
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. augusztus 28-án tartott 
nyilvános üléséről, a Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Barna Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Hidi Sándor, Kardos László, 
Mester Csaba, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné, Zsadányi Sándorné önkormányzati 
képviselők, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Polgármesteri 
Hivatal irodavezetői, valamint a napirendi pontok kapcsán érintett meghívottak, Gali Mária 
jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a napirendeket a 
meghívóban szereplő sorrend szerint tárgyalják úgy, hogy a 4/3. és a 4/4. sz. előterjesztéseket zárt 
ülésen tárgyalják. Ezzel a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

 

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítése nincs, összevont 
bizottsági ülésen a bizottságok a jelentéssel egyetértettek. Kéri a véleményeket. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nincs, majd az írásos jelentést szavazásra bocsátja Képviselő-testületnek. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

82/2006. (V. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

 

2. sz. napirend: Tájékoztató az ESTHAJNAL Alapítvány Idősek Otthona működéséről

Előadó: Tarné Kondacs Katalin Kuratórium elnöke

(Barna Gyula önkormányzati képviselő e napirend tárgyalásakor érkezett az ülésre.)

 

Macsári József polgármester: Az ESTHAJNAL Alapítvány minden évben beszámol a Képviselő-
testületnek működéséről. Az Idősek Otthona működéséről szóló tájékoztatót az összevont bizottsági 
ülésen véleményezték a bizottsági tagok, és elfogadásra javasolták Képviselő-testületnek.

Kérdezi Tarné Kondacs Katalint a Kuratórium elnökét, hogy a tájékoztatót szóban kiegészíti-e.

 

Tarné Kondacs Katalin Kuratórium elnöke: Az Idősek Otthona működéséről készült írásos 
tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy 1999. óta létezik az ellátási szerződés, közel 6 éve 
működteti az Idősek Otthonát az ESTHAJNAL Alapítvány. A lakosság ismeri és elfogadja az otthon 
működésével kapcsolatos elvárásokat, és mindig van érdeklődő. Az lakosság igényelné az egyéb 
szolgáltatásokat, mint az átmeneti elhelyezés, napi elhelyezés. 2005. október 1-től bővítették 2 fővel 
az otthon létszámát, és különböző átalakítások voltak. 22 főt tudnak ellátni, a nővérek 12 órában 
dolgoznak. Minden lakóval szerződést kötnek megállapodás alapján, amelynek tartalmát a 
családtagok is megismerhetik. Véleménye szerint a 600.000,- Ft nagyságú egyszeri hozzájárulás 
mértéke méltányosnak mondható, a lakó garzont kap fürdőszobával együtt. Nagyon odafigyelnek 
arra, hogy megfelelő tájékoztatást adjanak az odaérkező lakóknak, hozzátartozóikkal együtt. A 
lakók havonta fizetik a jövedelmük 80 %-át az Alapítványnak, ezért teljes étkezési ellátást, nővéri 
felügyeletet, orvosi ellátást kapnak, biztosítva van részükre a fűtés, világítás, tisztítószerek, stb.

 

A kulturális rendezvényeket illetően megemlíti támogatóik nevét: Péter Szarka Lászlóné, Ambrusné 
Hegyesi Mária, Bartis Márton, illetve az Újtelepi és Petőfi úti Óvoda vezetőit, akik különböző 
kulturális rendezvényeken nyújtottak segítséget.

 



A tájékoztatót kiegészíti még azzal, hogy minden évben átesnek a szigorú ellenőrzéseken, mint 
például a MÁK, Közigazgatási Hivatal ellenőrzésein. 2006. júniusban is volt egy átfogó ellenőrzés 
a Minisztériumból. Az ellenőrző szerv a lakóknak tette fel kérdéseiket, hogy mennyire elégedettek 
az ellátás, bentlakás színvonalával. A vizsgálat eredményéről még nincs tudomásuk. Macsári József 
polgármester: Megköszöni a fenti kiegészítést, és kérdezi képviselőtársaitól, hogy van-e kérdés, 
vélemény. Hozzászólás nem volt, szavazásra terjeszti az írásos beszámolót, az elhangzott szóbeli 
kiegészítéssel együtt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

83/2006. (VIII. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ESTHAJNAL Alapítvány 
Idősek Otthona működéséről szóló írásos tájékoztatót az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítéssel 
együtt.

 

3. sz. napirend: Beszámoló a gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok végrehajtásáról

Előadó: Gyimesi Sándor Szociális Iroda vezetője, Macsári Istvánné Gondozási Központ vezetője

 

Macsári József polgármester: A gyermekek védelméről szóló törvény végrehajtásáról, a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működéséről szóló beszámoló minden évben napirenden 
van a Képviselő-testület előtt, ugyanis az 1997. évi gyermekvédelmi törvény előírja ezt. A 
részleteiben mindenre kiterjedő írásos anyagot a Gyámhivatal vezetője, a Gondozási Központ 
vezetője és a Szociális Iroda vezetője állította össze. Összevont bizottsági ülésen a beszámolót 
véleményezték a bizottsági tagok, és elfogadásra ajánlották azt Képviselő-testület felé. Kérdezi az 
előterjesztőket van-e kiegészítésük, illetve a képviselőtársait, hogy van-e kérdés, észrevétel az 
anyaggal kapcsolatban.

 

Megállapítja, hogy kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el. Az írásos előterjesztést javasolja 
elfogadásra, és szavazásra bocsátja azt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

84/2006. (VIII. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekvédelmi törvényből 
adódó feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

4/1. sz. napirend: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beindítása Szeghalom Kistérségben

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás nemrégiben határozott arról, 
hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térségi szinten külső szolgáltató megbízásával látja el. 
Ehhez szükség van az önkormányzatok képviselő-testületeinek határozataira.

Tájékoztatásként elmondja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mire terjed ki, ennek 
keretében mit kell biztosítani, illetve hogyan történik a szolgálat működése. Bizottságok az 
előterjesztést megvitatták, és javasolták annak elfogadását. Kéri az esetleges kérdéseket, 
véleményeket. Hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

85/2006. (VIII. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás által, térségi szinten 2007.január 01-től biztosítja, külső szolgáltatóval kötött 
ellátási szerződés útján.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester



Határidő: 2006. szeptember 15.

 

4/2. sz. napirend: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjának megválasztása

Előadó: Macsári József polgármester

(Hidi Sándor e napirend tárgyalásakor érkezett az ülésre.)

 

Macsári József polgármester: A választási törvény értelmében a települési kisebbségi 
önkormányzati képviselők választásához a szavazáskor szavazatszámláló bizottságot kell 
választani. A tagokra, illetve póttagra vonatkozó javaslattal a bizottságok egyetértettek. Javasolja, 
hogy az előterjesztést fogadja el a Képviselő-testület, a határozati javaslatot szavazásra terjeszti elő. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

86/2006. (VIII. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési kisebbségi önkormányzati 
képviselők választásához kialakítandó önálló szavazókör szavazatszámláló bizottságába az alábbi 
személyeket választja meg:

 

Tagok:

1. / Kaszanyiné Hajdu Julianna Szeghalom Nádasdy u. 27.

2./  Kalászné Váradi Tünde Szeghalom Bocskai u. 1-3. B.

3./  Boros Zsuzsanna Szeghalom Vörösmarty u. 15.

4./  Szabóné Elek Julianna Szeghalom Bacsó B. u. 20.

5./  Kótiné Rádai Margit Szeghalom Vásártér 35.

Póttag:

6./ Nagy Éva Szeghalom Újtelep II. u. 20.

 



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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

4/5. sz. napirend: Vadvirág Természetvédelmi és Kulturális Egyesület kérelme a volt Kaszinó épület 
bérleti szerződéséhez

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szorosan kapcsolódik a következő napirend 
anyagához. A Körös-Sárréti Leader akciócsoport sikerrel pályázott a kiírás alapján egy 100 M Ft-os 
nagyságrendű támogatásra, amelynek felhasználására a térség 9 települése és Újiráz 
önkormányzata, civilszervezetei, és vállalkozói nyújthatnak be pályázatot, egy-egy pályázó 
maximum 5 M Ft-ra pályázhat. Az előterjesztések alapján a Vadvirág Természetvédelmi és 
Kulturális Egyesület és az Önkormányzat külön nyújt be pályázatot az akciócsoport vezetőségéhez, 
a Tildy utcai volt Kaszinó épület felújítására, amely hosszú idő óta kihasználatlan. A felújítás a 
homlokzatra, a tetőszerkezetre vonatkozna, és vizesblokk kialakítására. Ezt az ingatlant kéri a 
Vadvirág és a Kézművesek Egyesülete ingyenesen bérbevételre.

 

Előterjesztések alapján indokoltnak tartja, hogy az épület e célra kerülne hasznosításra, a pályázatok 
együtt bizonyulnak hasznosnak, ugyanis az Önkormányzat egyedül nem tudná megoldani a 
felújítást.

 

Javasolja biztosítani az Egyesület részére az épület egy részét 5 évre úgy, hogy 2 évig ne kelljen 
bérleti díjat fizetniük, azonban a felmerülő összes rezsiköltség terhelje őket.

Kéri képviselőtársainak a véleményét.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A Várhelyi ifjúsági tábor éveken keresztül az Egyesület kezelésében 
volt, és ekkor az Önkormányzattal szemben fizetési hátralékok keletkeztek, melyet az 
Önkormányzat elengedett. Tudomása szerint ez a civilszervezet kapott eddig a legtöbb támogatást. 
A pályázat valóban hasznosnak bizonyul, azt támogatja is, azonban a bérleti szerződés 
megkötésekor a feltételeket fontosnak tartja meghatározni, majd számon kérni. Az épület 
rezsiköltsége bérleti díjon kívül is nagy költségnek bizonyul, és ezt a költséget elő kell teremtenie 
az Egyesületnek. Fontosnak tartja érvényesíteni az ezzel járó fizetési kötelezettséget, és előre 
meghatározni a feltételeket.



 

Macsári József polgármester: A rezsiköltség fizetése feltétele lehet annak, hogy az épület 
bérbevétele hogyan és meddig szól.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Egyrészről a pályázatot támogatja, másrészről pedig megfontolás 
tárgyává teszi a bérleti díj elengedését a Képviselő-testület 4 éves ciklusának lejárta miatt. Nem 
tartaná jónak, ha a Képviselő-testület elkötelezné magát hosszú időre a következő Testület 
kontójára.

 

Kardos László testületi tag: Egy újonnan megalakult civilszervezet 2 évig önállóan nem nyújthat be 
pályázatot. A civilszervezet mely működtetné a civilházat, ez egy újonnan megalakuló 
civilszervezet, és a polgármester is azért javasolt 2 évre bérleti díj mentességét, mert 2 év múltán 
jobban megnyílna számukra a pályázati lehetőség. A várhelyi ifjúsági tábort a Vadvirág Egyesület 
már nem üzemelteti, és az említett adósságot korábban már kiegyenlítették, tehát semmiféle 
tartozásuk nem áll fenn Önkormányzat felé.

 

Hidi Sándor testületi tag: Azzal ért egyet, hogy a pályázatok benyújtását támogassa a Képviselő-
testület, de az Egyesülettel kötendő bérleti szerződésben meg kell szabni a feltételeket.

 

Macsári József polgármester: Az Egyesületnek 300.000,- Ft összegű tartozása volt, azonban ennek 
rendezésére Szeghalom város 2 nyelvű honlapját készítette el az Egyesület, és a fennmaradó többi 
tartozást befizették. Hangsúlyozza a pályázatok fontosságát és megemlíti, hogy várhatóan a 
következő Képviselő-testületnek az elképzelése is hasonló lesz az épület funkciójával kapcsolatban.

Javasolja a pályázatok benyújtását, mindkét pályázatnál az önrész vállalását, és amennyiben azok 
sikeresek lesznek, olyan megállapodást kell kötni az Egyesülettel, hogy a pályázati pénz az 
Önkormányzat számlájára érkezzen, és feltétel legyen a rendszeres rezsiköltség megfizetése, illetve 
a bizonyos időre megállapított bérleti díj fizetése. A pályázatoknak a feltétele, hogy az épületben azt 
a funkciót, amire a pályázat szól, legalább 5 évig folytassa az Egyesület.

 

Ambrus Szilvia Egyesület elnöke: Szeretné kérni a Képviselő-testülettől, hogy akinek van kérdése 
az Egyesülettel kapcsolatban, az forduljon hozzá, mindenre készséggel fog válaszolni. A kérelmüket 
illetően elmondja, hogy a pályázati anyaghoz csatolniuk kell egy konkrét bérleti szerződést, vállalni 
kell az 5 éves működést, ezért ebben döntést kér. A továbbiakban elmondja, hogy a Vadvirág 
Egyesület nem egymagában vállalja fel ennek a központnak a működtetését, hanem egy 2,5 éves 
munkára alapozva, a térségben minden települést érintő több civilszervezetet érint mindez. Az 
előterjesztésekben foglaltak teljesen megalapozottak, és mindenkit szeretne biztosítani arról, hogy 
komolyan előkészített munkáról van szó.

 



Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az Egyesület kérelmét, amelynek 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag –az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

87/2006. (VIII. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Vadvirág Természetvédelmi 
és Kulturális Egyesület kérelmét, amely a volt Kaszinó elnevezésű épület egy részének 
bérbeadására vonatkozik.

 

Képviselő-testület hozzájárul a Szeghalom Tildy u. 15-17. sz. alatti volt Kaszinó épületet 
bérbeadásához 5 éves időtartamra, amennyiben az épület felújítására benyújtott pályázatok 
sikeresek lesznek. A finanszírozásra megállapodást kell kötni, amelyben szerepelnie kell, hogy a 
pályázati pénz az Önkormányzat számlájára érkezik. A bérbeadás részletes feltételeit az újonnan 
megalakuló Képviselő-testület határozza majd meg.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelem szerint

 

4/6. sz. napirend: Pályázat benyújtása a volt Kaszinó épület felújítására a Kézműves bemutató 
műhely kialakítása Szeghalmon címmel

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előző napirend kapcsán részletesen tárgyalták a Leader+ program 
keretén belül benyújtható pályázatokat a volt kaszinó épület benyújtására. Javasolja a pályázatok 
benyújtását, és az önrész biztosítását, majd a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag –az 
alábbi határozatokat hozta:

 



H a t á r o z a t

88/2006. (VIII. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív 
Program Leader+ (kódszám: 3. 5. 2.) keretén belül a Körös-Sárréti helyi akciócsoport „A 
hagyományokra épülő értékteremtés a Körös-Sárréten” tárgyú pályázati felhívására pályázatot nyújt 
be a felhívás X. 1. 1. Helyi értékek hasznosításával az idegenforgalom és kézműves tevékenységek 
fejlesztése jogcímre Szeghalom Tildy u. 15-17. sz. alatt található volt Kaszinó épület felújítására a 
Kézműves bemutató műhely kialakítása Szeghalmon címmel.

 

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a bruttó 5.953.000,- Ft (100 %) összeggel tervezett 
kézműves műhely kialakításának önrészét, azaz 953.000,- Ft-ot (16 %) a pályázat megvalósításához 
biztosítja az ez évi költségvetése terhére.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2006. szeptember 11.

 

H a t á r o z a t

89/2006. (VIII. 28.) Ökt. sz.

 

A Vadvirág Természetvédelmi és Kulturális Egyesület az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív 
Program Leader+ (kódszám: 3.5.2.) keretén belül a Körös-Sárréti helyi akciócsoport „A 
hagyományokra épülő értékteremtés a Körös-Sárréten” tárgyú pályázati felhívására pályázatot nyújt 
be a felhívás X. 1. 3. Térségi partnerségi együttműködések fejlesztése jogcímre Szeghalom, Tildy u. 
15-17. sz. alatt található volt Kaszinó épülete felújítására, Civil szolgáltató iroda kialakítása címmel. 
Szeghalom Város Önkormányzata - mivel az érintett ingatlan felújítása 100 % önkormányzati 
tulajdonú - biztosítja a pályázat benyújtásához szükséges önrészt.

