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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 2013. március 27-i munkaterv szerinti ülés óta
eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról az alábbi
tájékoztatást adom, illetve számolok be:
Március 28-án az épülő M43-as autópálya nyomvonalával érintett földtulajdonosok részére
Önkormányzatunk közreműködésével tartott tájékoztatót a városháza épületében a Duna Aszfalt Kft.
A Kft. kezdeményezését visszavonta, mivel a terület régészeti szempontból nem alkalmas
elképzelésük megvalósítására.
Ugyanezen a napon került megtartásra a Csanádpalota – Padé közös pályázat kapcsán a partneri
találkozó (workshop), a pályázatban résztvevő felek képviselőinek és a projekt megvalósításában
résztvevő munkatársaiknak részvételével. A workshop keretében egyeztetésre kerültek a rendezvények
időpontjai, programjai, az egymás rendezvényein történő kölcsönös képviselettel kapcsolatosan a
résztvevői kör és a létszám.
Április 3-án megtartotta alakuló ülését a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. A Társulási Tanács elnökévé a székhely település,
Csanádpalota város polgármesterét, alelnökévé Királyhegyes község polgármesterét, a Pénzügyi
Bizottság elnökévé Nagylak község polgármesterét, tagjaivá pedig Magyarcsanád község és
Ambrózfalva község polgármesterét választották meg.
Április 4-én ülésezett a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. Az
ülés napirendjén az Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósítása érdekében felvételére kerül
finanszírozási jellegű hitel felvétele szerepelt. A Társulás a hitel felvételét megszavazta, melynek
kamatköltségét a társult önkormányzatoknak kell fedezni. A Csanádpalota Város Önkormányzatát
terhelő kamatköltségről az előterjesztés a Képviselő-testület 2013. április havi munkaterv szerinti
ülésének napirendjén szerepel.
Az IMJT ülését követően rendkívüli ülést tartott a Makó-Térségi Víziközmű Kft., a víziközmű
szolgáltatás átalakulása tárgyában. A taggyűlés döntése értelmében - a működési engedély kiadásához
szükséges felhasználói egyenérték biztosítása érdekében – a Makó-Térségi Víziközmű Kft. átalakulását
határozták el akként, hogy a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft., a Vízközmű Szolgáltató Kft., az SFÜ
Sándorfalvi Városüzemeltető Kft. és a TVI Térségi Vízmű Kft. beolvad a Makó-Térségi Víziközmű Kftbe.
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Április 5-én volt a Maros-völgyi LEADER Egyesület taggyűlése. A taggyűlés főbb napirendjei: a
2012. évi költségvetési beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés, az Egyesület 2013. évi költségvetése,
a HVS (Helyi Vidékfejlesztési Stratégia) módosítása, pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató.
Április 9-én az óvodai nevelést biztosító Közoktatási Intézményi Társulás tagjaival került sor
egyeztetésre, a társulási megállapodás kötelező felülvizsgálatának előkészítése kapcsán.
Ugyanezen a napon végzett helyszíni ellenőrzést a szennyvízberuházás szabályszerű és hatékony
megvalósulásának ellenőrzése céljából a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit
Kft.
Április 10-én került sor településünkön az átmeneti ivóvízellátáshoz szükséges konténerizált
víztisztító berendezés telepítésére. A berendezés a Vízmű I. számú telepén (Fürdő sor) nyer
elhelyezést.
Ugyanezen a napon volt a Telediagnosztikai hálózat fejlesztése Csongrád és Arad megyében
elnevezésű projekttel kapcsolatosan a projektpartneri találkozó, a pályázatban vállalt indikátorok
maradéktalan teljesítése érdekében.
Április 11-én lesz az épülő M43-as autópálya Makó – országhatár közötti szakasz kivitelezésének
alapkőletétele.
Április 19-én a Makó-Térségi Víziközmű Kft. tartja éves tulajdonosi taggyűlését. A taggyűlés
főbb napirendjei: a 2012. évi mérleg és üzleti jelentés ismertetése, a 2013. évi előzetes üzleti terv
előterjesztése, döntés az átalakulás elhatározásáról és a társasági formáról, egyéb aktuális ügyek
(szükség vízellátás, átmeneti vízellátás, ivóvízminőség-javító program stb…).
Önkormányzatunknál az Állami Számvevőszék - 2013. évi ellenőrzési terve alapján – ellenőrzést
tart az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek
és a belső ellenőrzés működésének szabályszerűsége vonatkozásában. Az ellenőrzéshez az ÁSZ által
kért előzetes adatszolgáltatás teljesítésre került. A helyszíni ellenőrzésre 2013. április 22-étől kerül sor.
Az ÁSZ ellenőrzés a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében is folyik.

Lejárt határidejű határozat:
56/2013. (III. 27.) Kt. h. számú határozat: a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Társulás társulási megállapodása aláírásra került.
61/2013. (III. 27.) Kt. h. számú határozat: a Startmunka mintaprogram támogatás-megelőlegezési
hitelszerződés a 10 millió forint összegű rulírozó hitelre a kérelem 2013. április 10-én benyújtásra
került.
62/2013. (III. 27.) Kt. h. számú határozat: a folyószámla-hitelkeret az engedélyezett 12 millió Ft-os
összegre a kérelem 2013. április 10-én benyújtásra került.

Csanádpalota, 2013. április 10.
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