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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szeghalom Város Képviselő-testületének 2013. június 11-én tartott rendkívüli
üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében.
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács Zsolt, Elek
Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna testületi tagok, Dr. Farkas József
alpolgármester, dr. Pénzely Erika jegyző, jegyzőkönyv- vezető: Hajdu Helga.
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 5 fő jelen van,
és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirend pont tárgyalását. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület tagjai a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal – egyhangúlag egyetértettek.
1.sz napirend: Pályázatok benyújtásáról döntéshozatal
Előadó: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Tájékoztatásul elmondja, pályázatok beadásához volt
szükséges összehívni a testületet, ugyanis a benyújtáshoz testületi határozat, testületi döntés
szükséges. A kiosztás sorrendjében kívánja külön- külön néhány szóval ismertetni az
előterjesztéseket.
Kezdené a szeghalmi kisvasút emlékhelyének kialakítása céljából benyújtandó pályázattal. A
tervezet összköltsége kb. 1,2 millió Forint. Ez az emlékhely a Széchenyi utca végén a
kanyarban kerülne kialakításra. Korábban érkezett egy kecskeméti alapítványtól felajánlás,
hogy segítenek és tudnak adni vasúti kocsit. A kollegák elmentek Kecskemétre, de sajnos túl
nagynak találták a felajánlott kocsit, az nem utalna a szeghalmi kisvasútra. Ezért döntöttek
úgy, hogy egy emléktábla készülne, amibe bele lenne gravírozva a valamikori kisvasút képe.
Megállapítja, hogy a testületi tagok részéről hozzászólás nincsen. Szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület
5 fővel, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
78/2013. (VI. 11.) sz. Ökt. hat.
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt
be a „35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” tárgyú támogatásának igénybevétele céljából
a „Szeghalmi kisvasút emlékhely kialakítására”.
A „Szeghalmi kisvasút emlékhely kialakításának tervezett összköltsége 1.268.725 Ft. A
támogatás mértéke a mindenkori nettó összeg, (így jelenleg a támogatás 78,74 %, azaz
998.996 Ft). A szükséges önerő mértéke a mindenkori ÁFA, (így jelenleg az önerő
21,26% , azaz 269.729 Ft.)
A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: hrsz. 967
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az EMVA- LEADER
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a
2013 évi költségvetésében elkülöníti a felhalmozási kiadások terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon.
Határidő: pályázat várható benyújtása 2013. június 17.
Felelős: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: A következő előterjesztés szinté LEADER-es pályázat. Két
játszótér megépítésére adna lehetőséget ez a pályázat. Egy játszótér az Érmellékre és egy a
Kassai utcára. A helyek kiválasztását azzal indokolja, hogy ez a két periféria, ezekhez a
pontokhoz nincs közelben játszótér.
Megállapítja, hogy a testületi tagok részéről hozzászólás nincsen. Szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület
5 fővel, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
79/2013. (VI. 11.) sz. Ökt. hat.
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt
be a „35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” tárgyú támogatásának igénybevétele céljából
a „A szeghalmi kassai és érmelléki játszóterek felújítására ”.
A szeghalmi kassai és érmelléki játszóterek felújításának együttes tervezett összköltsége
12.699.879 Ft. A támogatás mértéke a mindenkori nettó összeg, (így jelenleg a támogatás
78,74 %, azaz 9.999.907 Ft). A szükséges önerő mértéke a mindenkori ÁFA, (így jelenleg
az önerő 21,26% , azaz 2.699.972 Ft.)
A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: Kassai : hrsz. 1631; Érmelléki: hrsz.: 43
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az EMVA- LEADER
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a
2013 évi költségvetésében elkülöníti a felhalmozási kiadások terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon.
Határidő: pályázat várható benyújtása 2013. június 17.
Felelős: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Következő pályázattal kapcsolatos döntést a Tenisz Egyesület
kérésére került a tisztelt képviselők elé. Azért van szükség testületi döntésre ezzel
kapcsolatban, mert az ingatlan, amit az egyesület használ önkormányzati tulajdonban van.
Ismerteti a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a testületi tagok részéről hozzászólás nincsen. Szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület
5 fővel, 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
80/2013. (VI. 11.) sz. Ökt. hat.
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szeghalmi Tenisz Egyesület
(5520 Szeghalom, Bocskai u. 1-3./A/I.em.5.) által benyújtandó pályázatot.
 Támogatás neve: A vidékfejlesztési miniszter 35/2013.(V.22.) VM. Rendelet alapján
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás
 Kapcsolódó HVS célkitűzés: A helyi életminőség javítása
 Cél: Közösségi célú fejlesztés
 HVS intézkedés megnevezése: Non-profit szervezetek szakmai tevékenységét szolgáló
fejlesztések támogatása
 Pályázat címe: Teniszpályák, klubhelyiség felújítása, korszerűsítése
Szeghalom Város Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező,
az Egyesület által használt 493/2. és 497/2. hrsz-ú ingatlanon a beruházás megvalósuljon, az
ingatlant az Egyesület az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig – 5 év – használhatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogató nyilatkozatról értesítse az Egyesületet.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester
Dr. Farkas Erzsébet képviselő megérkezik az ülésre. A testület létszáma 6 főre növekszik.
Macsári József polgármester: A negyedik előterjesztés a víztorony felújításának III-as
ütemének elfogadásáról szól. Emlékeztetőül elmondja az Alföld Víz Zrt. közgyűlése döntött
abban, hogy az önkormányzatok részére fizetendő bérleti díj fizetési határideje 240 napra
módosuljon. A rekonstrukciós munkák finanszírozásának ütemezésénél ezért e módosulást
mindenképp figyelembe kell venni, hogy egymással szembeni tartozásokat beszámítással
rendezni lehessen. Tehát az előterjesztés lényegében arról szól, hogy igyekeztek összehozni a
fizetési határidőket.

