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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szeghalom Város Képviselő-testületének 2013. október 22-én tartott rendkívüli
üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében.
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács Zsolt, Elek
Ferencné, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor testületi tagok, Dr. Farkas József
alpolgármester, dr. Pénzely Erika jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, irodavezetők,
jegyzőkönyv- vezető: Hajdu Helga.
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 6 fő jelen van,
és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont, valamint az ülést
megelőzően kiosztott anyagok tárgyalását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai a
napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal – egyhangúlag - egyetértettek.
1.sz napirend: Békés Megye Ivóvízminőség- javító program megvalósításához önerő
vállalása
Előadó: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Az előterjesztés lényegében egy társulási határozatot
tartalmaz az önrészre vonatkozóan, amit meg kell erősíteni testületi döntéssel.
Megállapítja, hogy a testületi tagok részéről hozzászólás nincsen az előterjesztéshez.
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
118/2013. (X. 22.) sz. Ökt. hat.
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei
Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt [Támogatási szerződés
megkötésének időpontja: 2013. szeptember 26.] önerejének igazolását, az alábbiak szerint.
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád, és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási
szerződéssel megegyezően: 29.548.722.250,- Ft
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének a 87,430198 % -a, de
legfeljebb 25.834.506.370,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész [hatvanhat önkormányzat]
mindösszesen: 3.714.215.880,- Ft, mely összegre a 19/2013.(V.22.) BM rendelet 2.
mellélete szerint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás [Gesztor: Békéscsaba Megyei Jogú Város] az önkormányzatok nevében
pályázatot nyújtott be (EBR42 önkormányzati információs rendszer 2013. szeptember 26.
– postázás október 02.) a saját forrásra, a BM EU Önerő Alap támogatás 100 % -ára.
1. Szeghalom Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzati önrész összegét a 2014. és 2015. évi költségvetési rendeletében
elkülöníti.
Az önkormányzatra jutó
összes saját forrás (forint)

2014. év

2015. év

112. 540. 741.-

40. 188. 108.-

72. 352. 633.-

Szeghalom Város
Önkormányzata

2. Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő –testülete felhatalmazza Macsári József
polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Macsári József polgármester

Bejelentések
Macsári József polgármester: Az ülés elején kaptak a tisztelt képviselők még összesen négy
előterjesztést, ezeket kívánja most tárgyalásra bocsátani.
Elsőként az általános iskola kérelmét kívánja ismertetni, ami arról szól, hogy úgy mint a
gimnázium esetében, úgy az általános iskola esetében is létre kell hozni egy intézményi
tanácsot. Fekete László igazgató úr a kérelmében megnevezte Elek Ferencné képviselő
asszonyt, hogy delegálja őt a tisztelt Képviselő- testület, képviselő asszonnyal egyeztetve lett
a kérés, természetesen örömmel vállalja a megbízást.
Megállapítja, hogy a testületi tagok részéről hozzászólás vagy más javaslat nincsen.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy
a Képviselő- testület 6 fővel, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Határozat
119/2013. (X. 22.) sz. Ökt. hat.

