Jegyzőkönyv
Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október
30. napján 15.00 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott soros
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás
István, Jancsik Zoltán, Kovács Sándor, Mikulán László, Vetró Józsefné képviselő.
Meghívottak: Erdélyi Sándorné dr. jegyző, Gila Mihályné aljegyző, Forgács Sándorné
pü. csop. vez., Kincses Ferenc Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.
Meghívottak közöl jelen van: Erdélyi Sándorné dr. jegyző, Gila Mihályné aljegyző,
Forgács Sándorné pü. csop. vez., Kincses Ferenc Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke.
Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülés
valamennyi résztvevőjét.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelen van 7 fő, az ülés határozatképes,
azt megnyitom.
Javasolom, hogy a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Bodzás István és Jancsik
Zoltán képviselőket válasszuk meg.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
173/2013. (X. 30.) Kt.h.
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-Testülete a 2013. október 30-án
megtartott soros nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőinek Bodzás István és Jancsik
Zoltán képviselőket megválasztotta.
Tisztelt Képviselő-testület!
A napirendek a következők:
Napirend előtt:
1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt
határidejű határozatokról
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2. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyedéves
helyzetéről
3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
4. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása
5. Beszámoló a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
6. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet
módosítása
7. Kelemen László Emlékéért Kulturális alapítvány kérelme
8. Egyebek
Van-e valakinek az ismertetett napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele, javaslata?
Aki a napirenddel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
174/2013. (X. 30.) Kt.h.
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 30-i
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a
lejárt határidejű határozatokról
2.)Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyedéves
helyzetéről
3.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
4.) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása
5.) Beszámoló a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
6.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet
módosítása
7.) Kelemen László Emlékéért Kulturális alapítvány kérelme
8.) Egyebek
Tisztelt Képviselő-testület!
Mielőtt a napirendek tárgyalására kerül sor, kérem, akinek kérdése, interpellációja van,
azt tegye meg.
Bodzás István képviselő: Szeretnék köszönetet mondani a bizottság minden tagjának,
hogy az elmúlt három hétvégét a bizottság együtt töltötte, vállvetve együtt dolgoztak. A
Diófa utcai játszótérnél a kerítés tartóoszlopai ki lettek szedve és ott hatalmas lyukak
maradtak, ami balesetveszélyes. Ennek a megoldásában kérem a hivatal segítségét.
Többen neheztelték, hogy a katonák által hozott vizet nem mindig találják meg, mert
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mindig más helyen vannak. Megkérdeztem őket, és elmondták, hogy többször
konfliktusba kerültek a helyi lakossággal és elküldték őket. Több lakó is jelezte, hogy a
Kelemen téri játszótéren néhányan ott élik a családi életüket, sokszor már a kés is
előkerült, féltik a gyerekeiket. A rendőrség is már többször közbelépett, amit nagyon
sokan pozitívan értékelnek. A múlt héten pénteken a KLIK tartott szakmai napot, ahol
kiemelték, hogy a térség önkormányzatainál példaértékű volt az átadás-átvétel.
Mikulán László képviselő: Az október 23-i megemlékezést szépen megrendeztük,
viszont az ünnepi szentmise után nagyon szétszóródtunk, az a kérésem, hogy az
emlékhelyre vonulást jobban szervezzük meg, valamint meg kell szólítani az ifjúságot
is, mert elfogyunk.
Kovács Sándor polgármester: A Mikulán képviselő által elmondottakból le kell vonni
a tanulságot. Az ünnepségen legalább olyan mértékben csökkent a pedagógusok
létszáma, mint a gyerekeké. A Püspök úr nagyon szép misét mondott, összefoglalta a
történelmi vonulatokat. Én is megköszönöm a bizottságnak, képviselőknek és más
személyeknek a munkáját. A Művelődési Ház előtt szinte állandóan szabad a parkoló, s
lehet, hogy ott lehetne a vízzel leparkolni. Kérem a roma önkormányzat elnökének a
segítségét a játszótéri probléma megoldásában.
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:
175/2013. (X. 30.) Kt.h.
Tárgy: Interpellációra adott válasz elfogadása
Határozat
Csanádpalota város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. október 30-i
soros nyílt ülés interpellációs kérdéseire adott válaszokat elfogadta.
Tisztelt Képviselő-testület!
A napirendi pontok előtt:


Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről (írásos anyag csatolva)

Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Kérem, hogy a Képviselő-testület a beszámolót fogadja
el.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
176/2013. (X. 30.) Kt.h.
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2013. év szeptember havi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.
Tisztelt Képviselő-testület!
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)
Kovács Sándor polgármester: Aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
177/2013. (X. 30.) Kt.h.
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről,
beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Határozat
Csanádpalota város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülés óta
eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatokról szóló tájékozatót elfogadja.
2. sz. n a p i r e n d: Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának
háromnegyedéves helyzetéről (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet mindkét Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és
elfogadásra javasolja.
Bodzás István képviselő: A Szociális Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és
elfogadásra javasolja. Örömmel vette tudomásul a 34 millió Ft pluszt.
Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
178/2013. (X. 30.) Kt.h.
Tárgy: Tájékoztatás Csanádpalota Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves alakulásáról.
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót
436.848 eFt működési bevétel
402.517 eFt működési kiadás
44.675 eFt felhalmozási bevétel
27.665 eFt felhalmozási kiadás
előirányzat teljesítéssel elfogadja.
A határozatról értesítést kap:
1. Csanádpalota Város Önkormányzatának Polgármestere
2. Csanádpalota Város Önkormányzatának Jegyzője
3. Csanádpalota Város Önkormányzatának Pénzügyi Csoportja
3. sz. n a p i r e n d: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet mindkét Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2014. évi költségvetési
koncepciót és 4 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Bodzás István képviselő: A Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Az önkormányzat felhalmozási tartalékából fedeztük az
üzletrész vásárlást a Békés-Manifest Kft-be. Ma kaptunk a minisztériumból egy e-mailt,
hogy azon települések részére, ahol nem működik nonprofit jellegű szemétszállító cég,
ott a piaci alapon működő szemétszállító cégek szállítói jogát megvonják. A BékésManifest Kft. egy nonprofit cég, így 2014. január 1-től a szemétszállítás biztosítva lesz.
Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1
tartózkodással, az alábbi határozatot hozza:
179/2013. (X. 30.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalota város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója
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Határozat
Csanádpalota városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 24 §. (1) bekezdés figyelembe vételével a 2014. évi
költségvetési koncepciót megtárgyalta.
A koncepcióban megfogalmazott célkitűzésekkel egyetért, annak érvényesítését
a további tervező munkában támogatja, és javaslataival hozzájárul a tervezés
munkájához.
A testület felkéri a polgármestert:
- kezdje meg a 2014. évi végleges költségvetést megalapozó
munkálatokat a költségvetési törvény és a képviselő-testület ülésein
hozott határozatok figyelembe vételével;
- az államháztartási törvényben meghatározott időpontig terjessze a
testület elé.
Határozatról értesítést kap:
- Kovács Sándor polgármester
- Erdélyi Sándorné dr jegyző
- Pénzügyi csoport
4. sz. n a p i r e n d: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítása (írásos anyag csatolva)
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Az ÁSZ vizsgálat megállapítása miatt került
felülvizsgálatra és módosításra a hivatali SZMSZ. A módosítást követően az SZMSZ-be
kerül szabályozásra a hatáskör gyakorlás módja, felelősségi szabályok és a helyettesítés
rendje. Ez korábban csak a munkaköri leírásokban szerepelt.
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Vetró Józsefné képviselő: A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
180/2013. (X. 30.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
Határozat
Csanádpalota
város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
–
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §. (1) bekezdés a.) pontja
alapjában biztosított jogkörében eljárva a Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát – a jegyzőkönyvhöz csatolt
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tartalommal – jóváhagyja, ezzel egyidejűleg 60/2013. (III. 27.) Kt.h. számú
határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül
helyezi.
A határozatról értesítést kap:
1.) Csanádpalota város Polgármestere 6913. Csanádpalota
2.) Nagylak Község Polgármestere 6933. Csanádpalota
3.) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6913 Csanádpalota,
4.) Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja Csanádpalota
5.) Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportja Csanádpalota
6.) Közös Önkormányzati Hivatal Nagylaki Kirendeltsége Nagylak
5. sz. n a p i r e n d: Beszámoló a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról (írásos anyag csatolva)
Erdélyi Sándorné dr. jegyző: A hivatali munkatársakra elég jelentős többletfeladat
hárult ebben az évben. Többek között közös önkormányzati hivatal jött létre, kivált
Ambrózfalva, az ezzel kapcsolatos elszámolások, személyzeti kérdések illetve minden
egyes szervezési intézkedéshez SZMSZ módosítása, alapító okirat módosítása, társulási
megállapodások felülvizsgálata. Intézmények megszüntetése, új intézmény alakítása,
ennek szervezeti feladatainak előkészítése. Jelentős többletfeladatot a hivatal
munkatársai zökkenőmentesen hajtották létre.
Bodzás István képviselő: A Szociális Bizottság a napirendet tárgyalta és a kérdésekre
megkaptuk a válaszokat. A bizottság elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:
181/2013. (X. 30.) Kt.h.
Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról előterjesztett beszámolót elfogadja.
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
2.) Gyarmati András polgármester Nagylak
3.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző Csanádpalota
6. sz. n a p i r e n d: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
rendelet módosítása (írásos anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
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Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Aki a kéményseprő- ipari közszolgáltatás díjtételeinek
módosítását elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
182/2013. (X. 30.) Kt.h.
Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételeinek módosítása
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező
kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésével megbízott Kéménytechnika Kft.
(6900 Makó, Tompa u. 47.) megkeresésére a szolgáltatás díjtételeire
(rezsicsökkentés) vonatkozó módosítást a határozat melléklete szerint elfogadja,
a közszolgáltatási szerződés mellékletét ennek megfelelően módosítja.
A határozatról értesítést kap:
1.) Kéménytechnika Kft. 6900 Makó, Tompa u. 47.
2.) Kovács Sándor polgármester Helyben
3.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző Helyben
4.) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hiv. Pénzügyi Csoportja
5.) Trembeczky Károlyné ügyintéző
Aki a rendelet módosítást elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 28/2011.
(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet 21/2013. (X.
31.) önkormányzati rendeletévé emelte:
Csanádpalota város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2013. (X. 31.)
önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 28/2011. (XII.
22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
7. sz. n a p i r e n d: Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány kérelme (írásos
anyag csatolva)
Kovács Sándor polgármester: Ez egy közhasznú alapítvány és ahhoz, hogy a
közhasznúság feltételeinek továbbra is megjeleljen, szüksége van erre a területre.
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Korábban pályázaton nyert az Alapítvány, a beszerzett értékek erre a területre kerültek
aktiválásra, számvitelileg csak akkor felelnek meg az előírásoknak, ha a területre
korábban biztosított használati joguk fennmarad.
Bodzás István képviselő: A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kovács Sándor polgármester: Aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:

szavazattal, ellenszavazat és

183/2013. (X. 30.) Kt.h.
Tárgy: Kelemen László Emlékpark használatba adása.
Határozat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvánnyal kötendő – az előterjesztés
mellékletét képező - használatbaadási megállapodást, mely az önkormányzat
tulajdonában lévő Csanádpalota 1210/20. hrszám alatti Kelemen László
Emlékpark lehatárolt területére (Kelemen László sírja és a hozzá vezető stációk
500 m2 területe) vonatkozik. A megállapodás határozatlan időre szól.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adási
megállapodás aláírására.
Határozatról értesítést kap:
1.)
Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
2.)
Erdélyi Sándorné dr. jegyző Csanádpalota
3.)
Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány Csanádpalota Szent
I.u.40.
4.)
Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja
5.)
Trembeczky Károlyné ügyintéző
Kovács Sándor polgármester: Egyéb napirendi pont nincs. Megállapítom, hogy a mai
napra tervezett nyílt ülés napirendjét megtárgyaltuk, az ülést bezárom.
K.m.f.t.
Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Bodzás István
jkv. hit.

Jancsik Zoltán
jkv. hit.
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