Megállapítja, hogy a testületi tagok részéről hozzászólás nincsen. Szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület
6 fővel, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
81/2013. (VI. 11.) sz. Ökt. hat.
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 175/2012. (XII.11)
Ökt. sz. határozatban foglaltakra elfogadja az Alföldvíz Zrt. által 2013. évre tervezett és az
Önkormányzat tulajdonát képező KEVIÉP típusú 500 m3-es vasbeton szerkezetű
víztorony felújításának III-as ütemét.
A tervezett felújítás összege 17.570.490.- Ft. + ÁFA, melyből 566.790.- Ft. + ÁFA
tartalékkeret.
A Képviselő-testület egyetért a szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz nyomóvezeték
rekonstrukcióra vonatkozó III-as számú szerződéstervezettel.
A tervezett rekonstrukciós munkák finanszírozása a bérleti díj beszámításával történik
a szerződésekben meghatározott határidő, azaz 2014. szeptember 30-a
figyelembevételével.
A Képviselő-testület felhatalmazza
szerződéstervezetek aláírására.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Macsári József polgármester
Bejelentések
Macsári József polgármester: Felhívja a képviselők figyelmét a hétvégén megrendezésre
kerülő bokszgálára, külön meghívót nem kapott senki a szervezőktől, de aki részt tud venni a
rendezvényen, természetesen átad egy-egy belépőjegyet.
Ács Zsolt képviselő: Érdeklődne, hogy megkapta-e polgármester úr az ülés előtt a Sárréti
Pákászvilág Hagyománytisztelőinek Egyesületének kérelmét?
Macsári József polgármester: Igen megkapta, az ő olvasatában egy támogató nyilatkozatra,
határozatra van szüksége az egyesületnek. Ismerteti a kérelemben leírtakat.
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:
Határozat
82/2013. (VI. 11.) sz. Ökt. hat.
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete anyagi hozzájárulás nélkül, elvi
támogatásban részesíti a Sárréti Pákászvilág Hagyománytisztelőinek Egyesülete által – a

Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület EMVA Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
2.2 és 2.3 fejezetek keretén belül - benyújtandó pályázatát.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy más bejelenteni való nincs. Megköszöni a
megjelentek részvételét és az ülést lezárja.

K.m.f.

Macsári József
polgármester

Dr. Pénzely Erika
jegyző

