
  Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611.
1696-1/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010. 
március 10-én tartott  r e n d k í v ü l i üléséről a Polgármesteri Hivatal 45. 
tanácskozótermében 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, 
Bartis Márton, Eitler Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Kovács 
István,  Mikolik  Judit,  Nagy  Gábor,  Pákozdi  Gábor,  Szabó  István,  Török 
Sándorné  testületi  tagok,  Dr.  Oláh  Ernő  címzetes  főjegyző,  Polgármesteri 
Hivatal irodavezetői, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

Macsári József polgármester: Köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megjelent  képviselőtársait,  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület 
határozatképes, mivel az ülés kezdetén 11 fő képviselő jelen van, és a testületi 
ülést megnyitja.

Javasolja,  hogy  az  előterjesztéseket  a  meghívón  szereplő  sorrend  szerint 
tárgyalják, ezzel a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

1. sz. napirend: EU Önerőalap pályázat
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Ismerteti  az  előterjesztést,  amely  EU  Önerő 
támogatás  igénybevételére  vonatkozó  pályázatról  szól.  A  pályázatot  ÖM 
rendelet  alapján  lehet  benyújtani.  Az  igényelt  támogatás  mértéke  a 
163.493.828,- Ft önkormányzatra eső tervezett önerő 30 %-a: 49.048.148,- Ft. 
Amennyiben a pályázat sikeres lesz, úgy ennyivel enyhülne a hitel mértéke, az 
önrész finanszírozásához.  A pályázat  most  jelent  meg,  azért  nem lehetett  ezt 
korábban  tárgyalni.  Kéri  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  hozzászólásokat. 
Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, 
és  a  határozati  javaslatot  szavazásra  bocsátja.  Szavazás  eredménye  alapján 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

23/2010. (III. 10.) Ökt. sz.



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az 
önkormányzati miniszter 8/2010. (II. 26.) sz. rendelete értelmében pályázatot 
nyújt  be „az  önkormányzatok  és  jogi  személyiségű  társulásaik  európai  uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére” jogcímen 2010. évi EU önerő 
támogatás igénybevételére a DAOP 5.1.2. – Kistérségi  székhelyek integrált 
fejlesztése  tárgyú,  DAOP-5.1.2/A-2f-2009-0005  azonosítószámú,  Szeghalom 
„Sárrét  Fővárosa”  városközpont  integrált  fejlesztése  című  2.  fordulóban 
támogatásra ítélt uniós fejlesztési pályázatának saját forrás kiegészítése céljából.
Az  igényelt  támogatás  mértéke  a  163.493.828,-  Ft, Önkormányzatra  eső 
tervezett önerő 30 %-a, azaz: 49.048.148,- Ft.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Határidő: A  pályázat  benyújtásának  határideje:  2010.  október.   01-ig 
folyamatosan
Felelős: Macsári József polgármester

2.  sz.  napirend:  Megyei  Önkormányzat  koordinálásával  létrejövő  közös 
gázbeszerzés
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szerint ez évben is koordinálja a 
Békés  Megyei  Önkormányzat  a  2010.  július  l-től  2011.  június  30-ig  terjedő 
gázévre  vonatkozóan  is  a  közös  földgáz  beszerzést.  Véleménye  szerint  a 
lehetőségekkel élni kell, hogy minél olcsóbban szerezzék be a gázt, hiszen ez 
előnyére  válik  minden  intézménynek.  Kéri  az  előterjesztéssel  kapcsolatos 
hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdés, 
észrevétel  nincs,  majd  a  határozati  javaslatot  szavazásra  bocsátja.  Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

24/2010. (III. 10.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  csatlakozik a Békés 
Megyei Önkormányzat koordinálásával létrejövő közös gázbeszerzéshez.
A határozat mellékletét képező Szindikátusi Szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  Szindikátusi  Szerződés  aláírására,  illetve  a 
további szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: 2010. március 12., Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

3. sz. napirend: Vízművagyon átvétele
Előadó: Macsári József polgármester
(Hegyesi Zsuzsanna képviselő e napirend tárgyalásakor érkezett az ülésre, így a 
Képviselő-testület létszáma 12 főre emelkedett.)

Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy a Békés megyei 
Vízművek  Zrt.  a  könyveiben  nyilvántartott  települési  vagyonokon  végzett 
felújításokat át kívánja adni a településnek, térítés nélkül. Javasolja a határozati 
javaslatot kiegészíteni azzal, hogy átveszi Szeghalom Város ezt a közművagyont 
akkor,  ha  lehetősége  van  a  közművagyon  átvételével  kapcsolatban  felmerült 
ÁFA visszaigénylésére. Kb. 40 M Ft értékű felújítást végeztek korábban a város 
tulajdonát  képező  vagyonon,  amelyet  át  kívánnak  adni  ingyenesen,  de  a 
számviteli  törvény  szerint  a  nyilvántartott  értékre  eső  25  %  áfát  az 
önkormányzatnak  ki  kell  fizetni,  és  amennyiben  ez  visszaigényelhető,  akkor 
semmi  akadálya.  Feltételezi,  hogy  valamennyi  önkormányzat  így  dönt  ezzel 
kapcsolatban.  Tehát  csak  akkor  vegyék  át,  ha  lehetőség  van  a  felszámított 
általános forgalmi adó visszaigénylésére. Kéri a véleményeket, észrevételeket.

Bartis Márton testületi tag: Javasolja a határozati javaslat elfogadását a fentiek 
szerint.

Macsári József polgármester: Szavazásra terjeszti  az előterjesztés határozati 
javaslatát  az  elhangzott  kiegészítéssel.  Szavazás  eredménye  alapján 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

25/2010. (III. 10.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, előzetesen egyetért a 
Békés  Megyei  Vízművek  Zrt.  könyveiben  nyilvántartott  és  a  települést 
megillető  közművagyon  átvételével  abban  az  esetben,  ha  lehetőség  van  a 
felszámított ÁFA visszaigénylésére. A vagyon átadás-átvételével kapcsolatos 
eljárás  elindítását  kezdeményezi.  A  Képviselő-testület  a  vagyon  mértékének 
meghatározásánál szükségesnek tartja további egyeztetések lefolytatását, mivel 
az  átadandó  Kistérségi  közművagyon  tulajdoni  aránya  61,83  %-ban  került 
meghatározásra,  és  ez  a  megosztás  nincs  összhangban  a  Békés  Megyei 
Vagyonátadó Bizottság által meghatározott tulajdoni aránnyal (63 %).
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Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Macsári József polgármester

4/1.  sz.  napirend:  „Közép-Békési  Térség”  ivóvízminőség-javító 
önkormányzati társulás Társulási Megállapodása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  Társulási  Megállapodás  tartalmazza 
mindazokat a változásokat, amelyről a Képviselő-testület már hozott döntést. A 
korábbi testületi ülésen említette, hogy a főjegyző úr meghívást kapott az ülést 
követően  Békéscsabára  a  társulási  megállapodással  kapcsolatos  egyeztetésre. 
Ennek az egyeztetésnek az eredménye az előterjesztett társulási megállapodás, 
amelyet  javasol  képviselőtársainak  elfogadásra,  és  kéri  ezzel  kapcsolatban  a 
hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy hozzászólás nem volt,  és az előterjesztés 
határozati  javaslatát  szavazásra  bocsátja.  Szavazás  eredménye  alapján 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

26/2010. (III. 10.) Ökt. sz. 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a 
„Közép-Békési  Térség”  ivóvízminőség-javító  önkormányzati  társulás 
Társulási  Megállapodását. A  társulási  tanácsban  Szeghalom  Város 
Önkormányzatát Macsári József polgármester képviseli. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  Társulási  Megállapodás  aláírására,  illetve  a 
további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. március 12., Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

4/3.  sz.  napirend:  Szeghalom  Város  Polgármesteri  Hivatal 
szervezetfejlesztése, ÁROP pályázattal kapcsolatos tanulmányok
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Az előterjesztést  szintén CD-n kapták meg a 
képviselők, amelyben korábban már születtek döntések. Az anyag tartalmazza a 
fenntarthatósági  tervet,  az  informatikai  stratégiát,  a  kommunikációs  tervet, 
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valamint  a  korábbi  ülésen  elfogadott  környezetvédelmi  kiegészítést  a 
közbeszerzési  szabályzat  mellékleteként.  Mindez  tudomásulvétel  miatt  lett 
előterjesztve a Képviselő-testületnek, és kéri a véleményeket, észrevételeket.

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző: Ezzel az anyaggal zárulna le a napirenddel 
kapcsolatos  projekt,  és  ezt  követően  lehet  számítani  a  számítástechnikai 
eszközökre.

Macsári  József  polgármester: A fentiek  után  javasolja  tudomásul  venni  az 
előterjesztést,  és  azt  szavazásra  bocsátja.  Szavazás  eredményeképpen 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

27/2010. (III. 10.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  a 
határozat  mellékletét  képező  Szeghalom  Város  Polgármesteri  Hivatalának 
szervezetfejlesztése  2009.  ÁROP  1.A.2/A-2008-0278  kódszámú  pályázat 
keretében készült szakértői tanulmányokat, elemzéseket.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző

4/4. sz. napirend: Pályázati támogatási összegről való lemondás
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: 2009-ben  pályázatok  útján  az  Önkormányzat 
több  jogcímen  nyert  pályázati  támogatásokat  a  Dél-Alföldi  Regionális 
Fejlesztési Tanács által, hazai forrásokra kiírt pályázati felhívások keretében. Az 
elnyert  pályázatok  esetében  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása 
eredményeképpen sajnos több támogatási összegről kénytelen lemondani, mivel 
ennyivel olcsóbban nyerték meg a kivitelezők az egyes pályázati elemeket. A 
jogszabály  szerint  a  fennmaradó  összegről  le  kell  mondania  a  Képviselő-
testületnek, hiszen ezeket az összegeket már nem lehet felhasználni, mivel ezek 
a pályázatok lezárultak. Sajnos az egészségügyi alapellátásnál is közel 1 M Ft-
ról  van  szó,  és  nincs  lehetőség  arra,  hogy  ebből  az  összegből  egyéb 
beruházásokat  megvalósítsanak.  Kéri  az  előterjesztéssel  kapcsolatos 
hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nem  volt,  majd  az 
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előterjesztést  szavazásra  bocsátja.  Szavazás  eredménye  alapján  megállapítja, 
hogy  a  Képviselő-testület  12  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – az  alábbi 
határozatot hozta:

H a t á r o z a t

28/2010. (III. 10.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2009-ben  a  Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázati felhívások keretében 
az  alábbi  jogcímeken  elnyert  pályázatok  esetében,  a  közbeszerzési  eljárások 
lefolytatásának  eredményeképpen  a  következő  támogatási  összegekről 
kénytelen lemondani:

- A  szeghalmi  Somogyi  B.  és  Bacsó  B.  utak  rekonstrukciója  TEUT 
pályázatnál  a  beruházás  tervezett  összköltsége  31.164.667,-  Ft,  a 
támogatás mértéke 50 %, azaz: 15.582.333,- Ft, az önerő mértéke 50 
%,  azaz:  15.582.334,-  Ft  volt.  A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása 
során a beruházás tényleges összköltsége: 30.542.077,- Ft, a támogatás 
mértéke 50 %, azaz: 15.271.038,- Ft, az önerő mértéke 50 %, azaz: 
15.271.039,-  Ft  lett.  A  fennmaradó 311.295,-  Ft 
támogatásmaradványról az Önkormányzat lemond.

- A  szeghalmi  egészségügyi  alapellátás  épületének  belső  felújítására 
benyújtott  LEKI  pályázatnál  a  beruházás  tervezett  összköltsége: 
24.302.089,- Ft, a támogatás mértéke 82,29 %, azaz: 19.998.189,- Ft, 
az önerő mértéke 17,71 %, azaz: 4.303.900,- Ft volt. A közbeszerzési 
eljárás  lefolytatása  során  a  beruházás  tényleges  összköltsége: 
23.167.318,- Ft, a támogatás mértéke 82,29 %, azaz: 19.064.385,- Ft, 
az  önerő  mértéke  17,71  %,  azaz:  4.102.933,-  Ft.  A  fennmaradó 
933.804,- Ft támogatásmaradványról az Önkormányzat lemond.

- A  Táncsics,  Torda,  Kolozsvári  és  Újtelep  XX.  utca  útépítésére 
benyújtott  LEKI  pályázatnál  a  beruházás  tervezett  összköltsége 
27.294.212,- Ft, a támogatás mértéke 73,27 %, azaz: 19.998.469,- Ft, 
az önerő mértéke 26,73 %, azaz: 7.295.743,- Ft volt. A közbeszerzési 
eljárás  lefolytatása  során  a  beruházás  tényleges  összköltsége: 
27.111.357,- Ft, a támogatás mértéke 73,27 %, azaz: 19.864.491,- Ft, 
az  önerő  mértéke  26,73  %,  azaz:  7.246.866,-  Ft.  A  fennmaradó 
133.978,- Ft támogatásmaradványról az Önkormányzat lemond.

- Az  általános  iskola  Dózsa  úti  épületének  burkolat  felújítására 
benyújtott  LEKI  pályázatnál  a  beruházás  tervezett  összköltsége: 
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7.610.900,- Ft, a támogatás mértéke 72,74 %, azaz: 5.536.436,- Ft, az 
önerő  mértéke  27,26 %,  azaz:  2.074.464,-  Ft  volt.  A közbeszerzési 
eljárás  lefolytatása  során  a  beruházás  tényleges  összköltsége: 
7.455.306,- Ft, a támogatás mértéke 72,74 %, azaz: 5.423.251,- Ft, az 
önerő mértéke 27,26 %, azaz: 2.032.055,- Ft. A fennmaradó 113.185,- 
Ft támogatásmaradványról az Önkormányzat lemond.

- A  Kinizsi  utcai  hiányzó  közvilágítás  kiépítésére  benyújtott  CÉDE 
pályázatnál  a  beruházás  tervezett  összköltsége:  14.403.613,-  Ft,  a 
támogatás mértéke 85 %, azaz: 12.243.071,- Ft, az önerő mértéke 15 
%, azaz: 2.160.542,- Ft volt. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során 
a  beruházás  tényleges  összköltsége:  11.895.560,-  Ft,  a  támogatás 
mértéke 85 %, azaz: 10.111.226,- Ft, az önerő mértéke: 15 %, azaz: 
1.784.334,-  Ft.  A  fennmaradó  2.131.845,-  Ft 
támogatásmaradványról az Önkormányzat lemond.

- A Gyarmatoldali  temető bekötő útjának felújítására benyújtott  TEKI 
pályázatnál  a  beruházás  tervezett  összköltsége:  6.037.829,-  Ft,  a 
támogatás mértéke 85 %, azaz: 5.132.154,- Ft, az önerő mértéke 15 %, 
azaz:  905.675,-  Ft  volt.  A közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  során a 
beruházás tényleges összköltsége: 6.021.705,- Ft, a támogatás mértéke 
85 %, azaz: 5.118.449,- Ft, az önerő mértéke 15 %, azaz: 903.256,- Ft. 
A  fennmaradó  13.705,-  Ft  támogatásmaradványról  az 
Önkormányzat lemond.

- Az Arany-Újtelep X-XIII., Arany-Újtelep I.-III., Széchenyi-Baross G., 
Dózsa  –  Tildy  u.  összekötő  járdáinak  felújítására  benyújtott  TEKI 
pályázatnál  a  beruházás  tervezett  összköltsége  10.497.291,-  Ft,  a 
támogatás mértéke 85 %, azaz: 8.922.697,- Ft, az önerő mértéke 15 %, 
azaz: 1.574.594,- Ft volt. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a 
beruházás tényleges összköltsége 10.446.368,- Ft, a támogatás mértéke 
85 %, azaz: 8.879.412,- Ft, az önerő mértéke 15 %, azaz: 1.566.956,- 
Ft.  A  fennmaradó  43.285,-  Ft  támogatásmaradványról  az 
Önkormányzat lemond.

Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben 
szükséges intézkedéseket.

Határidő: Pályázatok végső elszámolásának határideje: 2010. június 31.
Felelős: Macsári József polgármester

4/5. sz. napirend: Védőnői hivatás 95. éves évfordulója 2010-ben
Előadó: Macsári József polgármester
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Macsári József polgármester: A védőnői hivatás 95. éves évfordulójáról szóló 
előterjesztés  tájékoztatásképpen  került  napirendre.  A  Magyar  Védőnők 
Szövetsége  küldte  a  levelet,  amelynek  lényege  a  védőnői  hivatás  95.  éves 
évfordulója alkalmából felhívja a polgármesterek figyelmét, hogy a Képviselő-
testület által tegyen javaslatot a kiemelkedő munkát végző védőnő elismerésére, 
amennyiben ezt úgy ítélik meg. Kéri, hogy legkésőbb az áprilisi testületi ülésre 
tegyék meg a javaslatot ezzel kapcsolatban.

Török  Sándorné  testületi  tag: Akár  nyugdíjas  védőnőt  is  lehet  javasolni 
elismerésre?

Macsári  József  polgármester: Az  Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottság 
javaslata  kerül  majd  előterjesztésre  a  Képviselő-testülethez,  és  a  Képviselő-
testület hozza meg ezzel kapcsolatban a döntést. 

4/6. sz. napirend: Alapítványok támogatása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  Sport  és  Civilszervezetek  Bizottságához 
alapítványok nyújtottak be kérelmet  támogatás  iránt,  a  Bizottság  támogatta  a 
kérelmeket, de jogszabály alapján ebben a Képviselő-testületnek kell döntenie. 
Ismerteti  a  határozati  javaslatot,  amelyet  javasol  elfogadásra,  és  kéri  a 
hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy  az  előterjesztéssel  kapcsolatban 
hozzászólás nem volt, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Szavazás 
alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  12  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

29/2010. (III. 10.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Sport  és 
Civilszervezetek Bizottságának javaslata alapján támogatja a hozzá benyújtott 
alapítványok  kérelmét,  és  a  Sárrét  a  Könnyűzenéért  Alapítvány  részére 
150.000,- Ft, míg a Szeghalmi Nyugdíjasokért Alapítvány részére 200.000,- 
Ft támogatást biztosít a Sport és Civilszervezetek Bizottságának 2010. évi 
keretéből.

Támogatott a támogatással a következő évi támogatási igények benyújtásakor, 
de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig köteles elszámolni.
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A határidőre  történő el  nem számolás  a  következő  évi  támogatásból  történő 
kizárást vonja maga után.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Határidő: Folyamatos, értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester

4/7. sz. napirend: Ivóvíz hálózat rekonstrukciója
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amely ivóvízhálózat 
rekonstrukciós költséget tartalmaz. Korábban 2009. november hónapban fogadta 
el Képviselő-testület az ivóvíz és szennyvízhálózatra vonatkozó rekonstrukciós 
programot  a  Békés  Megyei  Vízművek  Zrt.  javaslatára,  amelyet  ez  évben 
betervezett.  Tekintettel  azonban  arra,  hogy  a  tavasz  folyamán  kezdődik  el  a 
Somogyi B.- Bacsó B. u. felújítása, ahol 42 fm szakaszon csőtörés volt, így ezt 
az  ivóvíz  hálózat  rekonstrukciót  indokolt  elvégezni.  A  Vízművekkel  történt 
egyeztetés  alapján  a  rekonstrukció  költsége:  980.569,-  Ft+ÁFA.  Kéri  a 
Képviselő-testület  tagjait  járuljanak hozzá,  hogy ezt  a munkát,  a  cső cseréjét 
elvégezze  a  Vízművek  Zrt.  Kéri  ezzel  kapcsolatban  a  hozzászólásokat. 
Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nem  volt,  majd  szavazásra  bocsátja  az 
előterjesztést.  Szavazás  eredménye  alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-
testület 12 igen szavazattal- egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

30/2010. (III. 10.) )Ökt. sz. 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyi B. utca – 
Bacsó B. u. útburkolat tavasszal történő felújítása miatt indokoltnak tartja, hogy 
a  Békés  Megyei  Vízművek  Zrt.  javaslatára  a  Jókai  u.  –  Bacsó  B.  u. 
kereszteződésében 42 fm, 110-es átmérőjű gerincvezeték cseréjét elvégezze 
a Békés megyei Vízművek Zrt. A Vízművekkel  történt egyeztetés alapján a 
rekonstrukció költsége: 980.569,- Ft+ÁFA.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Határidő: 2010. május 31.
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Felelős: Macsári József polgármester:

4/2.  sz.  napirend:  Megállapodás  a  Kábel  Elektro  Kft.-vel  kötendő 
műsorszolgáltatásra 
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A Kábel Elektro Kft.-vel hasonló feltételekkel 
készült el a műsorszolgáltatásra vonatkozó szerződés, mint az előző évben, ez a 
megállapodás-tervezet  került  előterjesztésre  a  Képviselő-testületnek.  Ebben 
többek  között  szerepel  a  képviselő-testületi  ülések  közvetítése,  képújságban 
megjelenő  lakossági  tájékoztatók,  nemzeti  ünnepek  felvételei.  Továbbá  a 
korábbi  évektől  eltérően  havi  maximum  30  perc  egyéb  felvételt  kér  az 
Önkormányzat  átalánydíjas  elszámolásban  a  SÁRRÉT  TV-től. 
Tájékoztatásképpen  elmondja,  hogy  mindettől  a  SÁRRÉT  TV.  tulajdonosa 
többet ajánlott, amelyet nem tartott elfogadhatónak, és azt a korábbi gyakorlatot 
sem, hogy hiába szerepelt az alapszerződésben az egyeztetés a műsorkészítésről, 
ez  nem  valósult  meg,  mivel  több  esetben  nem  közérdekű  célt  szolgáló 
tájékoztatásról volt szó. Ezért javasolja, hogy maximum 30 percben határozzák 
meg a több, mint  4 hétre szétosztható,  a  város életéről,  intézményeiről  szóló 
tájékoztatóanyagok lejátszását.
Ezt a javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, 
hogy  a  Képviselő-testület  12  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az  alábbi 
határozatot hozta:

H a t á r o z a t

31/2010. (III. 10.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékletét képező  Kábel Elektro Kft.-vel kötendő megállapodást,  amely a 
műsorkészítésre  vonatkozik.  A  megállapodás  értelmében  Képviselő-testület 
havonta maximum 30 percben határozza meg a város életéről, intézményeiről 
szóló tájékoztatóanyagok készítését.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Határidő: Folyamatos, Értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A Képviselő-testületnek egyéb napirendje nincs, 
kérdezi képviselőtársait, hogy van-e közérdekű bejelentésük. Megállapítja, hogy 

10



bejelentés  nincs,  és  megköszönve  minden  képviselőtársának  a  munkáját,  a 
rendkívüli ülést lezárja.

Kmf.

Macsári József Dr. Oláh Ernő
  polgármester címzetes főjegyző
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