
J e g y z ő k ö n y v
 

 

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2002. november 4-i alakuló 
üléséről

 

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Ambrusné Hegyesi Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, 
Bartis Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfrid, Dr. Farkas József, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Hidi 
Sándor, Kardos László, Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, 
Török Sándorné és Zsadányi Sándorné testületi tagok.

 

Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi Gyuláné jegyzőkönyvvezető.

 

Eitler Gottfried testületi tag, korelnök: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, a Sárrét Televízión 
keresztül a város lakosságát. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, azt 
megnyitja.

Felkéri a jelenlévőket, hogy együtt énekeljék el a Himnuszt. A Himnusz elhangzása után ismerteti a 
meghívóban szereplő napirendeket. A napirendekre vonatkozóan más javaslat nem hangzott el, azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal - 
egyhangúlag - egyetért a napirendek tárgyalásával.

Felkéri Dr. Horváth Jánost a Helyi Választási Bizottság elnökét az első napirend ismertetésére.

 

1.    sz. napirend: A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2002. október 20-i helyi 
önkormányzati választás eredményéről.

     Előadó: Dr. Horváth János Választási Bizottság elnöke



 

Dr. Horváth János Helyi Választási Bizottság elnöke: Ismerteti a 2002. október 20-i önkormányzati 
választás végleges eredményét, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva.

2. sz. napirend: A megválasztott képviselő-testületi tagok és a polgármester részére a megbízólevél 
átadása.

Előadó: Dr. Horváth János Választási Bizottság elnöke

 

Dr. Horváth János a Választási Bizottság elnöke: Macsári József polgármesternek és az egyéni 
választókerületekben mandátumot nyert, illetve a kompenzációs listáról megválasztott képviselők 
részére átadja a megbízóleveleket. Megválasztásukhoz gratulál, sikeres munkát és jó egészséget 
kíván.

 

Eitler Gottfried korelnök: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját, a 
polgármesternek és a képviselőknek jó munkát kíván.

 

3.    sz. napirend: A képviselők és a polgármester eskütétele

 

Eitler Gottfried korelnök: Bejelenti, hogy a következőkben a polgármester és a képviselők 
eskütételére kerül sor. Felkéri a Választási Bizottság elnökét, hogy az eskü szövegét mondja elő.

 

Dr. Horváth János Választási Bizottság Elnöke: Felkéri a polgármestert, majd a képviselőket az 
eskü letételére. Az eskü szövegét előmondja és a polgármester, majd a képviselők leteszik az 
önkormányzati törvényben meghatározott esküt. (Az eskütétel alatt halkan a Szózat zenekari 
változata szól.)

 

4. sz. napirend: A polgármesteri program ismertetése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket, külön köszönti 
Vígh Ilona országgyülési képviselőt és köszönti a Sárrét Televízión keresztül a város lakosságát. 
Ismerteti polgármesteri programját. A polgármester és képviselők legfontosabb feladatának a város 
működésének és fejlődésének biztosítását tartja. 