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
alapján a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában létrehozott
intézményi tanácsba települési önkormányzatként Elek Ferencné képviselőt delegálja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: A következő anyag a Szeghalom FC kérelme.
Emlékeztetőként kívánja elmondani, hogy a football klub benyújtott egy pályázatot
infrastruktúrafejlesztésre. Akkor úgy döntött a Képviselő- testület, hogy ha a pályázat nyertes,
hozzájárul, hogy elvégezzék a munkálatokat azon az ingatlanon, ami önkormányzati tulajdon.
Jelen előterjesztés pedig arról szól, hogy nyertek ugyan, de nem annyit amennyire szükségük
van. Azt kéri az egyesület, hogy az önrészt, az eredeti pályázati kiírás szerinti 30 %-ot,
2.900.000 Ft támogatás kér az Önkormányzattól, tekintettel arra, hogy önkormányzati
ingatlanon folyik majd a beruházás.
Tulajdonképpen annyit kell tudni erről a pályázatról, hogy nem utófinanszírozott, tudomása
szerint már rajta is van az egyesület számláján a pénz, tehát semmi utólagos elszámolásról szó
sincs. A műszaki osztály a pályázat pontjait figyelembe véve, leellenőrzött számláknál az
önrész 30 %-át engedélyezi majd, illetve jegyzi ellen, ha a testület elfogadja az előterjesztést.
A pályázat keretén belül megvalósulna egy nyílászáró csere, külső hangosítás a pálya elé és
lehet belefér egy eredményjelző tábla is.
Ács Zsolt képviselő: Véleményét szeretne elmondani, a félreértések elkerülése végett értelem
szerint ez a pénz nem a futballisták zsebébe megy, hanem az épület lesz fölújítva belőle.
Valamint tájékoztatásképpen szeretné elmondani, hogy borzasztó magasak egyébként annak
az épületnek a költségei.
Macsári József polgármester: Köszöni a hozzászólást, véleménye szerint abszolút a
hasznára válik ennek az épületnek a felújítás. Megállapítja, hogy a testületi tagok részéről más
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
120/2013. (X. 22.) sz. Ökt. hat.
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési felhalmozási tartalék
terhére a Szeghalmi FC kérelmére engedélyezi 2.900.000. Ft kifizetését. A támogatás
kizárólag a kérelemben megfogalmazottak szerint használható fel. A támogatás átutalása a
beruházás előrehaladásának megfelelően a Műszaki Iroda ellenjegyzése után történhet.
Határidő: 2013. november 10.
Felelős: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Harmadik bejelentés egy megállapodási javaslat a KIK-kel.
Megerősítése lenne szüksége a tisztelt Képviselő- testülettől.
Még midig nem érkezett vissza az intézményfenntartó központtól az aláírt átadás- átvételi
szerződés. Az Önkormányzat annakidején időre, pontosan elkészítette és aláírta azt. Mint
ismeretes, a KIK-kel kötött, ingyenes használati jogot biztosító szerződés nem terjed ki a

Tildy u. 15-17. számú ingatlanra, amelyet évekkel korábban az Általános Iskola visszaadott.
Jelenleg nincs elegendő tornaterme az Általános Iskolának, a testnevelők pedig a felajánlott
Városi Sportcsarnokot nem veszik igénybe. A szülők részéről sok panasz érkezett, és ennek
valóban a gyermekek isszák meg a levét. Jelenleg még megoldottak a testnevelés óráik,
hiszen kellemes az idő, de hamarosan itt a tél, a rossz idő.
Ennek az átadásnak az érdekében a tisztasági meszelés megtörtént, a radiátor védőrácsokat
fölkerülnek a helyükre. Egyedül az ablakvédő rácsokat nem kívánják megcsinálni. Javasolja,
hogy a téli időszakra adja át az Önkormányzat a volt tornatermet és az öltözőket.
Az előterjesztésben is szerepel, hogy kizárólag a több száz tanuló érdekében született meg ez
a javaslat. Az átadás ingyenes és a rezsiköltséget is visel, mint működtető.
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 határozatokat hozta:
Határozat
121/2013. (X. 22.) sz. Ökt. hat.
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szeghalom Tildy u. 15-17.
szám alatti ingatlan tornaterem és öltöző helyiségeinek ingyenes átadását a KIK részére 2013.
november 4-től 2014. március 30-ig a mellékelt megállapodás szerint.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja, és a kölcsönös aláírást követően
a KIK birtokba lépését tegye lehetővé.
Határidő: azonnal
Felelős: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Még egy bejelentése van a tisztelt Képviselő-testület számára,
mégpedig a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Törvényességi észrevétel
érkezett a Kormányhivatal részéről.
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 határozatokat hozta:
Határozat
122/2013. (X. 22.) sz. Ökt. hat.
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja.
1. Az Alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„16. Vezetőjének kinevezési rendje:
A polgármesteri hivatal vezetője a jegyző. Kinevezésének rendje a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§ (1) bekezdése
szerint: a polgármester - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. A
jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
2. Az Alapító okirat módosításai 2013. október 25. napján lépnek hatályba.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy más bejelenteni való nincs. Megköszöni a
megjelentek részvételét és a rendkívüli ülést lezárja.

K.m.f.

Macsári József
polgármester

Dr. Pénzely Erika
jegyző

