
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 12-én tartott 
rendkívüli üléséről, a Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Barna Gyula, Bartis 
Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Hidi Sándor, Kardos László, Mester Csaba, Mikolik Judit, 
Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné, Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. 
Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Nagy István irodavezető, Gali 
Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a testületi tagokat, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő sorrend szerint 
tárgyalják a napirendeket, mely javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

 

1. sz. napirend: Szeghalom Nagy M. u. 4. sz. alatti irodaház felújítására megítélt támogatáshoz saját 
erő ütemezése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Képviselő-testület korábban döntött a Szeghalom Nagy M. u. 4. sz. 
alatt lévő irodaház felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról, és a Délalföldi Regionális Tanács 
döntése alapján sikerült az igényelt 45.989.000,- Ft-ot támogatást megnyerni. Ennek az összegnek 
az évenkénti ütemezése azonban eltér a pályázatban megjelölt ütemezéstől, és szükséges, hogy a 
támogatás ütemezéséhez igazítsa Önkormányzat a saját forrásának az ütemezését. E szerint a 2006. 
évre megítélt 8 M Ft támogatáshoz 2 M Ft saját forrást kell biztosítani, míg 2007. évre a megítélt 
37.989.000,- Ft-hoz 9.497.000,- Ft saját forrást kell biztosítani az Önkormányzat költségvetésében. 
Mindezek alapján javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, és szavazásra azt. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

36/2006. (IV. 12.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalom Nagy M. u. 4. sz. 
alatti irodaház felújításához megítélt TRFC támogatását, a támogatás szerinti döntés ütemezésében. 
Ennek megfelelően a saját forrást az Önkormányzat 2006. évi költségvetésében: 2.000 e Ft, a 2007. 
évi költségvetésében: 9.497 e Ft, összesen: 11.497 e Ft (20 %) összegben biztosítja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

2. sz. napirend: Közbeszerzési eljárások megindítása pályázatokon elnyert felújítási munkálatokra

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az eddigi nyertes pályázatok alapján szükséges összeállítani az éves 
közbeszerzési tervet. A közbeszerzési törvény értelmében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni az 
útépítések, Nagy M. u. 4. sz. alatti épület, illetve a Gondozási Központ és az ún. Kisdedóvó épület 
felújítására, a belterületi utak és csapadékvíz elvezető csatornák karbantartására irányuló 
gépbeszerzés kivitelezőjének, szállítójának a kiválasztására, és ebben a Képviselő-testület dönt.

 

Az előterjesztésben részletezésre került, hogy a Kbt. szerint a közbeszerzési értékhatárokat 
figyelembe véve a különböző felújítási munkálatokra hogyan és milyen formában kell az eljárásokat 
megindítani. Az erre vonatkozó döntést javasolja elfogadásra a határozati javaslat szerint. Kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:



H a t á r o z a t

 

37/2006. (IV. 12.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az útépítések kivitelezőjének 
kiválasztására nyílt eljárás; a Szeghalom Nagy M. u. 4. sz. irodaház felújítás kivitelezőjének 
kiválasztására hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárás; a Gondozási Központ, 
Kisdedóvó felújítás, belterületi utak és csapadékvíz elvezető csatornák karbantartására irányuló 
gépbeszerzés kivitelezőjének, illetve szállítójának kiválasztására hirdetmény nélküli egyszerű 
közbeszerzési eljárás megindításával.

 

A Képviselő-testület egyetért továbbá azzal, hogy a hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárások 
lefolytatására, illetve műszaki ellenőr kiválasztására szakcég legyen felkérve.

 

Megbízza a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a bonyolító és műszaki ellenőr kiválasztására az 
ajánlattételre felkérendőket határozza meg.

 

Megbízza továbbá még a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárásokat folytassa le, illetve e hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárások esetében döntési 
javaslatot terjesszen a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

3. sz. napirend: Tulajdonosi hozzájárulás kérés szennyvíziszap víztelenítéséhez

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Körösladány Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulást kért 
Szeghalom Város Önkormányzattól a Körösladányban keletkező szennyvíziszap, szeghalmi 
szennyvíztisztító telepen történő víztelenítéséhez.

A szeghalmi szennyvíztisztító kapacitása jelenleg nincs teljesen leterhelve, azonban a Körös Vidéki 
Környezetvédelmi Felügyelőség nem javasolja más településről begyűjtött szennyvíz fogadását. 
Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket képviselőtársaitól.



 

Bartis Márton testületi tag: A szakvélemény ellenére, a jó szomszédi kapcsolatot nem rombolja-e, 
ha a Képviselő-testület nemet mond Körösladánynak?

 

Hidi Sándor testületi tag: Egyetért képviselőtársával, a jó szomszédságra való tekintettel megoldást 
kellene keresni.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Ha létrejön a tervezett Bioetelon üzem, érinti-e a 
szennyvíztisztítótelep leterheltségét?

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A Környezetvédelmi Felügyelőség a szakvéleményét írja le, és 
amennyiben lehetséges, és nem jár hátránnyal, úgy átmenetileg engedélyezzék a kérelemben 
foglaltakat.

 

Macsári József polgármester: Az a javaslata, hogy a májusi testületi ülésen térjenek vissza 
Körösladány Önkormányzat ilyen irányú kérésére. Addig a Környezetvédelmi Felügyelőségtől 
beszerzik a szükséges adatokat annak érdekében, hogy konkrétan lássák, milyen teherrel járna a 
szennyvíz átszállítása a szeghalmi tisztítótelepre. Tehát javasolja képviselőtársainak, hogy most ne 
hozzanak döntést, és a májusi testületi ülésen tárgyalják a beadványt. Ezzel a Képviselő-testület 
tagjai egyhangúlag egyetértettek.

 

4. sz. napirend: Vis-maior támogatási igény benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A másodfokú belvízvédelmi készültség miatt felmerült többletköltség, 
illetve önkormányzati épületekben keletkezett károk helyreállítási költségekre Vis-maior eseményt 
jelentett be Önkormányzat a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A Vis-maior támogatási 
igényhez szükséges a Képviselő-testület határozata arról, hogy a többletköltséget az Önkormányzat 
nem tudja a 2006. évi költségvetéséből biztosítani. A többletköltségeket többek között a 
szivattyútelepek energiaköltségei, mobilszivattyúk üzemeltetésének költségei jelentik, amely közel 
5 M Ft, és a Kisdedóvó, valamint a volt Kaszinó épületeiben keletkezett károk helyreállításának 
költsége pedig 29 M Ft.  Tekintettel arra, hogy minderre a 2006. évi költségvetés nem nyújt 
fedezetet, ezért szükséges a Vis-maior események támogatására 33.872.682,- Ft támogatási igény 
benyújtását a Területfejlesztési Tanácshoz.

 



Fentiekre tekintettel javasolja a Vis-maior támogatási igény benyújtását a belvíz mentesítési 
feladatok többletköltségére, és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta:

 

H a t á r o z a t

 

38/2006. (IV. 12.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonbiztonság érdekében végzett 
közvetlen védekezési többletköltségek fedezetére az éves költségvetésében forrást biztosítani nem 
tud, a Vis-maior helyzetét feloldani nem tudja. A Berettyó I. sz. szivattyútelep 3. sz. gépegységének 
nyomócső javításra a 2006. évi költségvetésben forrást biztosítani nem tud. Tekintettel arra, hogy e 
káresemény, illetve védekezési költség részbeni megtérítése Biztosítótól nem várható, szükségesnek 
tartja Vis-maior támogatási kérelem benyújtását 5.946.564,- Ft támogatási igénnyel. A belterületi 
belvíz mentesítési feladatokat a szivattyú nyomócsövének javítása nélkül, illetve a 2006. évre 
tervezett, de már felhasznált előirányzat megtérítése nélkül az év további részében ellátni nem tudja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: Támogatási igény benyújtására: 2006. április 13.

