19/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.
augusztus 21-én (szerda) délután 15 óra 00 perc kezdettel megtartott soron
kívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme
5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.
Jelen vannak:
Oláh Kálmán
Szikora Pál Ferenc
Csikós Gábor
Mórocz Ildikó
Oláh Lajos Sándorné
Véróné Erzsiák Beáta

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottként van jelen:
dr. Lipták Péter
Megyeriné Lepsényi Alíz Éva

jegyző
aljegyző

Tervezett napirend:
1. Helyi Választási Bizottságba tagok és póttagok megválasztása
Előadó: dr. Lipták Péter HVI vezető
2.
Javaslat
a
szavazatszámláló
megválasztására
Előadó: dr. Lipták Péter HVI vezető

bizottságok

póttagjainak

3. Egyebek (bejelentések)
Előterjesztő: Oláh Kálmán polgármester
Oláh Kálmán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület
tagjait, köszöntöm dr. Lipták Péter jegyző urat és Megyeriné Lepsényi Alíz
aljegyző asszonyt. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes,
egy fő Kesjár Jánosné jelezte távolmaradását. A meghívót mindenki
megkapta, aki a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetért, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül fogadta el a 2019. augusztus 21. napi soron kívüli nyílt
ülés napirendjét.
Oláh Kálmán polgármester: Rátérnék az első napirendi pontra.

1. Napirendi pont:
Helyi Választási Bizottságba tagok és póttagok megválasztása
Előadó: dr. Lipták Péter HVI vezető
Oláh Kálmán polgármester: Megkérném a Jegyző Urat, ismertesse a
napirendi pontot.
dr. Lipták Péter jegyző: Köszönöm szépen. A jegyzőnek kell javasolni a
bizottság tagjait, ezúton megtettem írásban. Tagoknak Ökrös Béláné,
Szemenyei Katalin Erzsébet, ifj. Zsibrita András. Póttagoknak Annus
Istvánné, Mihálik Istvánné. Ha a Képviselő-testület elfogadja, akkor egyben
kell megszavazni a bizottság tagjait, akik majd esküt fognak tenni a
Polgármester Úr előtt, mely pénteken fog megtörténni, és akkor fog
megalakulni a bizottság elnökkel és elnök helyettessel.
Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan van-e
valakinek kérdése? Amennyiben nincs, a határozati javaslatot megkapta
mindenki, és aki ebben a formában egyetért a határozati javaslattal, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
91/2019. (VIII.21.) sz. kt. határozat:
Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve.) 23. §-a alapján
a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak a következő
személyeket választja meg:
Helyi Választási Bizottság tagjai:
Ökrös Béláné (5662 Csanádapáca, Bartók Béla utca 5.)
Szemenyei Katalin Erzsébet (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 88.)
ifj. Zsibrita András (5662 Csanádapáca, Arany János utca 32.)
Helyi Választási Bizottság póttagjai:
Annus Istvánné (5662 Csanádapáca, Petőfi utca 2.)
Mihálik Istvánné (5662 Csanádapáca, Liget utca 29.)
Felelős: dr. Lipták Péter HVI vezető
Határidő: azonnal
Oláh Kálmán polgármester: Rátérnék a 2. napirendi pontra.
2. Napirendi pont:
Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására
Előadó: dr. Lipták Péter HVI vezető

Oláh Kálmán polgármester: Ismét megkérném a Jegyző Urat, hogy
ismertesse a napirendi pontot.
dr. Lipták Péter jegyző: A korábbi választások alkalmával is volt személyi
összeférhetetlenség, emiatt célszerű plusz póttagokat bevonni a munkába,
akik adott esetben át tudják venni a tagoknak a helyét. Amennyire én tudom
most is várható legalább kettő fő esetében személyi összeférhetetlenségi
állapot, és ebből kiindulva kettő főt javasolnék póttagként bevonni: Bozsó
Annabella, Koródi Valéria.
Oláh Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Kérdés van-e? Amennyiben
nincs, a határozati javaslatot megkapta mindenki, és aki ebben a formában
egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
92/2019. (VIII.21.) sz. kt. határozat:
Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 35. § (2)
bekezdése a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak a következő
személyeket választja meg:
A szavazatszámláló bizottságok póttagjai:
Bozsó Annabella (5662 Csanádapáca, Batthyány utca 51.)
Koródi Valéria (5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 4.
Felelős: dr. Lipták Péter HVI vezető
Határidő: azonnal
Oláh Kálmán polgármester: Rátérnék a 3. napirendi pontra.
3. Napirendi pont:
Egyebek (bejelentések)
Előterjesztő: Oláh Kálmán polgármester
1. pont:
Pályázatok benyújtása a Magyar Falu Program keretében
Oláh Kálmán polgármester: A Magyar Falu program keretében három
célterületre lehet pályázni Önkormányzati tulajdonú utak felújítása,
eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, valamint temető
fejlesztése. A temető fejlesztésénél korábban beszéltük, hogy itt nem maga a
temető, hiszen az nem a mi tulajdonunkban van, hanem a ravatalozó
felújítása, amit a pályázat megenged maximum 30 millió Ft támogatási
összegben.
Valamint
az
eszközfejlesztés
a
belterületi
közterület
karbantartásra egy erőgépet szeretnénk vásárolni, egy hótoló lapot hozzá, és
ha a keret engedi egy hengerseprűt, amivel az utakat és az utak szélét
lehetne takarítani és egy front hidraulikát, ami egyszerűbbé teszi a le- és
felszerelését. Az utak felújításánál továbbra is azt gondolom, hogy a

legfontosabb a Damjanich utca eleje, ami nagyon rossz, illetve a forgalom
szempontjából a legfontosabbakat kellene figyelembe venni.
A határozati javaslatot mindenki megkapta, aki ebben a formában egyetért,
kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
93/2019. (VIII.21.) sz. kt. határozat:
Csanádapáca Község Önkormányzata úgy dönt, hogy
1. pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében az alábbi pályázati
célterületekre:
1.1. Önkormányzat tulajdonú utak felújítása,
1.2. Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására,
1.3. Temető fejlesztése
2. felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert a pályázati dokumentáció
összeállítására, a támogatás iránti kérelem aláírására és a pályázat
benyújtására.
Felelős: Oláh Kálmán polgármester
Határidő: 2019.09.12.
2. pont:
A Csanádapácai Előre FC rendkívüli támogatása
Oláh Kálmán polgármester: Korábban már beszéltünk arról, hogy a
Sportegyesületet az elért eredményei alapján 600.000,- Ft összegű rendkívüli
támogatásban részesítenénk, a 2019. évi költségvetés terhére.
Oláh Lajos Sándorné képviselő: Beszéltetek már valakivel?
Szikora Pál Ferenc alpolgármester: A Hetes Kft-n keresztül fogjuk
megvásárolni. A Sportegyesületnek 14 %-os kedvezménye van, ami ekkora
tételnél már sokat jelent.
Oláh Kálmán polgármester: Aki a határozati javaslattal ebben a formában
egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
94/2019. (VIII.21.) sz. kt. határozat:
Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a Csanádapácai Előre Fc. (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.)
részére bruttó 600.000.- Forint összegű rendkívüli támogatást biztosít az
egyesület tagjainak és igazolt sportolóinak melegítővásárlás céljából,
Csanádapáca Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés működési
bevételeinek terhére,

2. felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Felelős: Oláh Kálmán polgármester
Határidő: 2019.09.30.
Oláh Kálmán polgármester: Egyebek napirendi pontban van-e valakinek
bejelenteni valója, kérdése? Amennyiben nincs, akkor annyit szeretnék még
elmondani, hogy szeretném megköszönni mindenkinek a Kakasfesztiváli
munkáját, és azt is, aki valamilyen formában támogatta. A Mihály Gáborral
tudtam egy pár szót váltani. Felvetettem neki, hogy az 1956-os
eseményeknek méltó módon szeretne a település emléket állítani. Művész úr
partnerséget ajánlott az ügyben és ígértet tett arra, hogy az önkormányzat
elkészíti az emlékfalat, akkor ő három márványtáblát adományoz a
településnek. Erre majd később visszatérünk. Amennyiben nincs kérdés,
akkor én köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Ezennel az ülést
berekesztem.

K.m.f.

Oláh Kálmán
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző

Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült.

