
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 05-én megtartott 
rendkívüli üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, Csák 
Gyula, Eitler Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Gulyás Sándorné, 
Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, Kovács István, Mester Csaba, Mikolik Judit, Nagy Gábor, 
Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő címzetes 
főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői, Gali Mária 
jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésén 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat, és javasolja, hogy a meghívón szereplő sorrend szerint tárgyalják az 
előterjesztéseket. Ezzel a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek, egyéb napirend 
felvételére nem hangzott el javaslat.

 

1. sz. napirend: Pályázat kiírása a II. sz. háziorvosi álláshelyre

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Dr. Almássy Hajnalka háziorvos beadványában közli, hogy a II. sz. 
háziorvosi körzet ellátását nem tudja a továbbiakban vállalni, és 2007. március 1-től ingyen 
visszaadja a Polgármesteri Hivatalnak a körzetet. Javasolja Képviselő-testületnek, hogy a beadványt 
támogassák, és a megüresedő álláshelyre írják ki a pályázatot az előterjesztés szerint.

 



Gajda Mihály testületi tag: Véleménye szerint kérdéses, hogy 5 körzetre szükség van-e, ugyanis a 
II. sz. körzetben 700 db kártya van, ami nagyon kevés. Félő, hogy olyan orvos jelentkezik, aki 
állandó jelleggel nem fog itt tartózkodni, ezért a rendelés nem lesz zökkenőmentes.

 

Macsári József polgármester: Valóban nem nagy körzetről van szó, de van olyan körzet is, ahol 
lényegesen magas a kártyaszám. Amennyiben lesz pályázó, mindenképpen ő rajta múlik, hogy 
hogyan alakul a körzetének nagysága mivel szabad orvos választás van.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A hirdetésben szerepeltetni kellene a körzet kártyaszámát. 
Javasolja, hogy az Önkormányzat hirdesse meg az álláshely betöltését 6 hónapra, és ha nem lesz 
jelentkező, úgy félév múlva térjen vissza erre a Képviselő-testület.

 

Macsári József polgármester: Javasolja a pályázati kiírás megjelentetését, és amennyiben 6 hónapig 
nem lesz pályázó, úgy visszatérnek a napirendre. Szavazásra bocsátja a pályázati kiírást, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

1/2007. (II. 5.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmon megüresedő háziorvosi 
álláshelyre pályázat kiírását határozza el.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) az 
alábbi pályázatot írja ki.

 

1./ Munkahely és munkakör megnevezése:

         II. számú háziorvosi körzet

         Háziorvos



-          vállalkozási formában

-          területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek 
mellett,

-          központi ügyeletben való részvétellel.

 

2./ Pályázati feltételek:

- 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet szerinti feltételek 
megléte;

-          büntetlen előélet;

-          csatolandó: érvényes erkölcsi bizonyítvány;

-          végzettséget és szakvizsgát igazoló okiratok másolata;

-          szakmai önéletrajz;

-          MOK tagsági igazolvány és OONYI másolata;

-          MOK igazolása arról, hogy a működtetési jog megszerzésének feltételei fennállnak.

-          Pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 
megismerhetik.

 

3./ Egyéb információk:

-          határidő: a pályázat megjelenésétől számított 30 nap;

-          az állás a döntést követően azonnal betölthető;

-          szolgálati lakás biztosított;

-          helyettesítéssel ellátott háziorvosi körzet, a praxisjog díjmentesen szerezhető meg;

-          a pályázatok benyújtása: Macsári József polgármesterhez, a Polgármesteri  Hivatal címére 
(5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.);

-          érdeklődni lehet: Macsári József polgármestertől a 06/66/371-142 telefonszámon.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 



Határidő: Azonnal és folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

2. sz. napirend: Teljesítménykövetelmények elfogadása: Polgármesteri Hivatal és Tűzoltóság

Előadó: Macsári József polgármester

(E napirendnél érkezett a testületi ülésre: Farkas Zoltán, Mester Csaba, Török Sándorné és Csák 
Gyula testületi tagok)

 

Macsári József polgármester: Évente meg kell határozni a Képviselő-testületnek a 
köztisztviselőknek és a tűzoltóknak a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat. Az 
előterjesztések ezt tartalmazzák és javasolja ennek elfogadását, illetve kéri a hozzászólásokat. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, majd elsőként szavazásra bocsátja a 
köztisztviselőkre vonatkozó előterjesztést, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

2/2007. (II. 05.) Ökt. sz

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a köztisztviselők 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokról szóló előterjesztést, és a kiemelt 
célokat az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1. Kiemelten fontosnak tartja, hogy folyamatosan rendelkezésre állnak a település helyzetére, illetve 
annak változásaira vonatkozó információk, előrejelzések, elemzések.

2. Kiemelten fontosnak tartja, hogy teljes körű kép mutatja az önkormányzat rendelkezésére álló 
legfontosabb erőforrásokat, lehetőségeket, amelyek a döntési mozgásteret behatárolják.

3. Kiemelten fontosan tartja a település hosszú távú komplex fejlesztésének biztosítását.
4. Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése.
5. Kiemelten fontosnak tartja a helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és 

szolgáltatások színvonalának emelését és a szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok 
megelégedettségének javítását, valamint a település működtetése eredményességének 
emelését.

6. Kiemelten fontosnak tartja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai érvényesüljenek, erősödjenek a 
polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei.



7. A beruházások szakszerű bonyolítása.
8. Javítani kell az ügyintézés törvényességi színvonalát oly módon, hogy csökkenjen az eredményes 

jogorvoslatok száma.
9. Határidőre készüljön el a költségvetési koncepció. Határidőre kell benyújtani a költségvetési 

javaslatot.
10. A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az önkormányzat bevételei.
11. A köztisztviselők előmeneteléhez kapcsolódóan fokozottan érvényesíteni kell az ösztönzési 

szempontokat, és határidőre el kell készíteni az előmenetellel kapcsolatos munkáltatói 
intézkedéseket.

12. Határidőre elő kell készíteni az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását, illetve azok 
teljesítésének értékelését.

13. Erősíteni kell a közterület felügyelet megelőző tevékenységét.
14. Biztosítani kell a Testület törvényes működésének alapfeltételeit. A Testületnek határidőre el 

kell készíteni és a testületi tagok részére meg kell küldeni a döntéshozatalhoz szükséges 
dokumentumokat, biztosítani kell, hogy az érdekegyeztetés során a döntéssel érintettek 
kifejthessék véleményüket.

15. Az előterjesztések, rendeletek, és a határozatok szövegét úgy kell megszerkeszteni, hogy az 
egyértelmű, világos, a magyar nyelv szabályainak megfelelőek legyenek és szakmai 
kifejezéseket csak akkor tartalmazzanak, ha azok nélkül a pontos jogi szabályozás nem 
oldható meg.

16. Népszavazás sikeres lebonyolítása.
17. A közbeszerzések szakszerű lebonyolítása.
 

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

 

Határidő: 2007. február 28.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja a Szeghalom Város Hivatásos 
Tűzoltósága részére megállapítandó teljesítmény követelményre vonatkozó előterjesztést, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

                                                            

3/2007. (II. 05.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szeghalom Város Önkormányzat 
Hivatásos Tűzoltósága részére, 2007. évre vonatkozóan a teljesítmény követelmények alapját 
képező kiemelt célokat az előterjesztés szerint, 



a határozat mellékletében foglaltak alapján határozza meg.

 

Határidő: 2007. február 28.

Felelős: Macsári József polgármester

 

3. sz. napirend: Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési ütemtervét 
tartalmazza az írásos előterjesztés, melyet javasol elfogadásra. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos 
hozzászólásokat.

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, majd az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

4/2007. (II. 05.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
belső ellenőrzési ütemtervét 2007. évre vonatkozóan a határozat mellékletében foglaltak szerint 
határozza meg.

 

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

 

Határidő: Folyamatos és értelemszerű

Felelős: Macsári József polgármester

 

4. sz. napirend: Szociális ellátások kistérségi megszervezése

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy szeretnék beindítani kistérségi 
szinten a szociális szolgáltatást. A támogató szolgálat már térségi szinten működik, és ezt szeretnék 
kibővíteni a többi térségi településsel. Ezzel kapcsolatban részletes szóbeli tájékoztatással egészíti 
ki az írásos anyagot. Többek között elmondja, hogy ez a működtetés sokkal kedvezőbb lenne az 
önkormányzatok számára a kiegészítő normatíva miatt. Minderre kb. április l. napjával kerülne sor, 
és érintetlenül maradna a város jelenlegi szociális ellátó rendszere, a jelenlegi dolgozói létszám, 
valamint az eszközök, amelyeket fejleszteni lehet majd, hiszen a kiegészítő normatívák erre 
lehetőséget adnak. Kéri a napirenddel kapcsolatos véleményeket.

 

Mikolik Judit testületi tag: Támogatói szolgálattal kapcsolatban kérdezi, hogy ezt nem kellene-e 
meghirdetni.

 

Macsári József polgármester: Nem, ezt elláthatja az Önkormányzat és a Kistérség Többcélú 
Társulás is, illetve biztosíthatja az ellátást külső üzemeltetővel is, de a normatívák nem azonosak 
ezeken belül. A jelenlegi információk szerint 2008. január 1-től a 22 fős emelt szintű Idősek 
Otthonának a normatívája (560 e Ft/év) megszűnik, és a bentlakók részéről fizetett 80 %-os 
hozzájárulást beintegrálják a kistérség költségvetésébe. Az intézmény emelt szintű már nem lehet, 
csak bentlakásos szociális otthon.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése arra irányul, hogy közbeszerzés lesz-e, vagy sem.

 

Macsári József polgármester: Amennyiben közbeszerzés hatálya alá esik, ki kell írni a pályázatot. 
Most azonban csupán arról kell dönteni, hogy Szeghalom Város Önkormányzata akarja-e kistérségi 
szinten, a plusz normatíváért közösen ellátni ezt a tevékenységet vagy sem.

 

Dr. Szántó Márta Gyámhivatal irodavezetője: Az előterjesztett anyag II. fejezetében írt ellátottak 
körére, jellemzőire vonatkozóan fejti ki véleményét. Mint a Gyámhivatal vezetőjét naponta keresik 
meg fogyatékkal élők elhelyezésével kapcsolatban. Az anyag tartalmát tekintve nem látja át ennek a 
gyakorlatban való megvalósítását.

 

Macsári József polgármester: Tájékoztató jellegű az anyag, nincs még eldöntve, hogy a szolgáltatást 
ki fogja ellátni. Hangsúlyozni kívánja a kiegészítő normatíva igénylésének fontosságát, ha ezeket 
kistérségi szinten látják majd el.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése, hogy ez mennyi időre vonatkozik, és van-e visszaút.



 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Kb. egy évig tart ez a kedvezmény, ha a plusz normatívák 
megszűnnek, utána mi lesz a helyzet? Marad Szeghalomra minden, az itteni intézményvezetőre a 
probléma?

 

Macsári József polgármester: Amennyiben döntés lesz, és létrehozzák kistérségi szinten az egységes 
szociális intézményt, mindenki végezné továbbra is saját településén a szolgáltatást az eddigiekhez 
hasonlóan, és így meg lehet igényelni rá a legmagasabb összegű kiegészítő normatívát. Ha egy év 
múlva nem lesz erre kiegészítő normatíva biztosítva a 2008. évi költségvetési törvényben, akkor 
megszüntetik, tehát van visszaút.

 

Csák Gyula testületi tag: Véleménye szerint most még előnyösnek mutatkozik ez a lehetőség, de 
később kényszer lesz. Szeretné, ha szabályoznák a rendszert, a Képviselő-testület rendelkezzen 
kompetenciával, és a polgármestert, aki képviseli az Önkormányzatot, a döntés meghozatala előtt 
megfelelő javaslattal elláthassák.

 

Balog Károlyné Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás irodavezetője: Az anyag egy előzetes 
anyag, a Kistérségi Társulás hozott egy olyan döntést, hogy készítsék elő azokat a döntési 
mechanizmusokat, amiről itt szó van. Ez az előterjesztés elkészült, és a napokban lesz kistérségi 
ülés, ahol részletesen kidolgozásra kerül az anyag ezzel kapcsolatban. Most csupán elvi döntés 
szükséges, később az anyag újból napirendre kerül.

 

Gajda Mihály testületi tag: Most az elvi döntés során, azzal kapcsolatban is döntenek, hogy a 
bentlakásos idősek otthona is kistérségi szinten kerül ellátásra január 1-től?

 

Macsári József polgármester: Igen, januártól már az otthon nem lesz emeltszintű az intézmény.

 

Macsári Istvánné Idősek Otthonának vezetője: Tájékoztatást ad a fentiekkel kapcsolatban. A 
támogató szolgálatot tekintve, ez a tevékenység eddig is benne volt a szociális szolgáltatási 
koncepcióban, Szeghalom önállóan végezte eddig e tevékenységet. Amennyiben térségi ellátásra 
kerül sor, ezt követően is minden település végzi tovább a munkáját, de sokkal kedvezőbbek 
lesznek a feltételek, például az eszközbeszerzést illetően is. Tehát a feladatot minden településnek a 
saját szakembergárdájával kell ellátni.

 

Macsári József polgármester: A fentiek után szavazásra terjeszti az anyagot Képviselő-testület felé. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



H a t á r o z a t

 

5/2007. (II. 5.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben hozzájárul ahhoz, hogy a 
szociális alapszolgáltatások 2007. április 1-től, valamint az Idősek Otthona 2008. január 1-től 
kistérségi szinten kerüljenek ellátásra a településen.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos

 

5. sz. napirend: Szerencsejáték Felügyelet megkeresése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári  József polgármester: A Szerencsejáték Felügyelet megkereste az Önkormányzatot, és  az 
előterjesztésben írtak alapján kéri a nyilatkozatot, hogy az önkormányzat területén egyetértenek-e 
fogadóiroda kialakításával.

 

Gajda Mihály testületi tag: Nem támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen és 15 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

6/2007. (II. 05.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsejáték Felügyelet 
megkeresésére nyilatkozza, hogy a lóversenyfogadás és bukmékeri fogadási tevékenységre 
vonatkozó pályázati kiírással nem ért egyet, illetve az önkormányzat területén nincs szándékában 
fogadóirodát kialakítani.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az APEH Szerencsejáték Felügyeleti 
Főosztályát.

 

Határidő: 2006. február 20.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/1. sz. napirend: Pályázat benyújtása veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága pályázati felhívást jelentetett 
meg többek között a veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának részleges, vagy teljes 
helyreállítására, valamint képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására. Ebbe a pályázati 
támogatásba belefér a SÁRRÉTI Múzeum épületének felújítása, ezért javasolja az előterjesztés 
szerinti pályázat benyújtását és kéri a napirenddel kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Amint tapasztalja, a Múzeumban már dolgoznak. Már ezen a 
munkán dolgoznak?

 

Nagy István műszaki irodavezető: A Múzeum épületében jelenleg alászigetelési munka folyik, 
amelyre a támogatást az Önkormányzat vis-maior keretből kapta.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátja 
Képviselő-testület felé.



Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

7/2006. (II. 05.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az NKA által kiírt 
Veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, 
valamint műemlékek szerves részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának 2007. évi 
támogatása elnyerésére.

 

A pályázat keretében megvalósítja a Szeghalom Tildy u. 14. sz. alatti Sárréti Múzeum épületének 
(tető, homlokzat, villanyhálózat) felújítását, mivel az épület állapota ezt indokolttá teszi.

 

A Képviselő-testület a bruttó 23 M Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák 30 %-át, azaz 7 M 
Ft-ot a 2007. évi költségvetés terhére biztosítja, az igényelt támogatás 70 %, azaz 16 M Ft.

 

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

 

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje: 2007. február 08.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat költségvetése nagyvonalakban már összeállt, 
egységes elvek alapján próbáltak megegyezni valamennyi önkormányzati intézménnyel, és 
természetesen mindenkire egyformán érvényesek azok a szabályok, amelyek alapján próbálják 
kialakítani a 2007. évi költségvetést. A költségvetés végleges összeállítása előtt javasolja Képviselő-
testületnek a Kinizsi utca 99. sz. ingatlan, volt óvoda eladását az ingatlanforgalmi szakértő által 
megállapított forgalmi értéken, mivel a költségvetés egyensúlyának megteremtéséhez szükség van 
erre a bevételre.

 

Csák Gyula testületi tag: Az ingatlanvagyont a működési költségbe nem lehet bevonni.



Macsári József polgármester: A bevétel nem a működési költségbe kerülne, mivel ezt természetesen 
nem lehet, ezzel az összeggel a felhalmozási oldal bevételét növelnék. Szükség van erre a bevételre 
ahhoz, hogy az Önkormányzat a számára kedvező pályázati lehetőségeket ki tudja használni, és a 
támogatás elnyeréséhez biztosítani tudja az önerőt.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A decemberi példát említve javasolja, hogy csak abban az esetben 
kerüljön előterjesztésre ingatlanvásárlási kérelem, és értékbecslés, ha az ingatlan eladása, 
meghirdetése biztos. Ugyanis, ha az Önkormányzatnak nincs szándékában az értékesítés, úgy 
értékbecslést sem kell készíteni, és így nem merül fel ilyen jellegű plusz költség.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Javasolja a Városfejlesztési Bizottság felé, hogy nézzék át az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat: Újtelepi iskola, Széchenyi iskola épülete, stb. és 
döntsenek az ingatlanok sorsát illetően. Úgy ítéli meg, hogy még mindig jobb az értékesítés, mint 
ha összedőlne.

 

Macsári József polgármester: Egyetért a fenti javaslattal, és erre visszatérnek a városrendezési terv 
készítésénél.

Visszatérve az előzőekben tett indítványára, javasolja ismételten a Kinizsi u. 99. sz. sz. alatti 
ingatlan, volt óvoda elidegenítését az ingatlanértékelés alapján megállapított 25.700.000,- Ft 
értékben. A javaslatot szavazásra terjeszti elő a Képviselő-testületnek, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:

H a t á r o z a t

 

8/2007. (II. 05.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelöli elidegenítésre a Szeghalom 
Kinizsi u. 99. sz. (Napközi otthonos óvoda) alatti ingatlanát, és a Közbeszerzési Bizottság 
közreműködésével licitálás útján értékesíti azt. A licitálással történő értékesítés során az induló 
eladási árat az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított: 25.700.000,- Ft bruttó forgalmi értéken 
határozza meg.

 

Megbízza a polgármestert a további intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2007. február 28., illetve folyamatos



Felelős: Macsári József polgármester és Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

Macsári József polgármester: A rendkívüli testületi ülésnek egyéb napirendje nincs. A Képviselő-
testület tájékoztatására közli, hogy lezárult Balla László, az Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolánál felmentett dolgozó bírósági pere, és a Munkaügyi Bíróság másodfokon visszahelyezte az 
intézményhez. Nem híve annak, hogy a volt gazdasági vezető visszakerüljön a korábbi 
munkakörébe, mivel már új kinevezett gazdasági vezető látja el e tevékenységet, akinek a 
munkájával elégedettek. Ezzel kapcsolatban egyeztetés szükséges az intézményvezetővel, és a volt 
munkatárssal a megállapodásra.

 

Megkérdezi a képviselőtársait, hogy van-e bejelentésük. Mivel bejelentés nincs, megköszöni 
mindenkinek a munkáját, és a rendkívüli ülést lezárja.

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző