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

39/2006. (IV. 12.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Tildy u. 14. sz. alatt lévő 
(jelenleg múzeum elhelyezését szolgáló) épület és a Szeghalom Tildy u. 15-17. sz. alatt lévő iskola 
épületének ún. kaszinószárnya belvíz okozta helyreállításához 2006. évi költségvetésében forrást 
biztosítani nem tud. Az állagmegóvás érdekében és a két épület jelenlegi funkciójának fenntartása 
érdekében feltétlenül szükséges az épületek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése.

 



Tekintettel arra, hogy ezen munkák elvégzésére a biztosítás nem terjed ki, a Képviselő-testület 
szükségesnek tartja Vis-maior támogatási kérelem benyújtását a szakértő által készített 
költségvetésnek megfelelően, összesen: 28.912.498,- Ft támogatási igénnyel.

 

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

 

Határidő: Támogatási igény benyújtására: 2006. április 13.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5. sz. napirend: Rácz Bernadett angol nyelvtanár kérelme önkormányzati lakás biztosítása iránt

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Rácz Bernadett a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskolában nyelvtanárként dolgozik, állandó lakcíme Körösladány, kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz önkormányzati bérlakás biztosítása iránt. A kérelmet az intézmény igazgatója is 
támogatta.

Mivel jelenleg nincs megüresedett önkormányzati bérlakás, így azonnal nem tud az Önkormányzat 
részére lakást biztosítani, azonban a Tildy u. 16-18. sz. épületben megüresedés esetén biztosítja a 
bérlakást. Javasolja képviselőtársainak ezt elfogadásra. Hozzászólás nem hangzott el, a kérelmet 
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

 

40/2006. (IV. 12.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz Bernadett angol nyelvtanár 
(Körösladány Alkotmány u. 2/2. sz.) részére a mód. 5/1994. (V. 2.) sz. önkormányzati rendelet 5. § 
(1) bek. alapján megüresedés esetén önkormányzati lakást biztosít a Szeghalom Tildy u. 16-18. sz. 
alatt.

 

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



 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

B e j e l e n t é s e k

 

Macsári József polgármester: A Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központ, a lakosság 
biztonságérzetének növelése érdekében pályázatot írt ki a vagyon elleni bűncselekmények, 
elsősorban a betöréses lopások visszaszorítását, megelőzését elősegítő programok támogatására. A 
pályázat támogatja 2 db mobil riasztó berendezés beszerzését, illetve szórólapok terjesztését, amely 
a betöréses lopásokkal szembeni védekezésre hívja fel a figyelmet. Mindez az idős emberek 
védelmére, tájékoztatására vonatkozna. Ugyanakkor eszközöket is lehetne beszerezni a védelem 
biztonsága érdekében olyan lakásoknál, ahol ez hiányzik. Az össz. beruházás 2 M Ft összegű, a kért 
támogatás 1.500.000,- Ft összegre irányulna és az önrész, melyet az Önkormányzatnak biztosítani 
kell 500.000,- Ft. Javasolja, hogy a pályázati felhívásra az Önkormányzat nyújtsa be pályázatát. 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra terjeszti.

 

Szavazás eredményképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

41/2006. (IV. 12.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium Országos 
Bűnmegelőzési Központ felhívására „a vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses 
lopások visszaszorítását, megelőzését elősegítő programok támogatására” pályázatot nyújt be.

 

Képviselő-testület a 2. 000. 000,- Ft összköltséggel tervezett 2 db mobil riasztó rendszer 
beszerzésének, illetve fokozottan veszélyeztetettek részére nyújtandó bűnmegelőzési tájékoztatás, 
illetve eszközbeszerzés finanszírozásához az önrészt 500.000,- Ft (25 %) összegben biztosítja a 
2006. évi költségvetésében. Az igényelt támogatás összege 1.500.000,- Ft (75 %).

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti intézkedések megtételéről.



 

Határidő: 2005. április 28.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Mivel egyéb bejelentés nincs, megköszöni képviselőtársainak a 
munkáját és a rendkívüli testületi ülést lezárja.

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző


