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ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. november 26-ai ülésére
Tárgy: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt
határidejű határozatokról
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.)
önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2014. szeptember 24-ei
munkaterv szerinti ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatokról az alábbi tájékoztatást adom, illetve számolok be:
Szeptember 22.:
A Makó – Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén vettem részt.
Szeptember 23.:
- a Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság, valamint a
- Pénzügyi, Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság ülésén vettem részt
Szeptember 24.:
- a képviselő-testület soros ülését hívtam össze
Szeptember 25.:
- a Makó Térségi Víziközmű Kft. közgyűlésén vettem részt, melynek tárgya az ivóvíz
szolgáltató végelszámolása volt
Szeptember 27.:
- Csanádpalota város ismételten csatlakozott az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!”
program sorozathoz, melynek keretében fellépett a Csanádpalotai Ifjúsági
Fúvószenekar Mátó Mátyás, a Csanádpalotai Hagyományőrző Néptánccsoport, a
Toportyán csoport, a Búzavirág Citera és Népdalkör, meggyújtásra került a Szent
Mihály-napi őrtűz, a résztvevőket gulyással, teával és forralt borral vendégeltük meg.
A rendezvény költségeire 325 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az
önkormányzat.
Szeptember 29.:
- Budapesten a Belügyminisztériumban a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából
rendezett ünnepségen vettem részt.
Október 2.:
- a szennyvízberuházás kapcsán, a soron következő kooperáción vettem részt
Október 3.:
- cikluszáró ünnepség keretében láttam vendégül és köszöntem meg munkájukat a
képviselő-testület tagjainak, az intézményvezetőknek, a hivatal dolgozóinak, akik
segítették a képviselő-testület munkáját, valamint a nyugalmazott jegyzőasszonynak és
aljegyzőasszonynak
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Október 4.:
- soron kívüli képviselő-testületi ülést hívtam össze
Napirend:
1.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez
önrész biztosítása
2.) Rendkívüli támogatás igényléséhez pályázat benyújtása
- a Csanádpalotáért Közalapítvány és Csanádpalota Város Önkormányzata
szervezésében az Idősek Világnapja alkalmából megtartott rendezvényen vettem részt.
Az ünnepi köszöntő és a műsor után, a megvendégelését követően Kautzky Armand és
Kara Tünde művészek előadásában, a „Tolnay Klári 1930” című darabot nézhették
meg a meghívott vendégek.
Október 9.:
- a nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság választott tagjaitól és póttagjaitól, valamint
a Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási Bizottság delegált tagjaitól
kivettem az esküt
Október 14.:
- „a Dér István Általános Iskola fejlesztése Csanádpalotán (tervezés és kivitelezés)”
tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó helyszíni bejáráson vettem részt
Október 15.:
- a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottam tájékoztatót Hegyes Tibor
állatorvossal a szúnyogok által terjesztett kéknyelv betegséggel kapcsolatban.
Október 16.:
- a szennyvízberuházás kapcsán, a soron következő kooperáción vettem részt
Október 17.:
- a Helyi Választási Bizottság elnökétől átvettem a megbízólevelet, továbbá a települési
önkormányzati és nemzeti önkormányzati képviselők is átvették a megbízólevelüket
Október 18-19.:
- a hagyományos Nemzetközi Amatőr Színjátszó Találkozó vettem részt, ahol felléptek
a Csíkcsomortán, Rugonfalva, Csanádpalota, Zenta, Szeged, Budajenő - Telki Székely
Társulatai. A zsűri tagjai A. Szabó Magda a Nemzeti Színház stratégiai igazgatója,
Kubik Anna Kossuth és Jászai díjas színésznő, valamint Rubold Ödön Jászai díjas
színészek voltak. A résztvevők megkoszorúzták Kelemen László sírját az
emlékparkban.
Október 22.:
- az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen
és koszorúzáson vettem részt a Kelemen László emlékparkban
- a képviselő-testület alakuló ülését hívtam össze, a Helyi Választási Bizottság elnökétől
kivettem az esküt, a képviselő-testület az alpolgármestert és tanácsnokot választott,
valamint megválasztotta a bizottságait, az alpolgármestertől, a képviselőktől és a
bizottságok nem képviselő tagjaitól kivettem az esküt
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Október 28.:
- Vetróné Negreu Mariana Florica, a Csanádpalotai Román Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökének meghívására Budapesten jártam, ahol átadták részére az Országos Román
Nemzetiségi képviselői mandátumot
Október 29.:
- az Egészség – fejlesztés és prevenció Makón és kistérségében” című TÁMOP – 6.1.2
11/3-2012-0036 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó egyeztetésen
vettem részt, mely a Polgármesteri Hivatalban került megtartásra.
- a 2007. évi TEUT (Nefelejcs u., Viola u., Búza sor; Táncsics u., Sirály u. és Hóvirág
u. útburkolat felújításra irányuló) pályázatokhoz kapcsolódó záró helyszín
ellenőrzésen vettem részt, melynek eredményeként a fenti projektek a fenntartási idő
végéhez érve, annak eleget téve lezárásra kerültek.
Október 30.:
- a szennyvízberuházás kapcsán, a soron következő kooperáción vettem részt
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló
tornaterem infrastruktúra fejlesztés ügyében jártak nálam a Nemzeti Sportközpontok
képviselői – a személyes egyeztetést követően helyszíni bejárásra került sor
Október 31.:
- A Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának rendkívüli ülésén vettem részt.
November 1.:
- az I. és II. világháborúban elesett hősi halottak tiszteletére rendezett megemlékezésen
vettem részt
November 3.:
- A Fontana Credit Takarékszövetkezet képviselőivel folytattam egyeztetést a
dolgozókat érintő ajánlatok tárgyában
- Makón jártam, ahol a belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatosan tárgyaltam
a térségi polgármesterekkel
November 4.:
- az Idősek Klubja által összehívott kerekasztal beszélgetésen vettem részt
- Királyhegyesen jártam, ahol Horváth Lajos polgármesterrel tárgyaltam
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozási szándékukról
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November 5.:
- a 2008. évi TEKI – Térfigyelő rendszer kialakítása tárgyú, valamint a CÉDE Anyag-,
és eszközbeszerzés tárgyú pályázat záró helyszíni ellenőrzésén vettem részt.
November 7.:
- a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács ülésén vettem részt
Napirend:
1.) Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
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a Vöröskereszt Csanádpalotai szervezete által a véradói kitüntetések alkalmából
megrendezett vacsorán vettem részt.

November 12.:
- Szegeden, a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. megbeszélésén vettem részt,
amelynek témája volt a lakossági hulladékszállítása során felhalmozódott rendkívüli
mértékű kintlévőségének kezelése, megoldása
November 13.:
- a szennyvízberuházás kapcsán, a soron következő kooperáción vettem részt
November 16.:
- a Kelemen László Művelődési Házban, a Kelemen László Színháza Vándorkiállítás
megnyitóján vettem részt, amelynek fővédnöke Lázár János miniszter úr volt, majd ezt
követően a Budapesti Nemzeti Színház előadásában, Tamási Áron Vitéz lélek c.
darabjának bemutatóján vettem részt
November 17.:
- Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
ülésén vettem részt
Napirend:
1.) Csanád Mikro - Térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
- Budapesten a szennyvízberuházás kivitelezőjével egyeztettem a helyreállítási
munkákkal kapcsolatban
November 18.:
- a Csanádpalota – Nadlac összekötő út projekthez kapcsolódó határnyitó rendezvényen
vettem részt
- Szél István úrral tárgyaltam az átszervezési tervekkel kapcsolatban
Lejárt határidejű határozatok:
137/2014. (VIII. 27.) Kt.h.
Tárgy: Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
- a megválasztott nemzetiségi SZSZB tagok és póttagok október 9-én a polgármester
előtt az esküt letették
138/2014. (VIII. 27.) Kt.h.
Tárgy: Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása
- a megválasztott SZSZB póttagok október 9-én a polgármester előtt az esküt letették

149/2014. (IX. 24.) Kt.h.
Tárgy: ALFÖLDVÍZ Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása
- a döntés értelmében a Bérleti-üzemeltetési Szerződés módosítását aláírtuk
151/2014. (IX. 24.) Kt.h.
Tárgy: Döntés európai uniós fejlesztési pályázat saját forrása ügyében
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a döntés értelmében a pályázatot benyújtottuk és az önkormányzat 78.905.653,- Ft
összegű támogatásban részesült

152/2014. (IX. 24.) Kt.h.
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2015. évi fordulójához
a döntés értelmében a pályázati felhívás ki lett írva

156/2014. (IX. 24.) Kt.h.
Tárgy: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatási
szerződés módosítása
- a döntés értelmében a közszolgáltatási szerződés módosítását aláírtuk

157/2014. (IX. 24.) Kt.h.
Tárgy: M 43-as autópálya Makó Országhatár közötti szakasz megvalósulásával kapcsolatos
kezelői lehatárolási terv jóváhagyása
- a döntés értelmében a terveket aláírtuk

160/2014. (X. 4.) Kt.h.
Tárgy: Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önrész
biztosítása
- a döntés értelmében a pályázatot benyújtottuk és az önkormányzat 2.933.700,- Ft
összegű szociális célú tűzifavásárlásához kiegészítő támogatásban részesült, a
kérelmek benyújtása folyamatban van

HATÁROZATI JAVASLAT
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző ülés óta eltelt időszak alatt
történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékozatót
elfogadja.
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők: dr. Barna Angéla jegyző
Csanádpalota, 2014. november 19.
Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető

