Sándorné pü.
csop. vezető, Szabóné Székely Renáta intézményvezető.

Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm, a mai képviselő-testületi ülés
valamennyi résztvevőjét.
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:
40/2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-Testülete a 2012. március 28-án
megtartott soros nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőinek Jancsik Zoltán és Bodzás
István képviselőt megválasztotta.
Tisztelt Képviselő-testület!
A napirendek a következők:
Napirend előtt:
Tájékoztató a pénzügyi helyzetről
Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
Napirend
1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről,
beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
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2. Gazdasági program időarányos teljesítése
3.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
4.) Közbeszerzési terv jóváhagyása
5.) Települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése
6.) Városi Könyvtár intézményvezető munkakör ellátására benyújtott pályázatok
véleményezésére bizottság tagjainak felkérése
7.) Helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása
8.) Társadalmi szervek részére nyújtott támogatásokról beszámoló
9.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának támogatására
pályázat benyújtása
10.) Település önfenntartó képességének javítására pályázat benyújtása
11.) MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program pályázat benyújtása napirendet.

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:
41/2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. március 28-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről,
beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
2. Gazdasági program időarányos teljesítése
3.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
4.) Közbeszerzési terv jóváhagyása
5.) Települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése
6.) Városi Könyvtár intézményvezető munkakör ellátására benyújtott pályázatok
véleményezésére bizottság tagjainak felkérése
7.) Helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása
8.) Társadalmi szervek részére nyújtott támogatásokról beszámoló
9.) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának támogatására
pályázat benyújtása
10.) Település önfenntartó képességének javítására pályázat benyújtása
11.) MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program pályázat benyújtása napirendet.

Tisztelt Képviselő-testület!
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Mielőtt a napirendek tárgyalására kerül sor, kérem, akinek kérdése, interpellációja van, azt
tegye meg.
Bodzás István képviselő: Szeretnék köszönetet mondani azoknak akik, az elmúlt időszakban
a rendezvényeinken részt vettek, a segítőknek, közreműködőknek, szervezőknek. A CSIBÉSZ
egyesület szervezésében szombaton 31-én röplabda kupa lesz, és délután pedig a sportpálya
felújítása lesz, melyre minden önkéntest szeretettel várunk. A bizottság két célt tűzött ki, az
egyik egy kulturális pályázat a szerbiai Padéval közösen, ehhez kérem minden érdeklődő
segítségét. A másik pedig a május 1 program megbeszélése a jövő héten, a programhoz várjuk
az ötleteket.
A mélyszegénységgel kapcsolatban van egy pályázat, ahol a családoknak csirkéket adnak.
Ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy ebbe a pályázatba részt vehetünk-e?
A díszpolgári címre javaslatot kérünk, a Palotai Krónikába fog megjelenni a felhívás.
A bölcsőde udvarán az állapotok nem változtak.
Mikulán László képviselő: A bölcsődével kapcsolatban körültekintőbben kellene eljárnunk.
Február havi ülésünkön napirend előtt kértem szót szennyvíz ügyben. 5 kérdéskör köré
csoportosítottam a mondandómat. Elhangzott az a vád, hogy visszaéltem azon
jogosítványommal, amit a képviselő gyakorolhat. Utána néztem a jogszabályoknak, ÖTV,
SZMSZ, más települések SZMSZ-ei nem utalnak arra, hogy akkor én visszaéltem volna.
Nemzeti ünnepeinken a lakosság részéről nagyon kevesen vesznek részt, ezért beszéljük át,
hívjunk vendéget, pl. régészt, történészt, muzeológust, stb. Őrizzük meg ünnepeink
méltóságát.
Kovács Sándor polgármester: A rendezvényeinkkel kapcsolatban szeretném mondani, hogy
ahol pályázati pénzek rendelkezésre állnak, ott sokkal nívósabb rendezvényt lehet csinálni.
Nemzeti ünnepeinkkel kapcsolatban egyetértek a Mikulán képviselő által elmondottakkal.
Megérkezett Vetró Józsefné képviselő, így a képviselő-testület létszáma 7 főre módosult.
Nagy feladat lesz a szerbiai pályázat, mindenképpen meg kell találni a partnert ebben a
programban. Amikor a partner rendelkezésre áll meg kell alkotni ennek a programnak a
filozófiáját, kétszer háromszor projekt találkozót kell csinálni, össze kell állítani a programot,
fordítót kell keresni és utána lehet benyújtani a pályázatot.
Júniusban a Lovas Egyesület lovas versenyt szeretne rendezni gasztronómiai fesztivállal
egybekötve. Ezt is jó lenne, ha a bizottság megtárgyalná.
A gyerekeknek, felnőtteknek köszönöm a munkáját, akik részt vettek a rendezvények
lebonyolításában, szervezésében.
A mélyszegénységgel kapcsolatban néztük a pályázatot, de Csanádpalota nem tartozik a
leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé. Az iskola pályázott vetőmag csomagokra, nyertek
is, a gyerekek hazavitték és elvetették. Remélem, ezek a családok fogják a gyümölcsét
élvezni.
Megérkeztek az átereszek, így közel száz kapubejárót tudunk megcsinálni.
A díszpolgári címre való javaslat felhívással egyetértek.
A bölcsődénél elindul a folyamat, valóban az van, hogy saját erőből kell kerítést építeni. A
szomszédokkal próbáltam még egyszer beszélni, nem járt sikerrel. A homokozó elkészítése a
jövő héten elkezdődik. A szennyvízzel kapcsolatban mindenképpen azt szeretném, hogy ha a
képviselő-testület tagjai részt vennének az ellenőrző és intéző bizottság ülésén.
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Kérem, hogy aki az interpellációs kérdésekre adott választ elfogadja kézfelnyújtással,
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
42/2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: Interpellációra adott válasz elfogadása
Határozat
Csanádpalota város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 28-i soros
nyílt ülés interpellációs kérdéseire adott válaszokat elfogadta.
Tisztelt Képviselő-testület!
A napirendi pontok előtt:
•

Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről (írásos anyag csatolva)

Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Mikulán László képviselő: A múlt testületi ülésen nem szavaztunk meg egy hitelfelvételt, és
akkor hangzott el, hogy előfordulhat az, hogy szaporodni fognak a kifizetetlen számlák. Ez az
anyagból nem derül ki.
Kovács Sándor polgármester: A közvilágítással kapcsolatban próbáltam tárgyalni a
Démásszal, de ők ragaszkodnak az eredeti szerződéshez. A busz műszaki vizsgáztatására 420
E Ft árajánlatot kaptunk.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a nettó normatív
támogatás 10.600 E Ft, a munkabér 14.850 E Ft. Ez sok mindent elmond.
Kovács Sándor polgármester: A normatíva nem fedezi a bérköltségeket, azt a saját
bevételből kell pótolni. A januári, februári étkezési jegyet megkapták a dolgozók.
Kérem, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót vegye tudomásul.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
43/2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
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Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat február
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)

Perneki László képviselő: Megpróbáltam a szerbekkel a kapcsolatot felvenni, de most ott
választások lesznek. Nekünk Padé polgármesterével kellene felvenni a kapcsolatot, mert a
csókai polgármester nem nagy hajlandóságot mutatott. Véleményem szerint teljes mértékben
nekünk kell diktálni az ütemet.
Mikulán László képviselő: Régi temető területén fásításra került sor, úgy tűnik, megint
aszályos évnek nézünk elébe. Azokat a fákat locsolni kell, nem lehetne oda kutat fúratni?
Kovács Sándor polgármester: Az autópálya építésében részt vevő cég ígérte, hogy abból a
humuszból, ami nem kerül felhasználásra, adnak belőle. A kútfúrást meg kell oldani, a fákat
pótolni kell. A kerékpárút tartaléklistára került. Van pályázat a művelődési ház szigetelésére,
illetve a tető szigetelésére, 85 %-os a támogatottsága, ha gondolja a képviselő-testület akkor
tárgyalok valakivel.
Mikulán László képviselő: Csomagolhatjuk, de a fűtőtestek nem arra légköbméterre vannak
méretezve. Tárgyalni, beszélni lehet.
Kérem, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót vegye tudomásul.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
44/2012. (III. 28.) 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!
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Ezek után rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.
1. 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 iskolabusz ügyében, a testületi ülések közvetítésével, a
tablókészítéssel, a Bernát házzal kapcsolatos kérdésben újabb információval nem
rendelkezünk.” Rendelkezhetnénk is vele, ha utána mentünk volna.
Kovács Sándor polgármester: Bernát házzal kapcsolatban a tulajdonost kerestük, a levelet
nem vette át. A tv. közvetítéssel kapcsolatban felmérték a helyiséget, azóta kétszer kerestük,
még a testületi ülés napját is hajlandóak lettünk volna megváltoztatni, de nem jelentkeztek,
nem érkezett ajánlat. A tablóval kapcsolatban új képet kell készíteni.
Aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, és 4 tartózkodás mellett a
javaslat nem kapta meg a döntéshozatalhoz szükséges többséget, a testület a javaslatot nem
fogadta el.
2. sz. n a p i r e n d: Gazdasági program időarányos teljesítése (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet mindkét bizottság tárgyalta.
Bodzás István képviselő: A Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Mikulán László képviselő: Vannak nagyon csúnya ingatlanok. Az önkormányzatnak van-e
módja arra, hogy aki nem tartja rendbe az ingatlanát, ezeket valamilyen módon szankcionálja?
Kovács Sándor polgármester: Aki az önkormányzattól részesül ellátásban, azokat tudjuk, de
akik nem azokkal, nem tudunk mit tenni. A folyékony szennyvíz rekultivációjára még mindig
nincs pályázat, várjuk a pályázat kiírását.
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a gazdasági program időarányos végrehajtásáról
szóló beszámolót fogadja el.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
45/2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: Gazdasági program időarányos végrehajtásáról beszámoló.
Határozat
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Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta az
Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági program időarányos teljesítéséről
szóló beszámolót, s azt elfogadja.
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester
2.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző
3. sz. n a p i r e n d: Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
(írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A klubnál a számítások alapján 30,- Ft-ra kellett volna emelni
a díjat , de marad a 25,- Ft. A szociális étkeztetésnél a térítési díj lényegesen kedvezőbb lehet,
mint akármelyik más szolgáltatótól vásárolt élelmiszer. Biztatni kell az embereket, hogy
éljenek ezzel a lehetőséggel.
Aki a rendelet módosítást elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló, a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet
6/2012. (III. 29.) önkormányzati rendeletévé emelte:
Csanádpalota Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelete
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló, a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet módosításáról
(a rendelet szövete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4. sz. n a p i r e n d: Közbeszerzési terv jóváhagyása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A közbeszerzési tervben, hogy változások legyenek, nyertes
pályázatok kellenek. A közbeszerzési terv év közben módosítható.
Aki a közbeszerzési tervet elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
46/2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalota
jóváhagyása.

város

Önkormányzatának

2012.

évi

közbeszerzési

tervének

Határozat
Csanádpalota Város önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján – Csanádpalota város
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Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét az előterjesztéshez csatolt melléklet
szerint jóváhagyja.
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél intézményi szinten – előreláthatóan –
2012. évben a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó árubeszerzése, beruházása és
szolgáltatás megrendelése nem lesz.
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
2.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző Csanádpalota
3.) Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény igazgatója,
4.) Kelemen László Művelődési Ház igazgatója
5.) Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgáltat vezetője
6.) Városi Könyvtár vezetője
7.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi
Csoportja, Csanádpalota
8.) Bán Teodóra pályázatkezelő
5. sz. n a p i r e n d: Települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése
(írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetési
támogatás igénylését fogadja el.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
47/2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: A települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 11/2012. (I.25.)
Kt. határozatában foglaltak szerinti álláshely megszüntetésére a települési
önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 2/2012. (III.1.) BM
rendeletben foglaltak szerint létszámcsökkentési pályázatot nyújt be.
Csanádpalota Város Önkormányzatának képviselő – testülete kijelenti, hogy az
igénylő fenntartói körén belül - költségvetési szerveinél és az önkormányzat
hivatalánál, többcélú kistérségi társulás intézményeinél és munkaszervezeténél – a
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meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatott jogviszonyában töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester
2.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
3.) Fodorné Boros Anett előterjesztés készítője (helyben)
6. sz. n a p i r e n d: Városi Könyvtár intézményvezető munkakör ellátására benyújtott
pályázatok véleményezésére bizottság tagjainak felkérése (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Aki egyetért a bizottság tagjaival, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
48/2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalota Városi Könyvtár intézményvezető munkakör ellátására benyújtott
pályázatok véleményezésére bizottság tagjainak felkérése
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ( Kjt. ) 20/A. § (6) bekezdésében
foglaltak és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése alapján a
Csanádpalota Városi Könyvtár intézményvezető munkakör ellátására beérkező
pályázatok véleményezésére 3 fős bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjainak:
-

Benke Marcell alpolgármester,
Bodzás István települési képviselőt, és
Mátó Erzsébet közgyűjteményi szakértőt

kéri fel.
A határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester
2.) Benke Marcell alpolgármester
3.) Mátó Erzsébet 6900 Makó, Deák F. u. 2.
4.) Bodzás István települési képviselőt
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5.) Pénzügyi csoport ( helyben )
6.) Fodorné Boros Anett előterjesztés készítője (helyben)
7. sz. n a p i r e n d: Helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a rendelet
módosítást fogadja el.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 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 7/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendeletévé emelte:
Csanádpalota Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2012. (III. 29.)
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 szövete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
8. sz. n a p i r e n d: Társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatásokról beszámoló
(írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a Vöröskereszt beszámolóját
elfogadásra javasolja, a Polgárőr Egyesülettől pedig a támogatás felhasználásáról kiegészítést
kell kérni.
Mikulán László képviselő: Kötelező az elszámolás?
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Igen, az Áht. írja elő.
Benke Marcell alpolgármester: Államháztartáson kívüli pénzről van szó. Nekünk alapvető
kötelezettségünk ezen pénzek felett őrködni.
Kovács Sándor polgármester: Aki a Vöröskereszt beszámolóját elfogadja, kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
49/2012. (III. 28.) Kt.h.
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Tárgy: Vöröskereszt Csanádpalotai Szervezete beszámolója az Önkormányzat által nyújtott
támogatás felhasználásáról
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Vöröskereszt Csanádpalotai Szervezetének a
beszámolóját az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) önkormányzati
rendeletében jóváhagyott 50.000,- Ft összegű támogatás felhasználásáról.
A határozatról értesítést kap:
1.) Vöröskereszt Csanádpalotai Szervezete
2.) Kovács Sándor polgármester Helyben
3.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Csoportja
Helyben
Kovács Sándor polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Polgárőr Egyesület elnökségét
beszámoló kiegészítésére szólítsuk fel, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
50/2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: Polgárőr Egyesület beszámolója az6 Önkormányzat által nyújtott támogatás
felhasználásáról
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgárőr
egyesület elnökének a 2011. évre a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet alapján
nyújtott 150.000.-Ft összegű önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóját. Képviselő-testület megállapította, hogy a beszámoló nem tartalmazza
teljes körűen az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználását, ezért felkéri a
Polgárőr Egyesület Elnökét, hogy 2012. május 15. napjáig az elszámolásból még
hiányzó 44.000.- Ft összegű támogatás felhasználásáról pótlólag adjon számot.
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Csanádpalotai Polgárőr Egyesület Elnöke
2.) Csanádpalota város Polgármestere
3.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
9. sz. n a p i r e n d: Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának
támogatására pályázat benyújtása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
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Kovács Sándor polgármester: A konkrét árajánlat megérkezett. A beruházás összköltsége
15.298.298 Ft, melynek az önereje 1.529. 830 Ft. 6 cm gumi burkolat kerül az aszfaltpályára,
tenisz, kosárlabda, kézilabda sportok céljára.
Aki egyetért a pályázat benyújtásával, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
51/2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésének, felújításának támogatására pályázat benyújtása, önerő biztosítása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a
tulajdonában, illetve fenntartásában lévő Sirály u. 3. szám, 182. hrsz. alatti sportudvar
sportpályájának felújításával, fejlesztésével egy többfunkciós (4 sportág befogadására
alkalmas) sportpálya kialakítására.
A pályázat megvalósításához szükséges 10% önerőt 1.529.829,- Ft-ot, azaz egymillióötszázhuszonkilencezer-nyolcszázhuszonkilenc forintot az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének 6. Cím 2. Alcímének beruházás és felújítási kiadások előirányzata
terhére biztosítja.
A beruházás összköltsége:
Kért pályázati összeg
A pályázó önereje
A megvalósulás teljes költsége

13.768.469,- Ft
1.529.829,- Ft
15.298.298,- Ft

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határozatról értesítést kap:
1.) Csanádpalota Város Polgármestere
2.) Csanádpalota Város Jegyzője
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
10. sz. n a p i r e n d: Település önfenntartó képességének javítására pályázat benyújtása
(írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A pályázat keretében maximum 7.700 E Ft-ra tudunk
pályázni, ehhez nem szükséges önerő. Mindenképpen a közfoglalkoztatásra szeretnénk
ráépíteni. Betongyártó gépet szeretnénk vásárolni, a hozzávaló anyaggal.
Aki a pályázat benyújtását elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
52/2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: 5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a település önfenntartó képességének javítására
pályázat benyújtása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján az I. célterület keretében önfenntartást segítő
gépek, kisgépek, eszközök beszerzésére, melyhez a II. célterület céljai is kapcsolhatók.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határozatról értesítést kap:
1.) Csanádpalota Város Polgármestere
2.) Csanádpalota Város Jegyzője
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
11. sz. n a p i r e n d: MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program pályázat benyújtása.
Kovács Sándor polgármester: Ehhez a pályázathoz valószínű 10 %-os önerő szükséges, az
OTP állt az országos program háta mögé, s valószínű, hogy a visszabérlési dolog a 10 %-ra
vonatkozik. A beruházás összege 33 millió Ft, az önerő 3.300 E Ft, úgy tűnik, hogy ennek az
összegnek a befizetésére egyenlőre nem kerül sor. Úgy szeretném, ha a képviselő-testület úgy
fogadná el a pályázatot, hogy ezt a pályázat benyújtását támogatjuk, de nyertes pályázat
esetén a szerződéskötés előtt a képviselő-testület visszatér a napirendre, akkor már az önerő
összege és fizetési módja is konkretizálódni fog. Most az a lényeg, hogy zöld utat kapjon a
pályázat.
Benke Marcell alpolgármester: Véleményem szerint ez egy előzetes szándéknyilatkozat.
Azt fogja felmérni a program készítője, ahova ezt telepíteni szándékozzák, hajlandó-e vállalni
az ódiumát. Nem lehet véglegesnek tekinteni, mivel egy fillér sincs benne, akkor szabad
véglegesnek tekinteni, ha konkrét összegek lesznek. Ez egy olyan országos program, ami az
első fázisban van.
Perneki László képviselő: A 33 millió után a 10 % nagy pénz. A tornacsarnok hiányát nem
tudja biztosítani az utánpótlás-nevelést. Nem tudjuk azt, hogy mi lesz az utánpótlás
neveléssel, mit kell biztosítani. Nem tudjuk a fenntartás, karbantartás költségeit. Nem nagyon
kellene elkötelezni magunkat, mert nálunk mindenki a sportkört munkaidő után végzi. Az
utánpótlás nevelésnél nem 10-20 gyerekre gondolnak, itt is 100 fölött kellene gondolkoznunk.
Szociális létesítményt is biztosítani kell.
Kovács Sándor polgármester: Valószínűsíthető, hogy a 3,3 millió Ft-ot 15 év alatt kellene
belefizetni. Azt támogatnám, hogy ne állítsuk meg, visszatérünk rá, most csak arra kellene
felhatalmazás, hogy magát a célt támogatja az önkormányzat.
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Bodzás István képviselő: Ha mienk lesz a működtetése, akkor a műfüves pálya működtetése
nagyon költséges. A keféléséhez is gép kell. Felkértek Szegeden egy verseny szervezésére,
ami műfüves pályán zajlott. Azt az információt kaptam, hogy a pálya fenntartása évi 10 millió
forintba kerül. Ez nagyon nagy költség.
Benke Marcell alpolgármester: Két pálya lenne egymás mellett. A felújításra tervezett
bitumenes pálya, mellette a műfüves. A területet be kell keríteni. Ott egy kis sportcentrum
lenne, kell hozzá egy állandó gondnok, öltözők stb. Ennek egy hosszú folyamata lenne, de a
költségeit nem tudjuk. Ha most nem mutatunk hajlandóságot, akkor elmennek másik
településre, akkor már nem tudunk korrigálni a döntésünkön. Mivel nem látjuk a pontos
feltételeket, nem igazán tudjuk, hogy mit utasítunk el. Szándéknyilatkozatról van szó, később
még leállhatunk.
Kovács Sándor polgármester: Ha nem támogatjuk, akkor az utánpótlás nevelésről fogunk
lemondani.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Olyan döntésről van szó, hogy egy lehetőséget tovább enged a
képviselő-testület. Most, ahogy többször is elhangzott sem az önerő konkrét összegéről, sem a
fizetés ütemezéséről nincsenek konkrét információt. Ha ezek meglesznek, akkor kerül
döntéshelyzetbe a képviselő-testület. Ahogy polgármester úr is elmondta, hogy ha most
egyetért a pályázat beadásával a testület, akkor a konkrét szerződés megkötésére az anyagi
helyzet, az önerő és a fizetési feltételek függvényében visszatér. Ha nem kapja meg a
támogató döntést, akkor gyakorlatilag ennek a dolognak vége és a lehetőségét is elveszíti a
képviselő-testület annak, hogy meg tudja milyenek a tényleges feltételek. Úgy mond le a
pályázati lehetőségről, hogy annak feltételeit sem ismeri. Hangsúlyozom, most
kötelezettségvállalás nem történne, csak a pályázat kapna szabad utat azzal, hogy a végleges
döntés a megfelelő információ birtokában történne.
Kovács Sándor polgármester: Javasolom, hogy támogassuk a pályázatot, de az anyagi
források tudatában újra tárgyaljuk a napirendet, kötelezettséget ekkor vállalunk Ebben
kötelezettségvállalás nincs. Az ez évi felhalmozási tartalék rendelkezésre áll, hiszen a
költségvetésbe betervezésre került, ha szükség lesz az önerő kérdésében dönteni, akkor az
innen biztosítható lesz.
Kérem, hogy aki a műfüves pálya megépítésével kapcsolatos pályázat benyújtásával egyetért,
azzal, hogy a megvalósításról a fizetési kötelezettség ismeretében dönt a testület,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen, 4 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta
el, a javaslat nem kapta meg a döntés hozatalhoz szükséges igen szavazatokat.
Kovács Sándor polgármester: Mi történjen a Püspök atya által adott adománnyal?
Mikulán László képviselő: Ezt bízzuk a bizottságra.
Kovács Sándor polgármester: Olyan dolgot kell kitalálni, amit mindenki lát, használ. Én
például egy órára gondoltam, amit a régi óra helyére kellene elhelyezni.
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Bodzás István képviselő: Nem biztos, hogy helyes, ha egy bizottság javasol. Lehet, hogy a
lakosság véleményét is ki lehetne kérni, a Palotai Krónikába kellene közzé tenni, vagy pedig
maradjon a testület hatáskörébe.
Az adomány felhasználására vonatkozó kérdésre
Kovács Sándor polgármester:
visszatérünk. Tisztelt Képviselő-testület, a mai napra tervezett nyílt ülés napirendjét
megtárgyaltuk, a testületi ülést bezárom.
K.m.f.t.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Jancsik Zoltán
jkv. hit.

Bodzás István
jkv. hit.
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