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Határozati javaslat


A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Szeghalom  Kistérség  DAREH
Önkormányzati  Társulás Elnökségében való képviseletéről  szóló előterjesztést
és az alábbiak szerint dönt:


A Képviselő-testület Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
101/2010. (XII.  14.) sz.  határozatát  jóváhagyólag elfogadja és  egyetért  azzal,
hogy a Tanács a Szeghalom Kistérség képviseletében a DAREH Elnökségébe
Szeghalom  Kistérségből  elnökségi  tagként  Pap  Tibor (Dévaványa  város
polgármesterét),  két  helyettesként  pedig  Molnár  Sándor (Vésztő  város
polgármesterét)  és  Bere  Károly (Füzesgyarmat  város  polgármesterét)
választotta meg.


Határidő: folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester


A határozatról értesítést kap:
1. Társulási Tanács Elnöke – Helyben
2. Kistérségi Társulási Iroda – Helyben
3. DAREH Önkormányzati Társulás – Székhelyén








S Z E G H A L O M  K I S T É R S É G  T Ö B B C É L Ú  T Á R S U L Á SS Z E G H A L O M  K I S T É R S É G  T Ö B B C É L Ú  T Á R S U L Á S


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.


Tel/Fax: 66/470-380


e-mail: eszakbekes.tarsulas@novatech.hu


Kivonat


Készült: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2010. december 14-én Ecsegfalva (község)
Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.


A Társulási Tanács egyhangúan - 9 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta.


Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás
101/2010. (XII. 14.) sz. határozata


A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a DAREH Elnökségébe a


Szeghalomi Kistérségből tagként Pap Tibort (Dévaványa polgármestere), két helyettesként


Molnár Sándort (Vésztő polgármestere) és Bere Károlyt (Füzesgyarmat polgármestere)


megválasztotta.


Felelős: társulási elnök
Határidő: azonnal


Szeghalom, 2010. december 15.


…………………………… …………………..……………..
      Társulási Elnök jegyzőkönyv-hitelesítő








Határozati javaslat
A Képviselőtestület 2011. januári rendkívüli ülésére


 


Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a
köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelésének alapjául szolgáló a kiemelt
célokról szóló előterjesztést, és a kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza
meg:


1./  Kiemelten  fontosnak  tartja,  hogy  folyamatosan  rendelkezésre  állnak  a
település  helyzetére,  illetve  annak  változásaira  vonatkozó  információk,
előrejelzések, elemzések.
 
2./ Kiemelten fontosnak tartja, hogy teljes körű kép mutatja az önkormányzat
rendelkezésére álló legfontosabb erőforrásokat, lehetőségeket, amelyek a döntési
mozgásteret behatárolják.
 
 3./ Kiemelten fontosnak tartja a település hosszú távú komplex fejlesztésének
biztosítását.
 
4./  Pályázati  lehetőségek  folyamatos  figyelemmel  kísérése.  Pályázatok
szakszerű elkészítése, szükség esetén külső szakember bevonásával.
 
5./  Kiemelten  fontosnak  tartja  a  helyi  közszolgáltatások  körébe  tartozó
intézmények  és  szolgáltatások  színvonalának  emelését  és  a  szolgáltatásokat
igénybe  vevő  polgárok  megelégedettségének  javítását,  valamint  a  település
működtetése eredményességének emelését.
 
6./  Kiemelten  fontosnak  tartja,  hogy  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és
szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  előírásai
érvényesüljenek, erősödjenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei.
 
7./ A beruházások, felújítások szakszerű bonyolítása. 
 
8./  Javítani  kell  az  ügyintézés  törvényességi  színvonalát  oly  módon,  hogy
csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma.
 
9./ Határidőre készüljön el a költségvetési koncepció. Határidőre kell benyújtani
a költségvetési javaslatot.
 
10./  A  helyi  adóbeszedés  hatékonyságának  javításával  növekedjenek  az
önkormányzat bevételei.
 







11./ A közfoglalkoztatási terv folyamatos figyelemmel kisérése, végrehajtása.
 
12./  Határidőre  elő  kell  készíteni  az  egyéni  teljesítménykövetelmények
meghatározását, illetve azok teljesítésének értékelését.
 
13./ Erősíteni kell a közterület felügyelet megelőző tevékenységét.
 
14./  Biztosítani  kell  a  testület  törvényes  működésének  alapfeltételeit.  A
testületnek  határidőre  el  kell  készíteni  és  a  testületi  tagok  részére  meg  kell
küldeni a döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat,  biztosítani kell,  hogy
az érdekegyeztetés során a döntéssel érintettek kifejthessék véleményüket.
 
