
J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. június 3-i rendkívüli 
üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bacsó Imre, Bartis 
Márton, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Hidi Sándor, Kardos László, Kincses Sándor, Mester 
Csaba, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné és Zsadányi Sándorné testületi tagok.

Dr. Oláh Ernő jegyző, Szakácsi Gyuláné jegyzőkönyvvezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
rendkívüli ülése határozatképes, azt megnyitja.

 

Javasolja a meghívó szerinti napirendek megtárgyalását, mellyel a Képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag egyetértettek.

 

1.sz. napirend: Közmunkapályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirendet ismertetve elmondja, hogy a Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium május végén megjelentette a parlagfű elleni védekezés megvalósítását 
célzó közmunkapályázatát. Pályázatot  kistérségi társulások adhatnak be, foglalkoztatottanként 
96.000.- Ft/fő összegben, melyből 80 % munkabér, 20 % pedig dologi kiadás. Amennyiben sikerül a 
kistérségi társuláson belül 20 fő foglalkoztatását megpályázni, kb. 240.000.- Ft önrészt kell 
biztosítani. Eredetileg 30 fő foglalkoztatását szeretnék elérni, mely azt jelentené, hogy 5 főre eső 
dologi kiadás ÁFA-jával növekedne a kiadás. 



Ebben a társulással kell megegyeznie, mely a mai napon tárgyalja a pályázatot. Javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést, elsősorban cigány származású 
munkanélküliek, 2 hónapos foglalkoztatására.

 

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

82/2004. (VI.3.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett, a hátrányos helyzetű tartós munkanélküli lakosság – 
foglalkoztatására kiírt, a parlagfű elleni védekezést célzó 2004/7 számú közmunkapályázat 
benyújtásával.

A Képviselő-testület 20 fő – elsősorban cigány származású lakos – 2 havi foglalkoztatását tartja 
szükségesnek 2004. július 1 – 2004. augusztus 31. közötti időszakban.

A közmunkaprogram megvalósításához szükséges saját erőt a 2004. évi költségvetés terhére 
biztosítja és gondoskodik annak elkülönítéséről.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2004. június 10.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

2. számú napirend: B e j e l e n t é s e k

 

-          Kolozsvári-Érmellék utcai önkormányzati építési telkek értékesítése

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a korábbi testületi határozatnak megfelelően a 3 db 
építési telek meghirdetésre került szociális alapon 100.000.- Ft-os értékesítési áron. Az igénylők 
nem felelnek meg az ide vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltaknak, így nem sikerült 
szociális alapon értékesíteni a 2918/12/13/18-as 3 db építési telket.  Javasolja, hogy a telkek – 
szintén korábbi döntés alapján – nem szociális alapon, az értékbecslés alapján kialakított 720.000.- 
Ft-os vételár helyett 420.000.- Ft kedvezményes áron kerüljenek meghirdetésre. Tekintettel az 
értékbecsléshez viszonyított kedvezményes árra, javasolja, hogy az elidegenítés 4 éves beépítési 
kötelezettséggel és 4 éves elidegenítési tilalommal történjen. Ehhez a döntéshez szükséges a 8/1997. 
(VII.1.) számú önkormányzati rendelet módosítása, a mellékletből ki kell venni a fenti 3 db telket.

 

 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja a 
rendeletmódosítást, majd a határozatot.

A szavazások alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület mindként esetben 14 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkották, illetve határozatot hozták:

 

 

Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2004. (VI.04.) számú

r e n d e l e t e

 

az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 8/1997. (VII.1.) sz. rendelet

(továbbiakba: rendelet) módosításáról

 

1. §
 

A rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott 1-es és 2-es számú melléklet helyébe ezen rendelet 
1-es, és 2-es számú melléklete lép.



 

2. §
 

Ez a rendelet 2004. június 7-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

1.sz. melléklet

 

Az ingyenes építési telkekről.

 

2. sz. melléklet
 

 

A kedvezményes, 100.000.- Ft. + ÁFA vételárú telkekről
 

 



 

H a t á r o z a t

 

83/2004.(VI.03.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Szeghalom Kolozsvári utca 2918/12, 2918/13, Szeghalom Érmellék u. 2918/18 hrsz-ú építési 
telkeket,  bruttó 420.000.- Ft-os kedvezményes vételáron, licit útján elidegenítésre meghirdeti, 4 
éves beépítési kötelezettség és 4 éves elidegenítési tilalom mellett.

 

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

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

-          Szeghalom-Körösladány települések közötti kerékpárút építése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy szintén a mai kistérségi társulati ülésen kerül 
megtárgyalásra a Szeghalom- Körösladány közötti kerékpárút építése érdekében pályázat 
benyújtása. A kerékpárút építése közösen történne Szeghalom és Körösladány önkormányzatával, a 
saját erő közös biztosításával. A pályázatot a kistérségi társulás nyújthatja be, a Regionális Operatív 
Program keretében. Sajnos Füzesgyarmat és Szeghalom közötti kerékpárút építésére nem lehet 
pályázni, mivel nem készült el a terv és nem került be a programba. A konkrét számok ismeretében 
újra a testület elé terjeszti a kerékpárút építését.

 

A bejelentéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

84/2004. (VI.03.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szeghalom-Körösladány 
települések közötti kerékpárút – kistérségi társuláson belül - pályázat útján történő megépítésével. A 
pályázathoz szükséges sajáterőt a két település önkormányzata közösen biztosítja.

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület rendkívüli ülésén más napirend, bejelentés nem 
hangzott el, megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

 

 

Macsári József                                                        Dr. Oláh Ernő


