
  Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611.
921-17/2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2008. 
december 19-én tartott üléséről a Sport és Szabadidő Központ helyiségében

Jelen  vannak: Macsári  József  polgármester,  Dr.  Farkas  József 
alpolgármester,Bartis  Márton,  Eitler  Gottfried,  Dr.  Farkas  Erzsébet,  Hegyesi 
Zsuzsanna,  Kardos  László,  Kovács  István,  Kovácsné  Kincses  Anikó,  Mester 
Csaba,  Mikolik Judit,  Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné testületi 
tagok, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői, a 
napirendi ponttal érintettek, és Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

Macsári  József  polgármester: Köszönti  az  év  végi  testületi  ülésen 
megjelenteket,  városi  televízión  keresztül  a  lakosságot.  Megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület  határozatképes  és  az  ülést  megnyitja.  Javasolja,  hogy  a 
napirendeket  a  meghívón  szereplő  sorrend  szerint  tárgyalják  és  az  5/1.  sz. 
előterjesztés  kerüljön  le  napirendről.  Képviselő-testület  tagjai  a  javaslattal 
egyetértettek és rátérnek a napirendek tárgyalására.

1.sz.  napirend:  Jelentés  a  lejárt  határidejű  önkormányzati  határozatok 
végrehajtásáról
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, 
kérdezi  képviselőtársait,  hogy  van-e  kérdés,  észrevétel.  Megállapítja,  hogy  a 
jelentéssel  kapcsolatban  hozzászólás  nincs,  az  összevont  bizottsági  ülésen 
bizottsági tagok elfogadásra javasolták a jelentést, amelyet szavazásra terjeszt 
elő.  Szavazás  eredménye alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  14 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

165/2008. (XII. 19.) Ökt. sz.

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



2. sz. napirend: Helyi autóbusz viteldíjak felülvizsgálata
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Ismerteti  a  rendelet-tervezetben  előterjesztett 
helyi járatú autóbuszon fizetendő díjakat, az új menetjegy, összvonalas bérlet és 
a tanuló-nyugdíjas bérlet árát, ÁFÁ-val együtt. A tarifaemelkedés 3,9-5,2 %-os 
mértékű, és az előterjesztést a bizottsági tagok támogatták. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nincs  és  javasolja  a  rendelet-
tervezet  elfogadását,  amelyet  szavazásra  bocsát.  Szavazás  eredménye alapján 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi rendeletet alkotta:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2008. (XII. 20.) sz.
rendelet

a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló többszörösen 
módosított  13/1998.  (XII.  22.)  sz.  rendelet  (továbbiakban:  Rendelet) 
módosításáról

1. §

A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Szeghalom Város helyi járatú autóbuszain fizetendő díjak:
(1) A helyi  járatú  autóbuszon  fizetendő  menetjegy  ára:  120,-  Ft/db  (régi: 

114,- Ft/db)
(2) Az összvonalas bérlet ára: 3.000,- Ft/db/hó (régi: 2.850,- Ft/db/hó)
(3) A tanuló és nyugdíjas bérlet ára: 850,- Ft/db/hó (régi: 820,- Ft/db/hó)
(4) Az  1-3  bekezdésben  meghatározott  díjak  a  20  %-os  ÁFA-t  is 

tartalmazzák.

2. §

Ez  a  rendelet  2009.  január  1.  napján  lép  hatályba.  Kihirdetéséről  a  jegyző 
gondoskodik.

3. sz. napirend: Szemétszállítási díjak megállapítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Tájékoztatást  ad  az  írásos  előterjesztésről,  a 
szolgáltatóval történt tárgyalás eredményéről. A TAPPE Kft. elkészítette a 2009. 
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évre  vonatkozó  kommunális  hulladékszállítási  közszolgáltatási  díjkalkuláció 
tervezetét,  amelyben  a  díjak  arányosan  20,-  Ft/ürítés  rekultivációs, 
rekonstrukciós költséget tartalmaznak. Jogszabály írja elő, hogy a rekultivációs 
és  rekonstrukciós  díjakat  meg  kell  állapítani.  Javaslatuk  11,4  %-os  emelésre 
vonatkozott, majd a Kft. képviselőivel történt tárgyalás eredményeképpen ezt az 
emelést sikerült 10 %-ra csökkenteni a rendelet-tervezetben meghatározott díjak 
szerint. Az Önkormányzat a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer  keretén  belül  szeretné  megoldani  a  hulladéklerakó  rekultivációját, 
rendbetételét  és  tájékoztatást  ad  a  rekultivációs  munka  I.-II.  ütemének 
költségeiről, az önerő biztosításáról, amely a költségvetést nem érinti. A cél az, 
hogy  a  feladatot  pályázati  támogatással  végrehajtsák.  Összevont  bizottsági 
ülésen a bizottsági tagok támogatták az előterjesztést, és Képviselő-testületnek 
elfogadásra  javasolták.  Kéri  az  anyaggal  kapcsolatos  hozzászólásokat. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, és szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
Szavazás  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  14  igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2008. (XII. 20.) sz.
rendelete

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló módosított 2/1999. (III. 02.) 

sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

1. §

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §

Ez  a  rendelet  2009.  január  1.  napján  lép  hatályba,  kihirdetéséről  a  jegyző 
gondoskodik.

1. sz. melléklet *

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák

MEGNEVEZÉS hÓ/LAKÁS
Lakossági hulladékgyűjtés és szállítás

(Céglogós zsák)

181,27 Ft (146,61 Ft) ürítés
785,50 Ft (635,31 Ft) hó/lakás

181,27 Ft/db
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KÖZÜLETI 
HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS 

SZÁLLÍTÁS

DÍJ

Díj a megrendelő saját tulajdonú edényzetével:
120 literes 417,90 Ft (361,73 Ft) ürítés

Díj a szolgáltató edényzetével:
120 literes 453,04 Ft (393,67 Ft) ürítés
240 literes 721,60 Ft (619,64 Ft) ürítés
1,1 m3-es 1882,96 Ft (1545,12 Ft) ürítés
Konténer szállítási díja: 3576,67 Ft (5419,20 Ft) alkalom
Hulladéklerakási díj: 3793,90 Ft/tonna (3070,82 Ft) tonna
Konténer bérleti díja 181,53 Ft (165,03 Ft) nap

* A  díjak  arányosan  20,-  Ft/ürítés  rekultivációs,  rekonstrukciós  költséget 
tartalmaznak.

4.  sz.  napirend: Pedagógiai  programok felülvizsgálata  (Óvoda,  Általános 
Iskola, Gimnázium)
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Javasolja,  hogy  a  4.,  4/1.,  4/2.  és  4/3.  sz. 
előterjesztéseket  együtt  tárgyalják,  mivel  azok  összefüggő  anyagok.  Ezzel  a 
Képviselő-testület tagjai egyetértettek. A Pedagógiai programok felülvizsgálata 
megtörtént  a  Napköziotthonos  Óvoda és  Bölcsőde;  a  Tildy  Zoltán  Általános 
Iskola,  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálat, valamint a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola  esetében  az  Esélyegyenlőségi  Tervben  foglaltaknak  megfelelően.  A 
módosított  programot  minden  intézményen  belül  véleményezték  az  érintett 
fórumok,  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  tagjai  külön  napirendként 
tárgyalták az anyagot, és véleményezte a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is. 
A 4/3. sz. előterjesztésben Korponai Sándor közoktatási szakértő összefoglalta 
az  intézmények  programjával  kapcsolatos  megállapításait,  kitért  a  fenntartói 
kötelezettségekre  és  összegzésként  javasolta  mindhárom  intézmény 
dokumentumának fenntartói jóváhagyását.  Tehát mindazok,  akik áttekintették, 
és véleményezték a programokat, elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek. 
Megköszöni  az  intézményvezetők  ezzel  kapcsolatos  munkáját,  hiszen  nagy 
munka előzte meg az anyagok előterjesztését. Kérdezi képviselőtársait, hogy az 
előterjesztésekhez  van-e  kérdés,  észrevétel.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás 
nincs,  és  ezt  követően  szavazásra  bocsátja  elsőként  az  Óvoda  és  Bölcsőde 
óvodai nevelési programját, majd az Általános Iskola, valamint a Gimnázium és 
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Szakközépiskola  pedagógiai  programját.  Szavazás  eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatokat hozta:

H a t á r o z a t

166/2008. (XII. 19.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Napköziotthonos  Óvoda  és  Bölcsőde  módosított  Óvodai  Nevelési 
Programját.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: Folyamatos, Értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

167/2008. (XII. 19.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Tildy 
Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat módosított Pedagógiai Programját.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: Folyamatos, Értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

168//2008. (XII. 19.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Péter 
András  Gimnázium  és  Szigeti  Endre  Szakképző  Iskola  Pedagógiai 
Programját.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: Folyamatos, Értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester
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5.  sz.  napirend:  15/2008.  (XI.  29.)  sz.  ivóvíz  és  szennyvíz-elvezetési 
szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az előző testületi ülésen alkotta meg Képviselő-
testület a víz- és szennyvízdíj megállapításáról, valamint a szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló rendeletét. Ennek a 7. és 8. §-át hatályon kívül kell helyezni a 
Közigazgatási  Hivatal  törvényességi  észrevétele  kapcsán,  mivel  erről  más 
jogszabály is rendelkezik. A rendelet-tervezettel a bizottsági tagok egyetértettek, 
elfogadásra  javasolták.  Kéri  a  hozzászólást  az  írásos  anyaggal  kapcsolatban. 
Megállapítja,  hogy  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  és  az  előterjesztett 
rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi rendeletet alkotta:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2008. (XII. 20.) sz.
rendelete

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

15/2008. (XI. 29.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

1. §

A rendelet 7. § és 8. §-a hatályon kívül.

2. §

Ez  a  rendelet  2009.  január  1.  napján  lép  hatályba.  Kihirdetéséről  a  jegyző 
gondoskodik.

5/2.  sz.  napirend:  Péter  András  Gimnázium és  Szigeti  Endre Szakképző 
Iskola,  valamint  a  Tessedik  Sámuel  Főiskola  közötti  együttműködési 
megállapodások jóváhagyása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A Péter  András Gimnázium és Szigeti  Endre 
Szakképző Iskola, mint a korábbi időszakban, továbbra is keresi a lehetőségeket, 
hogy  hogyan  tudná  szélesíteni  az  intézmény  oktató-nevelő  munkáját.  Az 
előterjesztés  arról  szól,  hogy  az  intézmény  és  a  Tessedik  Sámuel  Főiskola 
moderátor,  illetve  ifjúságsegítő  felsőfokú  szakképzésben  való  együttműködés 
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érdekében együttműködési  megállapodást  köt,  és ezt  a  fenntartónak jóvá kell 
hagynia.  A  bizottsági  tagok  támogatták  a  határozati  javaslatot,  kéri  ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, majd a 
határozati  javaslatot  szavazásra  bocsátja.  Szavazás  eredménye  alapján 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

169/2008. (XII. 19.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  fenntartó 
jóváhagyja a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola, 
valamint a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar között  az 
55 213 02 0000 00 00 OKJ számú moderátor, valamint az 55 762 01 0000 00 
00  OKJ  számú  ifjúságsegítő  felsőfokú  szakképzésben  való  együttműködés 
érdekében kötött együttműködési megállapodásokat.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: Azonnal
Felelős: Macsári József polgármester, Magyar István igazgató

5/3.  sz.  napirend:  DAREH  Társulás  pályázat  I.-II.  üteméhez  önrész 
biztosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  A  szemétszállítási  díj  megállapítása  kapcsán 
említette, hogy a szilárd hulladéklerakó telep rekultivációját az Önkormányzat a 
DAREH Társuláson belül valósítja meg pályázati támogatásból. Az előterjesztés 
arra vonatkozik, hogy az Önkormányzat a pályázat előkészítéséhez biztosítja a 
szükséges önrészt a 2008. és 2009. évi költségvetésében. Összevont bizottsági 
ülésen bizottsági tagok támogatták az előterjesztést és javasolták a Képviselő-
testületnek,  hogy  azt  fogadja  el.  Kérdezi  képviselőtársait,  hogy  van-e 
hozzászólás a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, 
és  a  határozati  javaslatokat  szavazásra  bocsátja,  amelynek  eredményeképpen 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatokat hozta:

H a t á r o z a t

170/2008. (XII.19.)Ökt. sz.
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAREH Társulás által 
benyújtott  KEOP-2.3.0/1F  kódszámú  pályázat  I.  üteméhez  szükséges 
önrészt, 70,- Ft x 10.257 fő, azaz: 717.990,- Ft összegben a 2008. és 2009. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: a DAREH Társulás felé azonnal
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

171/2008. (XII. 19. Ökt. sz.)

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAREH Társulás által 
benyújtott KEOP-2.3.0/1F kódszámú pályázat II. üteméhez szükséges 75,- Ft 
x 10.257 fő, azaz: 769.275,- Ft összegben a 2008. és 2009. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: a DAREH Társulás felé azonnal
Felelős: Macsári József polgármester

5/4. sz. napirend: Nyilatkozattétel a Szeghalom,Tildy Z. u. 15-17. sz. alatti 
épület közösségi célra való használatára
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Az  előterjesztés  arra  vonatkozik,  hogy  a 
Vadvirág  Természetvédelmi  és  Kulturális  Egyesület  –  amely  időközben 
megszűnt – pályázott a Szeghalom Tildy Z. u. 15-17. sz. alatti épület korszerű 
felújítására  a  Leader  programban.  Mint  tulajdonosnak  arról  kell  nyilatkozni, 
hogy  a  pályázatban  meghatározott  beruházásra  való  tekintettel,  a  korszerű 
létesítmény  5  éven  keresztül  a  rendeltetésének  megfelelően,  tehát  közösségi 
célra lehet használni. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat.

Eitler  Gottfried  testületi  tag: Kérdése  arra  vonatkozik,  hogy  mindez  nem 
jelent-e az Önkormányzatnak plusz kiadást.

Macsári József polgármester: Semmilyen kiadást nem jelent az Önkormányzat 
számára  a  nyilatkozattétel  és  javasolja  az  előterjesztést  támogatni,  amelyet 
szavazásra bocsát. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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H a t á r o z a t

172/2008. (XII. 19.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Tildy Z. 
u.  15-17.  sz.  alatt  lévő,  992/2  hrsz.-ú,  AVOP-3.5.2-2006-09-1880/7.12. 
nyilvántartási  számú  projekt  által  felújított  létesítményt  rendeltetésének 
megfelelően, a vonatkozó engedélyek, és előírások betartásával használja, és a 
támogatási szerződésben meghatározott  időponttól 5 évig (2013. május 31-ig) 
üzemelteti.

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekkel kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket.

Határidő: Azonnal
Felelős: Macsári József polgármester

B e j e l e n t é s e k

Macsári  József  polgármester:  A  Szeghalom  Bocskai  u.  4.  sz.  alatti  lakók 
kérelemben  fogalmazták  meg,  hogy  néhányan  szeretnék  megvásárolni  az 
önkormányzati  lakásokat  a  korábbi  feltételekkel.  Az Önkormányzat  korábban 
döntött  az  önkormányzati  lakások  elidegenítéséről,  és  az  volt  a  cél,  hogy 
maradjon 2 önkormányzati tulajdonú tömb, ne legyen vegyes tulajdonú lakóház. 
Így továbbra is megmarad a lehetőség az önkormányzati lakások biztosítására. 
Javasolja, hogy a Bocskai u. 4. sz. és a Tildy u. 16-18. sz. alatti lakótömb 100 
%-os  önkormányzati  tulajdonú  lakás  maradjon,  és  ezt  szavazásra  bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  14 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

173/2008. (XII. 19.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Bocskai 
u. 4. sz. és Tildy u. 16-18. sz. alatti önkormányzati bérlakásokat nem idegeníti 
el.  Ezzel  megerősíti  korábbi  döntését,  hogy  ezek  a  társasházak  továbbra  is 
önkormányzati tulajdonban maradjanak.

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

Határidő: Folyamatos, Értelemszerű
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Felelős: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Kérdezi  képviselőtársait,  hogy  van-e 
bejelentésük.

Hegyesi  Zsuzsanna  testületi  tag: Az  Újtelepen  az  elmúlt  években  nagy 
beruházások  voltak,  5  utcában  épültek  utak,  folyamatosan  megoldották  a 
csapadékvíz  elvezetést.  Ezért  szeretné  kifejezni  a  lakosság  köszönetét  az 
útépítőknek,  a  polgármester  úrnak,  Kardos  képviselőtársának,  Nagy  István 
Műszaki irodavezetőnek és mindazoknak, akik támogatták az Újtelepen ezeket a 
beruházásokat. Most már a lakosságon múlik, hogy a saját környezetét hogyan 
tartja rendben, és  törekedni kell  ennek rendezésére.  Többen kérik,  hogy akik 
törnek-zúznak, azokat meg kell büntetni. Javasolja meghatározni,  hogy hol és 
milyen  formában  lehet  elhelyezni  lakossági  hulladékot,  és  épület  törmeléket. 
Befejezésül boldog ünnepeket kíván mindenkinek.

Macsári  József  polgármester: Megköszöni  a  hozzászólást  és  az  elhangzott 
felvetésre  elmondja,  hogy  minden  év  tavaszán  rendez  a  TAPPE  Kft. 
lomtalanítást,  és  minden  ősszel  lehetőség  van  a  veszélyes  hulladékok 
begyűjtésére a Polgármesteri Hivatal udvarán, amelyre mindig nagy igény van. 
Végezetül megköszöni mindenkinek a 2008. évben végzett munkáját, és bár sok 
munka nem látványos, de a város lakosságának az érdekeit szolgálták mindazok 
a városi beruházások, amelyek képviselői támogatással  valósultak meg. Bízik 
abban,  hogy  a  jövő  évben  is  lesznek  hasonló  eredmények  a  városközpont 
rekonstrukcióját  illetően  pályázati  támogatással,  amely  nem  csak  az 
Önkormányzatot érinti, hanem civilszervezeteket, vállalkozókat és Református 
Egyházat is. Végezetül képviselőtársainak, munkatársainak és a kábeltelevízión 
keresztül  Szeghalom  város  lakosságának  kellemes  Karácsonyi  ünnepeket  és 
boldog,  egészségben  eltöltendő  új  évet  kíván.  A  testületi  ülést  követően  17 
órakor a Városi Sportcsarnokban ünnepség lesz, amelynek keretében díjátadásra 
kerül  sor  a  2008.  évben  tanulmányi,  sport  és  művészet  területén  kiváló 
eredményeket  elérők  részére.  Kéri  képviselőtársait,  hogy  az  ünnepségen 
vegyenek részt. Megköszöni a figyelmet és a testületi ülést lezárja.

Macsári József Dr. Oláh Ernő
 polgármester címzetes főjegyző
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