15./  Az  előterjesztések,  a  rendeletek,  és  a  határozatok  szövegét  úgy  kell
megszerkeszteni,  hogy  az  egyértelmű,  világos,  a  magyar  nyelv  szabályainak
megfelelőek legyenek és szakmai kifejezéseket, csak akkor tartalmazzanak, ha
azok nélkül a pontos jogi szabályozás nem oldható meg.
 


16./ A közbeszerzések szakszerű lebonyolítása.
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételével.


 
Határidő: 2011. február 1. és folyamatos


Felelős: Macsári József polgármester








   Szeghalom Város Polgármesterétől
Szeghalom Szabadság tér 4-8. T: 371-142.


1515/2011.


M E G H Í V Ó


A  helyi  önkormányzatokról  szóló  módosított  1990.  évi  LXV.  tv.  12.  §  (2) 
bekezdésében  biztosított  jogkörömben  eljárva,  Szeghalom  Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését


2011. január 31-én (hétfőn) 15.00 órára


ö s s z e h í v o m.


Az ülés helye: 
Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 44. sz. tanácskozóterem 


N a p i r e n d:


1./ Közbeszerzési eljárás elindítása
Előadó: Macsári József polgármester


2./ B e j e l e n t é s e k


Tisztelettel  kérem,  hogy a  soron  kívüli  képviselő-testületi  ülésen  megjelenni 
szíveskedjék.


Szeghalom, 2011. január 25.


Tisztelettel:


Macsári József 
            polgármester













Szeghalom Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


………/2011.(………) számú önkormányzati
rendelete
(tervezet)


A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás 
kötelező  igénybevételéről  szóló  többször  módosított  2/1999.  (III.o2.)  számú 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról


1.§


A 7.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(5)  Azok a  75.  életévüket  betöltött  házaspárok vagy egyedül  élő  személyek, 
akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének a két és félszeresét, 
a hulladékszállítási  szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe. 


2.§


Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba.


Macsári József                         Dr.Oláh Ernő
 polgármester                                                                      címzetes főjegyző





		Szeghalom Város Önkormányzat
















Határozati javaslat


Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja  a  Békés  Megyei 
Önkormányzat  Közép-Békési  Térség  Ivóvízminőség  javító  Önkormányzati 
Társuláshoz való csatlakozási kérelmét.


Határidő: azonnal
Felelős: Macsári József polgármester








Munkaszervezet: Kt. határozat 


 Békés megye 


„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás 


 


Munkaszervezet: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. fsz. 6. 
Telefon/fax: 66/519-800  < & >  Mobil:+36 20 8080 415 


E-mail: Tarsulas1@gmail.com 
 


 


 


 


 


 


Ikt. szám: M/53/2011 


 


 


 


 


Tisztelt Társulási Tagok! 


 


 
A Társulási Tanács 2010. november 26.-ai ülésén Békés Megye Képviselő-testülete jelezte 


csatlakozási szándékát a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 


Társuláshoz tagként. 


 


Az ülésen Elnök Úr ismertette ezt a szándékot [T. T. ülés jegyzőkönyv 11. oldal], a Békés Megyei 


Önkormányzatot Nagy Károly úr képviselte. 


 


2010. december 17.-én tartott ülésén Békés Megye Képviselő-testülete határozatban döntött a 


csatlakozásról. (A KT. határozatát a mellékletben küldöm.) 


 


Kérem Önöket, hogy soron következő  ülésükön a csatlakozási kérelem támogatásáról hozzanak 


Képviselő-testületi határozatot. Az előkészítés alatt álló Társulási Tanács ülésen napirendi pontként 


szerepel a Békés Megyei Önkormányzat tagfelvételéről történő szavazás.  


 


Kérem, a határozatot szíveskedjenek a lehető legkorábbi határidővel, eredeti példányban megküldeni a 


munkaszervezet címére. 


 


 


 


Békéscsaba, 2011. 01. 21. 


 


 


 


 


 


 


 


                          Segítségüket megköszönve, tisztelettel:      
                                                                                                                     


p.h. 
                


 
 
 


Flender Zsolt 
munkaszervezet vezető 


 
 


                                                                                                                 



mailto:Tarsulas1@gmail.com











Határozati javaslat


Szeghalom  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Macsári 
József polgármestert, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer  Létrehozását  Célzó  Önkormányzati  Társulás  Taggyűlésében 
képviselje,  akadályoztatása  esetén  helyettesítésére  Dr.  Farkas  József 
alpolgármestert hatalmazza fel.


Határidő: folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester





