
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. február 18-án tartott 
rendkívüli üléséről a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Ambrusné Hegyesi Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, 
Farkas Zoltán,  Kardos László, Kincses Sándor, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török 
Sándorné, Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Valastyánné Győri Piroska  aljegyző, 
Nagy István Műszaki Iroda vezetője, és Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános rendkívüli testületi ülésen megjelenteket, 
megállapítja, hogy 12 fő önkormányzati képviselő jelen van, így a Képviselő-testület 
határozatképes és az ülést megnyitja.  Ismerteti a napirendi pontot, amelynek tárgyalásával a 
Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

 

Napirend: Vis-maior támogatás iránti igény benyújtása hóeltakarítási munkálatok elvégzésére

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Ez évben a rendkívüli időjárás miatt, a hóeltakarítás és síkosság 
mentesítés miatt az  egész évre  betervezett 1.016.000,- Ft költséget már január és február hónapban 
kimerítette az Önkormányzat, sőt azt túl is lépte.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi  Igazgatóság értesítése alapján lehetőség nyílik vis-maior 
támogatás iránti igény benyújtására hóeltakarítási munkálatok elvégzésére. Az igény csakis a 
betervezett forrást meghaladó, és február 4-ét követően felmerült költségekre vonatkozik. A 
benyújtott számlák alapján február 4-től  1.653.749,- Ft-ot kell a hóeltakarítási, érdesítési munkák 
végzésére költeni.

Mindezek alapján javasolja, hogy a határozati javaslatnak megfelelően döntsön a Képviselő-testület 
a támogatási igény benyújtásáról a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.



A határozati javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 12 igen  (egyhangúlag) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

14/2003. (XII. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete 1/2003. (I. 28.) sz. rendeletével fogadta el a város 2003. évi 
költségvetését. A költségvetésben 751845 sz. városgazdálkodási szakfeladaton téli útüzemeltetésre 
(hóeltakarítás, sikosság mentesítés)  1.016.000,- Ft került betervezésre.

 

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a 2003. évre betervezett téli útüzemeltetési költségeket 
2003. január hónapban felhasználta. A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a február hónapban 
felmerült többletköltségeket saját erejéből viselni nem tudja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 9/1998. I. 24. Korm. rendeletben 
foglaltak alapján a 2003. február 4-től felmerült költségekre, azaz: 1.653.749,- Ft-ra vis-maior 
támogatási igényt nyújtson be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. február 20.

 

Macsári József polgármester: A rendkívüli testületi ülésnek egyéb napirendje nincs, így megköszöni 
a képviselők munkáját és az ülést lezárja.

 

Kmf.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő
polgármester jegyző


