
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. március 18-án tartott 
rendkívüli üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Bartis Márton, Eitler Gottfried, Hidi Sándor, Kardos László, 
Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné 
önkormányzati képviselők, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Nagy István műszaki irodavezető, 
Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a 
meghívón szereplő napirendeket tárgyalják, kérdezi képviselőtársait, hogy ezzel egyetértenek-e. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai egyetértettek a napirendek tárgyalásával.

 

Napirend:

GROW MARKED Kft. kérelme ingatlan bérbevételére, megvételére
Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A GROW MARKED Kft. kérelmet terjesztett elő az Önkormányzat 
tulajdonát képező 2916/53-54  hrsz.-ú területen lévő ingatlan bérbevételére, illetve későbbi 
megvásárlására. A Kft. szándéka, hogy a területen mezőgazdasági terménytárolót épít, amely 
munkahelyet is teremt. A beruházás megvalósításához saját erőn kívül állami támogatást is szeretne 
igénybe venni pályázat útján. Amennyiben ez sikeres lesz, úgy a területet is megvásárolná, és 
létrehozná a beruházást. A kérelemben foglaltakat a maga részéről támogatja, és javasolja 
Képviselő-testület felé, járuljon hozzá az ingatlan bérbeadásához, majd később annak 
elidegenítéséhez, azzal a módosítással, hogy az ingatlan eladási árát nettó 5.000.000,- Ft-ban 
határozzák meg, ne bruttó összegben. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat.



 

Bartis Márton testületi tag: E területre a FATESCO korábban jóval nagyobb vételárat ígért, így el 
kell gondolkodni azon, hogy 5 millióért eladja-e a Képviselő-testület az ingatlant.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Amennyiben a Kft. pályázaton állami támogatást nyer, úgy a 
beruházás megvalósításával gazdasági tevékenységet indít el, és ezzel munkahely is teremtődik, kb. 
50 főnek biztosít munkahelyet. A FATESCO képviselői egyébként visszaléptek a korábbi években 
előterjesztett vételi szándékuktól, és az Önkormányzatnak kedvező lenne, ha a terület most 
elidegenítésre kerülhetne bevétel szempontjából is. Javasolja az ingatlan bérbeadását, majd később 
nettó 5 millió Ft értékben értékesíteni az ingatlant, amennyiben a Kft. erre igényt tart.

 

Ambrusné Hegyesi Mária, Mikolik Judit testületi tagok: Érdeklődnek a terület holléte, illetve 
állapota iránt.

 

Nagy István műszaki iroda vezetője: Részletes tájékoztatást ad a terület fekvéséről, az ingatlan 
állapotáról, a változási vázrajz mindenki számára biztosítva van.

 

Mester Csaba testületi tag: Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy már több éve próbálkoznak 
vállalkozók betelepülni a városba, de igazán új munkahelyteremtő beruházás csak szeghalmi 
vállalkozókon keresztül valósult meg. Támogatja a kérelemben foglaltakat.

 

Bacsó Imre testületi tag: Támogatja a Kft. kérelmét.

 

Macsári József polgármester: Javasolja a kérelmet úgy támogatni, hogy amennyiben a Kft. 
pályázata sikeres lesz, úgy a beruházást már a bérbevétel idején elkezdhessék. A kérelmet a fenti 
javaslatokkal együtt szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

26/2005. (III. 18.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbe adja a GROW MARKED Kft. 
(Szeghalom, Széchenyi u. 5/1. sz.) részére 2005. április 01-től 2005. szeptember 30-ig az 
Önkormányzat tulajdonát képező szeghalmi 2916/53. hrsz.-ú 5.313 m2, valamint 2916/54 hrsz.-ú 1 
ha 7.933 m2 nagyságú területet. A bérleti díjat 40.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Amennyiben a Kft. beruházást kíván megvalósítani a kérelmében megjelölt célra, úgy részére a 
Képviselő-testület 2005. október 31-ig vételi opciót biztosít fenti területekre, és a vételárat nettó 
5.000.000,- Ft –ban határozza meg. Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás már a 
bérbevétel idején is megindulhat.

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

 

Határidő: 2005. március 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Napirend

Magyar Erőemelő Szövetség támogatás
Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Magyar Erőemelő Szövetség megkapta a 2006. évi Fekvenyomó 
Világbajnokság rendezési jogát, és a helyi Erőemelő Egyesület javaslata alapján e rendezvény 
színhelyéül Szeghalom is szóba jöhet. A Szövetség megfelelőnek tartaná a világbajnokság itteni 
rendezését, azonban ez komoly anyagi és erkölcsi teherrel járna, ezért nagyon át kell gondolni, hogy 
ezt Szeghalom város felvállalja-e. Véleménye szerint most még ebben a kérdésben természetesen 
dönteni nem lehet, csupán elvi állásfoglalást szükséges hozni. Az anyagi támogatás kérdésében sem 
lehet dönteni, hiszen nincs még tudomása az eddigi szponzori támogatásokról. Amennyiben itt lesz 
rendezve, úgy 300-400 főnek biztosítani kell a szálláslehetőséget a városban, illetve a környéken. 
Kéri a véleményeket, hiszen majd el kell dönteni, hogy a város akarja-e a világbajnokságot itt 
rendezni.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Véleménye szerint nem csupán arról van szó, hogy a város akarja-e 
vagy sem itt rendezni a világbajnokságot, hanem arról, hogy tudja-e. Nyílván valóan nem mellékes 
az itteni rendezés a bevételek szempontjából sem. Csak a részletes feltételek ismeretében hozzanak 
döntést, hogy vállalja-e a város ezt a nagy rendezvényt.



Macsári József polgármester: Egyetért a fentiekkel, hiszen nagy felelősséggel jár, amennyiben ezt 
az Önkormányzat felvállalja, hiszen a szállás mellett biztosítani kell az étkezést is, a környező 
települések segítségét is kérni kell.

 

Hidi Sándor testületi tag: Megítélése szerint mindenképpen vállalni kellene a világbajnokság 
Szeghalmon történő rendezését, vállalni kellene az ezzel járó feladatokat még akkor is ha áldozni 
kell erre. Maximálisan támogatja az előterjesztést.

 

Macsári József polgármester: A fentiek alapján szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

27/2005. (III. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy a 2006. évi 
Fekvenyomó Világbajnokság színhelye Szeghalom legyen. Tekintettel arra, hogy a Világbajnokság 
megrendezése erkölcsi és anyagi terhet ró az Önkormányzatra, részletes feltételek ismerete mellett 
hoz végleges döntést Képviselő-testület e kérdésben.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a világbajnokság megrendezésével kapcsolatos részletes 
előterjesztést terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

B e j e l e n t é s

 

Macsári József polgármester: Bejelenti a Képviselő-testület tagjainak, hogy lehetőség nyílik 2005. 
augusztus 5-én csatlakozni egy országos szintű kerékpárversenyhez. A résztvevők Szeghalomról 
rajtolnának, és a végső cél Miskolc. 



Nyilvánvalóan ennek lesz anyagi vonzata is, és kb. 200.000,- Ft-ot jelentene a verseny támogatása. 
Véleménye szerint ezt a rendezvényt érdemes lenne a városnak támogatnia, hiszen egy olyan 
nagyszabású sportrendezvénytől van szó, amely a helybeli résztvevők számára biztosan 
meghatározó élményt fog jelenteni, és kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy Szeghalom ezt felvállalja. 
Kéri Amennyiben ez megvalósításra kerül, úgy saját hatáskörében kívánja biztosítani a 200.000,-. Ft 
anyagi támogatást.

 

Ugyancsak bejelenti, hogy a Szeghalom Újtelep VIII. u. 1. sz. alatti ingatlan egyik tulajdonosának 
elhalálozott, és most az Önkormányzat újból megpróbálja az ingatlan tulajdonjogát megszerezni. Az 
ingatlan körül fennálló többéves probléma eddig még nem rendeződött és a tulajdonosokkal nem 
sikerült megegyezni. Kéri képviselőtársainak egyetértését a fenti ingatlan tulajdonjogának 
megszerzésére. A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

28/2005. (III. 18.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szeghalom Újtelep VIII. u. 1. sz. 
alatti 2625 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésével.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonjog megszerzése érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.

 

Határidő: 2005. április 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Véleményt kér a képviselő-testületi tagoktól arra vonatkozóan, hogy a 
megüresedett háziorvosi álláshelyre beérkezett pályázatokat hogyan véleményezzék. Javasolja, 
hogy az Egészségügyi és Népjóléti Bizottsági ülésre meg kell hívni a pályázókat, és így a Bizottság 
előzetesen véleményezni tudja a pályázatokat, elő tudja a döntést készíteni a Képviselő-testületnek. 
Kérdezi képviselőtársait ezzel egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat. Az elhangzott javaslattal a 
testületi tagok egyhangúlag egyetértettek, elegendőnek tartják, hogy  az Egészségügyi és Népjóléti 
Bizottság véleményezze a pályázatokat, melyek elbírálásában a Képviselő-testület dönt.

 



Az Észak-Békési többcélú kistérségi társulás korábban már nyújtott be pályázatot informatikai 
fejlesztésre, amely sikeres volt. Ez évben újra lehetőség kínálkozik GVOP 4.4.2 informatikai 
fejlesztésre, amely két nagyobb projektre vonatkozik, és a kistérségi szintű pályázat bármelyikre 
vonatkozhat. A pályázatban 10 – 250 millió Ft közötti támogatásra van lehetőség, és a rendelkezésre 
álló konkrét összegre több igény várható, ezért érdemes mielőbb a pályázatot benyújtani, 
amennyiben ebben egyetértés lesz a kistérség települései között. Az egyik ajánlat földkábel 
lefektetése lenne, amely a Polgármesteri Hivatalból indulna ki több utcaszakaszon, és érintené az 
önkormányzati intézményeket is. A fejlesztés azt eredményezné, hogy az önkormányzati 
intézményeket optikai adatkábel kapcsolná össze, továbbá a lakosság számára is biztosítható lenne 
az internetes hozzáférés lehetősége.

A másik ajánlat korszerű és jó minőségű kábeltelevíziós rendszerre vonatkozik, ahol gazdag 
műsorkínálat lenne kevesebb díjért, mint ami most van megállapítva.

 

Hidi Sándor, Pákozdi Gábor testületi tagok: Véleményük alapján a kérdést részletesen körbe kellene 
járni, és részletesebb információval kellene rendelkeznie a Képviselő-testületnek ahhoz, hogy ebben 
dönteni tudjanak. Természetesen mindkét projektnek vannak előnyei, de ilyen nagymértékű 
beruházás megvalósításában nehéz dönteni, ezért javasolják, hogy szakembert vonjanak be, aki 
részletes tájékoztatást ad az informatikai fejlesztés lehetőségeiről.

 

Macsári József polgármester: Egyetért képviselőtársai véleményével, és a fenti informatikai 
fejlesztéssel kapcsolatban szakembert fog meghívni a bizottsági, illetve soron következő testületi 
ülésekre.

Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a Képviselő-testület 
munkáját, és az ülést lezárja.

 

 

Macsári József Valastyánné Győri Piroska

polgármester aljegyző


