
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott 
rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bacsó Imre, Barna 
Gyula, Bartis Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Hidi Sándor, Kardos László, Kincses Sándor, 
Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné, Zsadányi Sándorné önkormányzati 
képviselők, Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, a napirendi ponttal érintett 
meghívottak, Gali Mária jegyzőkönyvvezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a nyilvános rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az 
ülést megnyitja. Javasolja képviselőtársainak, hogy a napirendeket a meghívóban szereplő sorrend 
szerint tárgyalják. A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület tagjai a napirendek tárgyalásával egyetértettek, egyéb napirend felvételére nem 
hangzott el javaslat.

 

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: A Művelődési Központ igazgatói álláshelyére Maróthy Györgyné 
Művelődési Központ dolgozója nyújtotta be pályázat, a pályázati kiírásban megjelölt határidőig. 
Pályázatát elsőként Szakértő Bizottság ismerte meg és véleményezte a testületi ülést megelőzően. A 
Bizottság tagjai maximálisan támogatták a pályázatot, és egyhangúlag javasolták a Képviselő-
testületnek, hogy a pályázatot fogadja el. Kéri a Képviselő-testület tagjainak véleményét a 
pályázattal kapcsolatban.

 



Zsadányi Sándorné testületi tag: A pályázó többek között azt is írja pályázatában, hogy 3 fővel 
emelkedett a létszám az intézményben. Úgy gondolja, hogy erről joguk van tudni a Képviselő-
testület tagjainak is, és kéri megnevezni a 3 főt, illetve arra vár kérdést, ki döntött ebben.

 

Macsári József polgármester: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy az intézmény személyi létszáma 
valóban emelkedett a feladatok bővítésével, hiszen  a Művelődési Központhoz lesz integrálva a 
sportcsarnok, és ez az intézmény fog a várhelyi ifjúsági táborral is foglalkozni. A 3 fő: Kincses 
Sándor; Gidai János és Ambrus Szilvia, akiknek a munkáltatói jogait az intézmény vezetője 
gyakorolja, és az általuk ellátandó munkaköröket nem pályázat útján kellett betölteni, így a 
Képviselő-testületnek sem kellett erről számot adnia. Minderről szívesen adott volna tájékoztatást 
eddig is képviselőtársainak, amennyiben a testületi ülést megelőzően tájékoztatást kérnek.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Nem gondolt-e arra a polgármester úr, hogy pályázatot kellett 
volna kiírni, a demokratizmus látszatát kellett volna tartani?

 

Macsári József polgármester: Azoknak a munkatársaknak a munkakörére, akiknek a munkáltatójuk 
az intézmény vezetője, nem látta szükségét, hogy az Önkormányzat pályázatot írjon ki. Fentiek 
után, tekintettel a Szakértői Bizottság véleményére, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Művelődési Központ igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatot fogadja el és Maróthy Györgynét 
bízza meg az igazgatói teendők ellátásával.

A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 12 igenszavazattal – egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

46/2003. (IV. 15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Központ igazgatói 
álláshelyére Maróthy Györgyné Szeghalom Dózsa Gy. u. 1-3. B. III/10. sz. alatti lakos pályázatát 
elfogadja, és 2003. április 15-től 2008. április 15-ig – 5 éves időtartamra – megbízza az igazgatói 
teendők ellátásával.

 

Képviselő-testület Maróthy Györgyné havi illetményét a közalkalmazotti törvény F fizetési osztály, 
10-es fizetési fokozata szerinti besorolás alapján 142.000,- Ft-ban, vezetői pótlékát  38.475,- Ft-ban, 
összesen: 180.475,- Ft-ban állapítja meg.

 



Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Azonnal

 

1/1. sz. napirend: Vígh Ilona magasabb vezetői megbízatásának visszavonása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Maróthy Györgyné pályázatának elbírálása után szavazásra bocsátja 
Vígh Ilona magasabb vezetői megbízatásának visszavonásáról szóló határozati javaslatot az írásos 
előterjesztés szerint.  Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

47/2003. (IV. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vígh Ilona magasabb vezetői megbízását – 
amely a Városi Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására szól – 2003. április 
15. napjával visszavonja.

 

I n d o k o l á s:

 

A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ igazgatói álláshelyére pályázatot írt ki, 
amelynek elbírálására a mai rendkívüli testületi ülésen került sor.

Vígh Ilona magasabb vezetői megbízása a Képviselő-testület 122/2002. (XI. 25.) sz. határozata 
alapján a pályázat elbírálásáig szól, így vezetői megbízását a módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. 
§-ában foglaltak alapján vissza kell vonni.

 

Közalkalmazotti végzettségének, illetve képesítésének megfelelő munkakörben történő 
foglalkoztatása az új intézményben biztosított.

 



A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

(A testületi ülésről Hidi Sándor képviselő eltávozott.)

 

2. sz. napirend: Békés Megyei Vízművek Vállalat átalakítása

Előadó: Macsári József polgármester
(E napirend tárgyalásakor érkezett az ülésre Csák Gyula, Barna Gyula és Török Sándorné 
képviselő.)

 

Macsári József polgármester: A testület a februári ülésen elvi állásfoglalást hozott arról, hogy 
egyetért a Békés Megyei Vízművek Rt.-vé történő átalakulásával. E kérdésben április végén dönt a 
Vállalat rendkívüli Közgyűlése. Kéri a jelenlevő Hideg András vezérigazgató urat, hogy 
szíveskedjen e témában tájékoztatást adni.

 

Hideg András vezérigazgató: A Békés Megyei Vízművek Igazgatósága 2003. április 30-ra 
összehívta a Vállalat rendkívüli Közgyűlését, ahol a Vállalat részvénytársasággá történő átalakítása 
lesz a napirend. Itt megvitatásra kerül az átalakulási terv, az alapító okirat, együttműködési 
szerződés tervezete és a tulajdonosok nyilatkoznak arról, hogy az önkormányzat a jogutód 
gazdasági társaság tagja kíván-e lenni. E rendkívüli Közgyűlés határoz arról, hogy legkésőbb június 
30-ig újból rendkívüli közgyűlést tart és ott elfogadja a szükséges jogi és számviteli iratokat.

Korábban már megkeresték a tulajdonosokat, hogy véleményezzék a Vállalat átalakulási szándékát. 
Az átalakulás célja, hogy az üzleti szférában elfogadott gazdasági társaság formájában végezze 
tevékenységét a Békés Megyei Vízművek. Célja az, hogy jogi és szerződési szabályozások  alapján 
működjön a cég.  Hangsúlyozni kívánja ezen az ülésen is, hogy az átalakulásnak nem célja a 
privatizáció.

Részletesen kitér az átalakulás kiemelt jellemzőire, és javasolja Képviselő-

testületnek  az átalakulás elfogadását.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a vezérigazgató úr tájékoztatását, és szavazásra bocsátja 
a Békés Megyei Vízművek Vállalat átalakulási tervének elfogadását. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:



 

H a t á r o z a t

 

48/2003. (IV. 15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek 
Vállalat által összeállított átalakulási tervvel, amely a részvénytársasággá történő átalakulás 
lényeges feltételeit szabályozza. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Vállalat 2003. 
április 30. napjára összehívott rendkívüli Közgyűlésén részt vegyen, és nyilatkozzon a 
részvénytársaságba történő belépésről; fogadja el az együttműködési szerződés tervezetét, valamint 
az alapító okirat tervezetét.

 

Megbízza a polgármestert a fentiek végrehajtásával.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

3. sz. napirend: B e j e l e n t é s e k

 

3/1. sz. napirend: Szeghalmi Sportcsarnoképítő Kft. Megszüntetése

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári Józsf polgármester: A Szeghalmi Sportcsarnoképítő Kft. elvégezte azt a munkát, amiért 
tulajdonképpen létrejött, felvette a 108 M Ft hitelt, amelyet  a sportcsarnok építésére fordított. A 
társaságnak az Önkormányzat nem tud funkciót biztosítani, ezért gondoskodni kell a 
végelszámolással történő megszüntetéséről. A határozati javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t
 

49/2003. (IV. 15.) Ökt.sz.

 

1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az általa 42/2002. (V.11.) sz. 
határozatával alapított egyszemélyes Szeghalmi Sportcsarnoképítő Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(Szeghalom, Szabadság tér 4-8., cégjegyzékszáma: 04-09-005568) 2003. április 30. napjával, 
jogutód nélkül – végelszámolással – megszünteti.

 

2./ Végelszámolónak a Sportcsarnoképítő Kft. jelenlegi ügyvezetőjét, Czirják János Szeghalom 
Dózsa Gy. u. 22. sz. alatti lakost bízza meg.

 

3./ Felhatalmazza a végelszámolót a jogszabályokba foglalt intézkedések megtételére, és egyben 
utasítja, hogy a Képviselő-testületet a végelszámolásról rendszeresen tájékoztassa.

 

4./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon.

 

Felelős: Macsári József polgármester, Czirják János végelszámoló

Határidő: 2003. április 30.

        

3/2. sz. napirend: OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ Rt. ajánlata a polgármesterek új tipusú 
életbiztosítására

Előadó: Dr. Farkas József alpolgármester

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Az OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ Rt.megkereste az 
Önkormányzatot a polgármesterek új tipusú életbiztosítási ajánlatával, amelynek írásos anyaga  a 
Képviselő-testület tagjainak rendelkezésére lett bocsátva. Javasolja az ajánlat elfogadását és a 
megállapodás megkötését a biztosító társasággal.

Kéri képviselőtársait, hogy az írásos anyaggal kapcsolatban mondják el véleményeiket.

 



Barna Gyula testületi tag: Az ajánlatot kedvezőnek ítéli meg, és javasolja megszavazni a 
megtakarításos jellegű biztosítást.

 

Csák Gyula testületi tag: Hozzászólásában a biztosítás részleteiről érdeklődik.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Tájékoztatást ad a biztosítás részleteiről, amely mind a Képviselő-
testület, mind pedig a polgármester számára kedvezőnek tekinthető. Ezt követően szavazásra 
bocsátja Képviselő-testületnek a biztosító társaság írásos ajánlatát. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

50/2003. (IV. 15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az OTP-GARANCIA Biztosító 
Rt. 2003. április 1-én írt levelében tett ajánlatával, amely  a polgármester részére megtakarításos 
jellegű életbiztosítási konstrukciót tartalmaz.

 

Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy kössön  megállapodást az ajánlatban foglalt 
biztosításra.

 

Felelős: Dr. Farkas József alpolgármester

Határidő: 2003. május 15.

 

3/3. sz. napirend: Gyermek- és Ifjúsági Tábor felújítási munkálataira pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Gyermek- és Ifjúsági Sportminisztérium pályázati felhívást 
jelentetett meg az ifjúsági turizmus és természetjárás céljára szolgáló szálláshelyek felújítására. A 
településen lévő várhelyi ifjúsági tábor korszerűsítése indokolt, lényegesen nagyobb lenne a 
kihasználtsága egy nagymértékű felújítás esetén. 



Ennek érdekében az Önkormányzat élni szeretne e pályázati lehetőséggel, és javasolja 
képviselőtársainak elfogadásra az előterjesztett határozati javaslatot.

A határozati javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület  14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

51/2003. (IV. 15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete a Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium pályázati 
felhívására pályázatot nyújt be az önkormányzati tulajdonú Szeghalom várhelyi Gyermek- és 
Ifjúsági Tábor felújítási munkálataira.

 

A Képviselő-testület az 5.120.000,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák önrészét (25 %), 
azaz: 1.280.000,- Ft-ot a 2003. évi költségvetésében biztosítja, míg az igényelt támogatási összeg 
3.840.000,- Ft.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos további 
szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. április 30.

 

3/4. sz. napirend: Kassai utcai szilárd burkolatú út építésére pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szerint javasolja, hogy ismételten nyújtson be az 
Önkormányzat pályázatot a Kassai utcai szilárd burkolatú útépítés megvalósítására. 2002. II. 
félévében már készült pályázat az út kiépítésére, azonban támogatásban nem részesült a város. Most 
ismét lehetőség kínálkozik támogatás elnyerésére, ezért a határozati javaslatban foglaltak alapján 
javasolja a pályázat benyújtását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek alapján 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 



H a t á r o z a t
 

52/2003. (IV. 15.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Képviselő-testülete 2003. évben megkívánja valósítani a 47. Sz. főközlekedési 
úthoz kapcsolódó Kassai utcai szilárd burkolatú útépítés beruházási munkálatait.

 

A tervezett fejlesztés bruttó 10.827.000,- Ft összköltségű, melynek megvalósításához az 
Önkormányzat pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázati felhívására 
65 %-os, bruttó 7.037.000,- Ft támogatási igénnyel.

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztés költségeinek 35 %-át, azaz bruttó 
3.790.000,- Ft saját forrást a 2003. évi költségvetésében biztosítja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések  megtételéről gondoskodjon.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. Április 28.

 

Macsári József polgármester: Tekintettel arra, hogy egyéb napirend, bejelentés nincs, megköszöni 
képviselőtársainak a munkáját és a rendkívüli testületi ülést lezárja.

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő
polgármester jegyző