Ennek érdekében a költségvetésben biztosítják az intézmények számára a feladatuk ellátásához 
kapcsolódó forrást, mely a feladathoz rendelve segíti az intézmények programjaiban 
megfogalmazott magas színvonalú szakmai munkát. A fejlesztésekre vonatkozóan kiemeli, hogy be 
kell fejezni a sportcsarnok építését, folytatni kell a szennyvízberuházást és meg kell valósítani azt, 
amit a lakosság a saját munkájával, anyagi erejével támogat. A foglalkoztatási kérdéseket illetően, a 
gazdálkodó szervezetek és vállalkozók fejlesztési elképzeléseit támogatva, az önkormányzatnak 
segíteni kell a munkahelyteremtést. A közhasznú foglalkoztatás – ha csak átmenetileg is – sok 
család számára egyetlen kereseti lehetőséget jelent. A város szociális rendelete humánus és 
szociálisan érzékeny. A rendelet „szigorítása” szükséges ahhoz, hogy a szociális támogatás minden 
esetben a legrászorultabb családokhoz jusson el. Az egészségügyet illetően szükséges a szakorvosi 
rendelő homlokzat felújítása, el kívánják érni a megyei kórházon keresztül a reumatológiai 
szakrendelés beindítását. Szükséges továbbá az orvosi ügyelet áthelyezése a mentőállomáshoz. 
Felül kell vizsgálni a közgyógy-igazolvánnyal kapcsolatos önkormányzati rendeletet. Az oktatás 
vonatkozásában nagy felelősség hárul az önkormányzatra. Biztosítani kell a kielégítő intézményi 
működést úgy, hogy már akár az alapfokú oktatásnál jelentkező térségi igény kielégítésére fogadó 
készek legyenek. A kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását teljes körűen biztosítani fogják. 
Nemcsak az oktatás, hanem az egész város működését átfogóan érinti az uniós csatlakozással 
kapcsolatos feladatok bővülése. Végezetül elmondja, hogy helyesen és hosszú távon gondolkodva 
kell gazdálkodni a város vagyonával, ezért kiemelt szerepe lesz – mint korábban is volt – a 
Vagyonhasznosítási Ad-hoc Bizottságnak és a Városfejlesztési bizottságnak. Céljuk, hogy cselekvő 
együttműködést alakítsanak ki a gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozókkal, civil szervezetekkel. 
Hiszi azt, hogy a politikai érdekkörök ellentéteitől mentes, konszenzuson nyugvó, közösen 
megfogalmazott célok és programok szolgálják eredményesen Szeghalom város lakóinak érdekeit, a 
város további fejlődését. (Részletes polgármesteri program a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

 

 

5. sz. napirend: A polgármester fizetésének megállapítása

Előadó: Eitler Gottfried korelnök

 

Eiler Gottfried korelnök: Elmondja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló mód. 1994. évi LXIV. Tv. Alapján, a 
polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. 
Tv. szerint megalkotott önkormányzati rendeletben megállapított illetményalap (36.000.- Ft) és a 
törvényben meghatározott szorzószám szorzataként összegszerűen kell megállapítani.

 

A fentiek alapján javasolja, hogy a polgármester fizetése 360.000.- Ft legyen.

Bejelenti, hogy előzetes egyeztetés alapján a polgármester személyes érintettsége miatt, a 
döntéshozatalban nem vesz részt.

 

A javaslattal kapcsolatosan más vélemény, javaslat nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. 



A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

104/2002. (XI.04.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló mód. 1994. évi LXIV tv. alapján, a 
polgármester illetményét a Köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. 
Tv. szerint megalkotott önkormányzati rendeletben megállapított illetményalap (36.000 Ft) 
figyelembevételével, Macsári József polgármester illetményét 360.000.- Ft/hó összegben állapítja 
meg.

 

Megbízza a korelnököt, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Eitler Gottfried korelnök

 

 

Eitler Gottfried korelnök: A fentieket követően a Képviselő-testület ülésének vezetését átadja 
Macsári József polgármesternek.

 

 

6. sz. napirend: Alpolgármester megválasztása, fizetésének megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzati törvény szerint az alpolgármestert 
titkos szavazással kell megválasztani. A szavazás lebonyolításához 3 fős ad-hoc bizottságot kell 
létrehozni. A bizottság elnökévé javasolja Gajda Mihály, tagjaivá pedig Bartis Márton és Bacsó 
Imre képviselőket.



A javaslattal kapcsolatosan más vélemény, javaslat nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett 
– az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

105/2002. (XI.04.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztás titkos 
szavazással történő lebonyolításához ad-hoc bizottságot hoz létre. A bizottság elnökének Gajda 
Mihály, tagjainak Bartis Márton és Bacsó Imre testületi tagokat választja meg.

 

Megbízza a bizottságot a titkos szavazás lebonyolításával.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Gajda Mihály biz. elnök

 

Macsári József polgármester: Az önkormányzati törvény szerint az alpolgármester személyére a 
polgármester tesz javaslatot. Javasolja alpolgármesternek Dr. Farkas József képviselőt. Tájékoztatja 
a testületet, hogy előzetes egyeztetés alapján Dr. Farkas József képviselő nem kért zárt ülés tartását, 
valamint bejelentette, hogy a döntéshozatalban személyes érintettség miatt nem kíván részt venni.

A továbbiakban ismerteti a titkos szavazás szabályait, majd a szavazás idejére szünetet rendel el.

 

S z ü n e t

 

Gajda Mihály szavazatszámláló bizottság elnöke: A titkos szavazás megtörténte után ismerteti a 
szavazatszámlálásról készült jegyzőkönyvet (jegyzőkönyv mellé csatolva), mely szerint az urnában 
összesen 18 db szavazólap volt, a szavazólapok közül 17 db érvényes, 1 db érvénytelen. Az 
érvényes szavazatok közül 10 igen, 7 nem szavazatot számláltak. Ezek alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal Dr. Farkas József képviselőt alpolgármesterré megválasztotta 
és az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

106/2002. (XI.04.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Farkas József képviselő Szeghalom 
Szabadság tér 14/B. sz. alatti lakost Szeghalom város alpolgármesterré megválasztotta.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester: Gratulál a megválasztáshoz és felkéri Dr. Farkas József 
alpolgármestert az eskü letételére. Az eskü szövegét előmondja. (Az eskütétel ideje alatt halkan a 
Szózat zenekari változata szól.) Az eskü letétele után megadja a szót Dr. Farkas József 
alpolgármesternek.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Megköszöni a választópolgároknak, hogy bejutott a Képviselő-
testületbe és megköszöni a képviselőknek, hogy alpolgármesterré választották. Furcsa érzés tölti el, 
mert az elmúlt négy évben a másik oldalon ült és elég nagy csatát vívtak bizonyos személyekkel, 
bizonyos ügyekben. Úgyvéli, aki ezt a fordulatot pálfordulásnak tartja, az ideje korán ítél. Erre 
bizonyos idő után térjenek vissza. Ismerve a három polgármester jelölt – az MSZP, a FIDESZ és a 
saját – programját, azt állapította meg, hogy ezeket lehet támogatni, mivel minden programban 
előtérbe került az, hogy a várost másként kell vezetni, és bizonyos hangsúlyokat más helyre kell 
tenni. Az elmúlt négy év alatt nagyon sok vita volt azon, hogy nem kell, illetve kell ilyen feszített 
beruházási programot folytatni, de nem teljesen önerőből, meg kellene teremteni a városi létnek az 
alapjait. Ezek a programokban és most a polgármester programjában is megfelelő hangsúlyt kaptak, 
melyet a maga részéről tud támogatni. Reméli, hogy mindenkivel megfelelően tud dolgozni, a 
közérdeket tekinti alapvető célnak, a magánérdeket csak másodlagos célnak. Aki e szerint fog 
dolgozni, azzal együtt tud működni valószínű e ciklus végéig.

 

Macsári József polgármester: A fentiek után javaslatot tesz az alpolgármester tiszteletdíjára, melyet 
úgy kell megállapítani, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. 
Javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíja 143.000.- Ft bruttó/hó legyen. 



Tájékoztatja a testületet, hogy Dr. Farkas József alpolgármester bejelentette, hogy a 
döntéshozatalban személyes érintettség miatt nem kíván részt venni.

 

A javaslattal kapcsolatosan kérdés, más javaslat nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett 
– az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

107/2002. (XI.04.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Farkas József alpolgármester 
tiszteletdíját 143.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

7. sz. napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a bizottságok összetételében és létszámában 
bekövetkezett változások miatt, a testület létszámának változása miatt módosítani kell az SZMSZ-t, 
továbbá törvénnyel összhangban bizonyos feladatokat rendelnek a Pénzügyi Bizottsághoz, melyet 
szintén az SZMSZ-ben kell rögzíteni. A korábbiakhoz képest alapvető eltérés, hogy a Szociális 
Földprogram Bizottság megszűnik és új bizottságként a Sport és Civilszervezetek Bizottsága kerül 
megalakításra.

 



Gajda Mihály testületi tag: Technikai jellegű észrevételt tesz, illetve a FIDESZ által tett javaslatot 
korrigálja, az Oktatási és Kulturális Bizottságba Török Sándorné helyett Kincses Sándort javasolja 
megválasztani.

Elmondja továbbá, hogy a korábbi időszakban az volt a gyakorlat, hogy minden bizottság minden 
előterjesztést tárgyalt, ezért javasolja, hogy minden bizottság csak azokat az előterjesztéseket 
véleményezze, amelyek feladatkörébe tartoznak, ezzel a bizottsági munkának megfelelő 
komolyságot tudnának adni.

 

Macsári József testületi tag: A javaslatra válaszként elmondja, hogy a soron következő ülésen fogja 
a testület a bizottságok feladatkörét meghatározni. Egyetért a javaslattal és azt tartja értelmes 
dolognak, ha egy-egy bizottság szigorúan a szakmai munkájához kapcsolódó napirendeket tárgyal.

 

Bacsó Imre testület tag: A bizottságok összeállításával maximálisan egyetért.  Megjegyzi, hogy 
kérte a kisebbségi bizottság felállítását, azonban az egyeztetések és a törvény alapján maga is 
belátja, hogy ez nem feltétlenül szükséges. Tekintettel, hogy ilyen bizottság nem jön létre, az 
Egészségügyi és Népjóléti bizottsági tagsága mellett részt kívánna venni a Pénzügyi Bizottság 
munkájában is. Kéri, hogy ezt tegyék lehetővé számára.

 

Macsári József testületi tag: Az egyeztetések során beszéltek arról, hogy a város költségvetése nem 
teszi lehetővé, hogy lényegesen bővítsék a bizottságok körét. Elmondja, hogy tanácskozási joggal 
minden képviselőnek joga van minden bizottsági ülésen részt venni. Amennyiben döntési joggal 
kíván a Pénzügyi Bizottságban részt venni, a következő testületi ülésen erre visszatérnek, mivel 
ezzel kapcsolatosan egyeztetést kell folytatni.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozóan további vélemény, javaslat nem 
hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

 



12/2002. (XI.05.) számú

 

r e n d e l e t e

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (továbbiakban: SZMSZ) 
többszörösen módosított és kiegészített 4/1995. (III.27.) sz. rendelet módosításáról

 

1.    §

 

Az SZMSZ 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(1)  A Képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre:

 

a./ Pénzügyi Bizottság (8 fő)

b./ Egészségügyi és Népjóléti Bizottság (7fő)

c./ Oktatási és Kulturális Bizottság (9 fő)

d./ Városfejlesztési Bizottság (9 fő)

e./ Közbeszerzési Bizottság (5 fő)

f./ Sport és Civil Szervezetek Bizottsága (7 fő)

 

A bizottságok tagjainak névsorát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

2.    §

 

Az SZMSZ 19. § (1) bekezdésében meghatározott 2. sz. melléklet, továbbá az 1. § (2) bekezdésében 
meghatározott 1. sz. melléklet helyébe ezen rendelet 1. sz. és 2. sz. mellékletei lépnek.

 



3.    §

 

Az SZMSZ 3. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

4.    §

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak száma 18 fő.

5.    §

 

Az SZMSZ 19. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(2)  A polgármester illetményének emelésére a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot, ellátja továbbá a 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat.

 

6.    §

 

(1)   Ez a rendelet 2002. november 5-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szociális Földprogramról szóló 
4/1998. (V.30.) sz. rendelet.

 

 

8. sz. napirend: Bizottságok megválasztása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Javaslatot tesz a bizottságok tagjaira. Elmondja, hogy az elhangzott 
kiegészítéssel, a bizottságok tagjaira tett javaslat egyezségen, konszenzuson alapszik. Az 
elkövetkezendőkben nagy hangsúlyt fognak fektetni a bizottságok munkájára. 



A pártokkal egyeztetve úgy próbálták a bizottságok tagjait kiválasztani, hogy domborodjék ki a 
szakmai hozzáértés és segítse a Képviselő-testület munkáját az előterjesztésekkel kapcsolatban.

 

Elsőként javaslatot tesz a Pénzügyi Bizottság elnökére és tagjaira, az előterjesztés szerint. A 
javaslattal kapcsolatosan észrevétel nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

108/2002. (XI.04.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökévé és 
tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

 

Elnök:              Zsadányi Sándorné

Tagok:             Barna Gyula

Szabó István

Gajda Mihály

Ambrusné Hegyesi Mária

Külső tagok: Székely Józsefné

Csordás Mária

Papp Zsigmond

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.

 

Határidő: 2002. november

Felelős: Macsári József polgármester



 

 

Macsári József polgármester: Javaslatot tesz az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnökére és 
tagjaira, az előterjesztés szerint, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem hangzott el. A javaslatot 
szavazásra bocsátja, mely alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

109/2002. (XI.04.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság 
elnökévé és tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

 

Elnök: Gajda Mihály

Tagok: Mikolik Judit

Bacsó Imre

Farkas Zoltán

Külső tagok: Macsári Istvánné

Petri Erzsébet

Hegyesi Imréné

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2002. november

Felelős:  Macsári József polgármester

 

 



Macsári József polgármester: Javaslatot tesz az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökére és tagjaira, 
az előterjesztés szerint, illetve figyelemmel a fentiekben elhangzott személycserére. A javaslattal 
kapcsolatosan más észrevétel nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

110/2002. (XI.04.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
elnökévé és tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

 

Elnök: Csák Gyula

Tagok: Pákozdi Gábor

Barna Gyula

Ambrusné Hegyesi Mária

Kincses Sándor

Külső tagok: Gyürü Mária

Pócsik Gáborné

Fekete László

Maróthy Györgyné

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2002. november

Felelős: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Javaslatot tesz a Városfejlesztési Bizottság tagjaira, az előterjesztés 
szerint. A javaslattal kapcsolatosan észrevétel nem nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

111/2002. (XI.04.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság elnökévé, 
tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

 

Elnök: Bartis Márton

Tagok: Kardos László

Szabó István

Mester Csaba

Török Sándorné

Külső tagok: Kovács István

Sándor Gyula

Szentannay Pál

Hegyesi Sándor

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2002. november

Felelős: Macsári József polgármester

 

 



Macsári József polgármester: Javaslatot tesz a Közbeszerzési Bizottság elnökére és tagjaira, az 
előterjesztés szerint. A javaslattal kapcsolatosan észrevétel nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. 
A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

112/2002. (XI.04.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság elnökévé és 
tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

 

Elnök: Eitler Gottfried

Tagok: Hidi Sándor

Bartis Márton

Farkas Zoltán

Mester Csaba

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2002. november

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester: Javaslatot tesz a Sport- és Civil Szervezetek Bizottsága elnökére és 
tagjaira. A javaslattal kapcsolatosan észrevétel nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

113/2002. (XI.04.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport- és Civil Szervezetek Bizottsága 
elnökévé és tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

 

Elnök: Pákozdi Gábor

Tagok: Zsadányi Sándorné

Kincses Sándor

Csák Gyula

Külső tagok: Flack József

Ambrus Szilvia

Dr. Csuta Lajosné

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2002. november

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A fentiek után bejelenti, hogy a bizottságok külső tagjainak is esküt 
kell tenniük. Felkéri őket, hogy az eskü szövegét mondják utána. A külső bizottsági tagok a 
törvényben meghatározott esküt letették. (Az eskütétel ideje alatt halkan a Szózat zenekari változata 
szól.)

Az eskü letétele után a bizottságok külső tagjainak kiosztja az Eskütételi Okmányt. (A Képviselő-
testületi ülése nem jelent meg Sándor Gyula, Maróthy Györgyné, Pócsik Gáborné, Gyürü Mária, 
Petri Erzsébet és Csordás Mária külső tag, akik az esküt későbbi időpontban teszik le.)

 

 



9. sz. napirend:  B e j e l e n t é s e k

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a 9. sz. előterjesztést, mely a Kassai utca útépítésére 
vonatkozó pályázat benyújtásáról szól, biztosítani kell a 35 %-os sajáterőt önkormányzati 
határozattal.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, javaslat nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

114/2002. (XI.04.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium pályázati felhívására, a 47-es főközlekedési úthoz kapcsolódó Kassai 
utcai útépítésre vonatkozóan. A Képviselő-testület a 2003. évi költségvetésében biztosítja a 35 %-os 
saját erőt.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2002. november

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület alakuló ülésén más napirend, bejelentés nem 
hangzott el, megköszöni a közös munkát. Tájékoztatja a testületet, hogy a legközelebbi testületi ülés 
valószínűleg november közepén lesz.

 

Megköszöni a megjelenést, a Képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak az előttük álló 
munkához erőt, egészséget kíván.



 

Végezetül a jelenlévők együtt elénekelték a Szózatot.

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester jegyző