 

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a bruttó 6.442.000,- Ft (100 %) összeggel tervezett Civil 
szolgáltató iroda kialakításának önrészét, azaz: 1.442.000,- Ft-ot (23 %) a pályázat 
megvalósításához biztosítja az ez évi költségvetése terhére.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2006. szeptember 11.



 

4/7. sz. napirend: Játszótér felújításához önrész biztosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat játszóterek felújítására elkülönített a 2006. évi 
költségvetésében 6,5 M Ft-ot. Ez évben sikeres volt az ilyen irányú pályázat, és a kiírásnak 
megfelelően biztosítani kellett az önrészt, erről soron kívül nyilatkozni kellett. Ez megtörtént az 
SzMSZ. szerint, de ugyanakkor az önrész vállalását határozattal kell megerősíteni, ezért az 
előterjesztésnek megfelelően ezt szavazásra terjeszti elő. Szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

90/2006. (VIII. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a MOBILITÁS-hoz benyújtott 
pályázattal, amely a Dózsa u. 19-25. sz. alatti tömbház és a Fáy u. lakótömbök által határolt 
területen lévő játszótér felújítására vonatkozik.

 

Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a 6.805.232,- Ft összeggel tervezett játszótér felújítási 
munkák költségének 3.805.232,- Ft összegű önrészét, a pályázati kiírásnak megfelelően biztosítja a 
2006. évi költségvetésében e célra elkülönített összegből. Ezzel megerősíti az SZMSZ. 30. § (3) 
bekezdés alapján tett nyilatkozatot.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

4/8. sz. napirend: Pályázat benyújtása a Sárréti Múzeum tűzoltókocsi gyűjtemény kiállító 
területének rendezésére

Előadó: Macsári József polgármester

 



(E napirend tárgyalásakor érkezett az ülésre Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag.)

Macsári József polgármester: Az előterjesztés ugyancsak a Leader+ keretében benyújtandó 
pályázatról szól, amely a Sárréti Múzeum tűzoltókocsi gyűjtemény kiállító területének rendezésére 
vonatkozik. Javasolja a pályázat benyújtását, és az önrész biztosítását. A határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

91/2006. (VIII. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív 
Program Leader+ (kódszám: 3. 5. 2.) keretén belül a Körös-Sárréti helyi akciócsoport „A 
hagyományokra épülő értékteremtés a Körös-Sárréten” tárgyú pályázati felhívására pályázatot nyújt 
be a felhívás X. 1. 1. Helyi értékek hasznosításával az idegenforgalom és kézműves tevékenységek 
fejlesztése jogcímre Szeghalom Tildy u. 14. sz. alatt található Sárréti Múzeum tűzoltókocsi 
gyűjtemény kiállító területének rendezése címmel.

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a bruttó 5.850.000,- Ft (100 %) összeggel tervezett 
tűzoltókocsi gyűjtemény kiállító terület rendezésének önrészét, azaz: 850.000,- Ft-ot (15 %) a 
pályázat megvalósításához biztosítja az ez évi költségvetése terhére.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2006. szeptember 11.

 

4/9. sz. napirend: Lakossági utak építési kivitelezőjének kiválasztása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Közbeszerzési eljárás keretében megtörtént a lakossági utak építésére 
a kivitelezők által benyújtott ajánlatok értékelése. Árajánlatok alapján, az eljárás győztesének a 
Strabag Zrt.-t javasolta a Közbeszerzési Bizottság. Javasolja Képviselő-testületnek a határozati 
javaslat elfogadását, amelyet szavazásra terjeszt elő. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

92/2006. (VIII. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság javaslatára 
egyetért azzal, hogy a lakossági utak – útalap, illetve meglévő útalapok aszfaltburkolat – építésének 
kivitelezőjeként a benyújtott árajánlatok alapján az eljárás győztesének a Strabag Zrt. legyen 
kihirdetve bruttó 61.254.636,- Ft-os ajánlattal. Második helyezett a DEBMUT Zrt. 88.277.950,- Ft-
os árajánlattal.

A Képviselő-testület felkéri a bonyolítással megbízott KÖVITE PLUSZ Kft.-t, hogy az eljárás 
eredményét hirdesse ki.

 

Megbízza a polgármestert, hogy az eljárás győztesével a kivitelezési szerződést írja alá.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2006. szeptember 28.

 

4/10. sz. napirend: Körös Sárréti Kézműves Műhely Népművészeti Egyesületének kérelme bérleti 
díj mentességre

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Amennyiben a pályázatok sikeresek lesznek, nem látja akadályát, 
hogy a felújítandó volt kaszinó épületben a Kézművesek Egyesületének tagjai is helyet kapjanak, 
azonban a korábbi előterjesztéshez hasonlóan ne döntsenek a bérbeadás feltételeiről, ezt az 
előterjesztést tárgyalja majd az októbertől működő Képviselő-testület, és akkor ott kerüljenek 
meghatározásra a feltételek. Mindezt szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 



H a t á r o z a t

93/2006. (VIII. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Körös Sárréti Kézműves 
Műhely Népművészeti Egyesület kérelmét, amely a volt Kaszinó elnevezésű épület egy részének 
bérbeadására vonatkozik.

 

Képviselő-testület hozzájárul a Szeghalom Tildy u. 15-17. sz. alatti volt Kaszinó épület 
bérbeadásához 5 éves időtartamra, amennyiben az épület felújítására benyújtott pályázatok 
sikeresek lesznek. A finanszírozásra megállapodást kell kötni, amelyben szerepelni kell, hogy a 
pályázati pénz az Önkormányzat számlájára érkezik. A bérbeadás feltételeit az újonnan megalakuló 
Képviselő-testület határozza majd meg.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

(Gajda Mihály testületi tag fenti szavazás után érkezett az ülésre.)

 

Macsári József polgármester: A nyilvános testületi ülésnek egyéb napirendje nincs, a közérdekű 
bejelentések előtt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a munkaterv szerinti szeptember 25-i ülésen 
legyen teljes a létszám a ciklus utolsó ülésén.

Tájékoztatásul elmondja, hogy 2006. szeptember 21-én ismét rajt helyszíne lesz a város, a Tour de 
Hongrye kerékpárversenynek, amelyre várják az érdeklődőket 16-19 óráig, mivel körversenyt 
szeretnének rendezni a városban a kerékpár-versenyzők.

 

Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e közérdekű bejelentésük.

 

Török Sándorné testületi tag: Tudomása szerint a Strabag Zrt. végzett korábban is útfelújításokat az 
Önkormányzat területén, és a József A.u. útburkolat közepe elég sok kívánnivalót von maga után, 
ezen kívül a József A. és Árpád utca kereszteződése is, mely javítást igényelne. Ebben intézkedést 
kérne. 



A továbbiakban a parlagfű irtását veti fel, ezzel kapcsolatban nemcsak a lakosságra, hanem az 
Önkormányzatra is érvényesek az előírások. A Kolozsvári utca felüljárójánál, a hídnál lévő parlagfű 
irtásában kérne segítséget, és olyan helyeken, ahol a lakosságon felül az Önkormányzat is tud 
segítséget nyújtani ebben. Ugyanakkor kéri a világítótestek szabaddá tételét, hogy a járdán lehessen 
közlekedni.

 

Macsári József polgármester: Fentiekre reagálva elmondja, hogy az utak javítása folyamatos volt az 
utóbbi időben, de mint például a Dózsa Gy. u. esetében is, nem volt meg a pénzügyi lehetőség 2 sor 
aszfaltburkolatra, amellyel a hibák teljesen megszűntek volna. Lehetőség szerint megtörténik a 
szavatossági időn belüli javítás, és az Árpád utcai útpadka javításához minimális mennyiségű 
kohósalakot tud biztosítani az Önkormányzat.

 

Mivel több bejelentés nem hangzott el, megköszöni képviselőtársainak a munkáját és a nyilvános 
testületi ülést lezárja.

 

 

Macsári József                                            Dr. Oláh Ernő


