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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 a lapján a 2013. szeptember 25- i
munkaterv szerinti ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatokról az alábbi tájékoztatást adom, illetve számolok be:
Szepte mber 26-án a Makói Kistérség Önkormányzatainak a területi- és területfejlesztési
operatív programban 2014 - 2020 közötti időszakra tervezett fejlesztéseivel kapcsolatosan
került sor egyeztetésre.
Ugyanezen a napon kerültek kihelyezésre településünkön a szennyvízberuházással
kapcsolatos projekttáblák.
Szepte mber 27-én a pécskai Magyar Iskola „Szeptemberi Sokadalom” elnevezéssel tartott
rendezvényén vettünk részt, ahol fellépett a Csanádpalotai Hagyományőrző Tánccsoport is.
Szepte mber 28-án ünnepelték 15 éves fennállásukat a csanádpalotai Lakásotthonok.
Szepte mber 28 - 29-én az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” programsorozat keretében
megtartottuk a két rendezvényt: 28-án, szombaton az utcabálat Luigival, vasárnap pedig
meggyújtásra került a Szent Mihály- napi őrtűz, melyhez gépzenét szolgáltattunk, a
résztvevőknek zsíros kenyeret, teát és forralt bort kínáltunk. A rendezvény költségeinek
fedezésére a központi költségvetéstől igényelt 242 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást
megkaptuk.
Szepte mber 30-án a szennyvízberuházás kivitelezési munkálataival kapcsolatos koordinációs
megbeszélés volt a kivitelezésben érintettek részvételével, továbbá lezajlott a
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep kivitele zési munkáinak munkaterület
átadás-átvételi eljárása.
Ugyanezen a napon tartottunk lakossági tájékoztatót a szennyvízberuházás jelenlegi állásáról,
az elkövetkezendő időszak feladatairól.
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Október 2-án a szennyvízberuházással kapcsolatosan a Csanádpalotai Víziközmű Társulat
küldöttei, Intéző és Ellenőrző Bizottságának tagjai, valamint az Önkormányzat Képviselőtestületének tagjai részére volt tájékoztató.
Október 5-én a CSA-PA-DEV pályázat keretében megtartásra került a Nemzetközi Idősek
Világnapja, melyen pályázati partnerünk képviseletében is voltak résztvevők. A rendezvényen
ünnepi köszöntő és műsor után, a résztvevők vendéglátását követően Sasvári Sándor színészénekes lépett fel.
Október 8-án az Idősek Klubjában is megemlékeztek az Idősek Világnapjáról.
Október 9-én a szennyvízberuházás kapcsán ellenőrzést tartott a közreműködő szervezet.
Október 12-én a CSA-PA-DEV elnevezésű projekt padéi aktivitásának keretén belül Padén
Színházi Est-et tartottak, melyen a helyi Kelemen László Amatőr Színtársulat is szerepelt.
Október 14-én rendkívüli testületi ülést tartottunk, melynek napirendjén az Állami
Számvevőszék által az Önkormányzatnál lefolytatott vizsgálattal kapcsolatos jelentésre
készült intézkedési terv megtárgyalása és a szociális célú tűzifavásárláshoz igényelhető
kiegészítő támogatással kapcsolatos előterjesztés szerepelt.
Október 16-án a KLIK által működtetett helyi Dér István Általános Iskolában megalakult az
Intézményi Tanács.
Október 17-én ülésezett a Makói Mikro-térségi Fórum, melynek ülésén a Többcélú Társulás
októberi ülésén tárgyalandó napirendekkel kapcsolatos egyeztetésére került sor.
Ezen napon került sor a szennyvízberuházás kivitelezési munkáival kapcsolatos második
koordinációra, valamint megtörtént a Csanádpalota - Nadlac összekötő út építéséhez a
munkaterület átadás-átvételi eljárása.
Október 19 - 20-án a CSA-PA-DEV keretében megrendezésre került a Színjátszó Találkozó.
A kétnapos találkozó programjában az amatőr színjátszók előadásai mellett - az előadások
közötti technikai szünetekben - műsort adott a Csanádpalotai Ifjúsági Fúvószenekar, valamint
csanádpalotai fiatalok részéről Baranta-bemutatót láthattak az érdeklődők.
A találkozón résztvevő rugonfalvi, kardoskúti, budajenő-telki, kiskundorozsmai, a szegedi
Grimax és a helyi amatőr színjátszók jövőbeni darabválasztásához, színreviteléhez a zsűri: A.
Szabó Magda, (a budapesti Nemzeti Színház Stratégiai Igazgatója), Ablonczy László, (a
Nemzeti Színház nyugalmazott igazgatója), Rubold Ödön (Jászai Mari-díjas színész-rendező,
a békéscsabai Jókai Színház tagja), valamint Márkos Ervin (kőhalmi unitárius lelkész,
rendező) mondta el véleményét, adott tanácsokat.
Október 21-én a téli közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaértekezletet tartott a Makói
Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége, melyen részt vettünk.
Lejárt határide jű határozat:
161/2013. (IX. 25.) Kt. h. számú határozat alapján a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iránt a kérelem Ft2013.
szeptember 30-án benyújtásra került. Az igényelt támogatás 13.841 ezer Ft.
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162/2013. (IX. 25.) Kt. h. számú határozat alapján a Kelemen László Művelődési Ház
benyújtotta pályázatát a Közművelődési és Népművészeti Kollégium felhívására néptánc,
népzenei tábor megrendezésének támogatására. Igazgató Úr tájékoztatása szerint a
rendezvény tervezett összköltsége 1.499 ezer Ft, a pályázat elbírálási ha tárideje a pályázat
benyújtási határidejét követő 70 nap. Az önerőt nyertes pályázat esetén az elszámolás során
kell igazolni.
163/2013. (IX. 25.) Kt. h. számú határozatban foglaltak alapján a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatokat határidőre
teljesítettük, az Önkormányzat pályázati felhívása közzétételre került.
167/2013. (IX. 25.) Kt. h. és a 168/2013. (IX. 27.) Kt. h. számú határozatban foglaltak
alapján a Csanádpalotai Roma és a Csanádpalotai Román Nemzetiségi Önkormányzattal az
együttműködési megállapodás 2013. szeptember 26-án aláírásra került.
172/2013. (IX. 25.) Kt. h. számú határozat alapján a szociális célú tűzifavásárláshoz az igény
a 406 m3 mennyiségre 2013. október 15-én benyújtásra került.
Csanádpalota, 2013. október 21.

Kovács Sándor
polgármester

