
J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. július 22-i  rendkívüli 
üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, Eitler 
Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Gulyás Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, Kovácsné 
Kincses Anikó, Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor és Török Sándorné testületi tagok.

Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi Gyuláné jegyzőkönyvvezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés 
összehívására azért volt szükség, mert a Dél-alföldi Régióhoz benyújtott pályázatok elbírálása és a 
támogatások odaítélése megtörtént. Az egészségügyi alapellátásra benyújtott pályázat tartalék listára 
került. Támogatást nyert a kerékpárút felújítás, Arany J. – Hunyadi u. rekonstrukció, Újtelep I. u., 
Vásártér Vásártéri Újtelep I. ütemének útépítése, Újtelep XV., XVI., XVII. Utca és a Kendereskert 
u. útépítése, valamint a Sporttelep kézilabdapálya felújítása.

A becsült beruházási költség a 75 millió Ft-ot meghaladja és a 2008. évre érvényes értékhatárok 
figyelembe vételével hirdetménnyel induló, egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melyről 
a Képviselő-testületnek kell döntenie.

 

Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

98/2008. (VII.22.) Önkt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dél-alföldi Régió pályázatain 
elnyert útépítési beruházások:

- kerékpárútfelújítás

- Arany J. – Hunyadi u. renkonstrukció

- Újtelep I. u.

- Vásártér Vásártéri Újtelep I. ütemének útépítése

- Újtelep XV., XVI., XVII. Utca

- Kendereskert u. útépítése

- Sporttelep kézilabdapálya felújítása

 

kivitelezőjének kiválasztására hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárás megindításával.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonát 
képező járóbeteg szakorvosi rendelőt működtető Pándy Kálmán Kórház részéről kéréssel fordultak 
hozzá, hogy a testület járuljon hozzá ahhoz, hogy az intézmény a nem használt helyiségeket bérbe 
adja. Javasolja a bérbeadás támogatását azzal, hogy a bérleti díj 50 %-a az Önkormányzatot, mint 
tulajdonost  illesse meg.

 



A bejelentéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

99/2008. (VII.22.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátásához 
ingyenes üzemeltetésre átadott vagyon más célú, nem alapfeladathoz köthető hasznosításából 
származó bevétel 50 %-a az önkormányzatot illesse meg.

Az ezt követően megkötött szerződések esetében is ezt az elvet kell alkalmazni.

 

Megbízza a polgármestert a további intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2008.augusztus 22.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Az előző döntéshez kapcsolódóan elmondja, illetve javasolja, hogy 
a Tüdőgondozó elhelyezését át kell gondolni. Az egészségügyi alapellátásnál vannak üres 
helyiségek, ahova el lehetne helyezni, így a Tüdőgondozó épületét más célra lehetne hasznosítani. 
Az áthelyezéssel a Tüdőgondozó is tudná hasznosítani a szakrendelő korszerű röntgen berendezését. 
Megjegyzi még, hogy az alapellátás épülete alsó szintjének felújítását illetően nem élvez az 
önkormányzat támogatást a megyei önkormányzat részéről, ezért azt saját erőből kell megoldani.

 

B e j e l e n t é s e k :

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Bejelenti, hogy az Állomás Újtelepi részen lakók jelezték, hogy az 
állatok ürülékéből származó gilisztát találtak. Már az ÁNTSZ is vizsgálja.

 



Pákozdi Gábor testületi tag: Továbbra is probléma a város egyes részéin, hogy állattartók a nyílt 
árokba vezetik a híg trágyát.

 

Mikolik Judit testületi tag: Többen jelezték felé, hogy a Berettyó parton a  kutyákat szájkosár nélkül 
járatják, amely veszélyes az ott sétáló emberekre.

 

Bartis Márton testületi tag: Ismételten jelzi a városban lévő kóbor kutyák okozta problémát.

 

Macsári József polgármester: A  bejelentésekkel kapcsolatban megteszik a szükséges 
intézkedéseket. A rendkívüli ülésen más napirend, bejelentés nem hangzott el, megköszöni a 
megjelenést, az ülés bezárja.

 

 

Macsári József Valastyánné Győri Piroska

polgármester aljegyző


