
J e g y z ő k ö n y v

 

mely készült 2003. június 27-én, Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Kalotaszentkirály-i (Románia) kihelyezett üléséről.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Barna Gyula, Bartis Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Kardos László, 
Kincses Sándor, Mester Csaba, Pákozdi Gábor, Szabó István és Török Sándorné testületi tagok. Dr. 
Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi Gyuláné jegyzőkönyvvezető. 
Kalotaszentkirály testvértelepülés polgármestere és képviselői.

 

Macsári József polgármester: Köszönti Kalotaszentkirály testvértelepülés polgármesterét és 
képviselőit. Örömét fejezi ki, hogy 2 év után újra találkozhatnak a két település képviselői, a 
megújult két Képviselő-testület a régi barátságot újra ébreszti. Jelképes ajándékot ad át 
Kalotaszentkirály polgármesterének. (Könyv, zászló)

 

Póka András György Kalotaszentkirály polgármestere: Köszönti Szeghalom Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének tagjait, és miután a legutóbbi találkozás óta Magyarországon önkormányzati 
választások voltak, gratulál a mandátumot nyert képviselőknek. Sikeres munkát kíván. Örül, hogy a 
hagyománnyá vált kihelyezett képviselő-testületi ülést ismét itt tartják, Kalotaszentkirályon való 
tartózkodásuk idejére kívánja, hogy jó hangulatban, érezze jól magát a testület.

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban a Képviselő-testület megkezdi érdemi munkáját. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirendek 
megtárgyalását, mellyel a testület egyhangúlag egyetértett.

 

1.      sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentésből kiemeli a 40-42/2003. határozatokról szóló jelentésből, 
hogy az önkormányzat az Általános Iskola felújítására 19.7210.000 Ft-ot, kábítószer megelőzéssel 
kapcsolatos eseménysorozat támogatására pedig 300 ezer Ft-ot nyert.

 

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

90/2003. (VI.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatokról szóló jelentést elfogadta.

 

 

2.      sz. napirend: Beszámoló a Tűzoltóság munkájáról

Előadó: Nagy István alezredes, megelőzési osztály vezetője

 

Macsári József polgármester: A Tűzoltóság munkájával kapcsolatosan elmondja, hogy volt egy 
átfogó felügyeleti ellenőrzés, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság véleménye pozitív volt. Külön 
öröm számára, hogy a gazdálkodó szervezetek oda figyelnek a tűzmegelőzési munkára, kevés 
probléma merül fel ezen a területen. Szintén öröm, hogy a Tűzoltóság Békés megyében a 
legmagasabb színvonalú híradó berendezéssel rendelkezik.

A továbbiakban felkéri Nagy István tűzoltó alezredest, aki Jakab Mihály tűzoltóparancsnok más 
elfoglaltsága miatt van jelen a testületi ülésen.

 

Nagy István tűzoltó alezredes: Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a Kalotaszentkirályi 
vendéglátókat. A jelenlévők tájékoztatására elmondja, hogy a Városi Tűzoltóság 16 település 
tűzvédelmét látja el, mind mentő- és megelőző munkában. 1100 négyzetkilométer az illetékességi 
terület. Kiemeli, hogy a viszonylag nagy területhez képest mindössze egy tűzoltó tud vonulni.



 1995-ben visszaminősítették a Tűzoltóságot, de szeretnék visszaszerezni a 2-es fokozatot, melyre a 
laktanya és a felszerelés alkalmas, a létszámot kellene biztosítani. 250-300 az éves vonulási szám, a 
műszaki mentés 50-60. 150-160 ellenőrzést tartottak. Szakhatósági feladataik is vannak, száma 
4-500. A gazdasági helyzetet illetően gondot jelent, hogy a személygépkocsira dologi fedezetet nem 
kapnak, azt saját költségvetésükből kell kigazdálkodni, azonban a gépjárműre szükségük van 
munkájuk végzéséhez. Több éves gondja a Tűzoltóságnak a laktanya épület tetejének szigetelése, 
melyre még nem kaptak támogatást.

 

Macsári József polgármester: A Tűzoltóság 2-es kategóriába kerülése érdekében a parancsnok úrral 
közösen levelet fog írni a Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak. A laktanya tetőszigetelését 
pályázat útján próbálják megoldani. A beszámolót a bizottságok elfogadták.

 

(Bizottsági állásfoglalások a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

 

Kardos László testületi tag: Köszönetét fejezi ki a tűzoltók munkájáért, reméli, hogy minél 
hamarabb megkapják a 2-es kategóriába sorolást.

 

Macsári József polgármester: Elmondja még, hogy az önkormányzattal és az intézményekkel 
nagyon jó kapcsolata van a Tűzoltóságnak. A maga részéről is reméli és mindent meg tesz a 2-es 
kategóriába sorolás érdekében, hiszen 16 településen látnak el feladatot a tűzoltók.

 

A napirenddel kapcsolatosan más vélemény nem hangzott el, megköszöni a beszámolót, majd 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal - 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

91/2003. (VI.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Város Önkormányzat 
Hivatásos Tűzoltósága munkájáról készült beszámolót elfogadta.

 

 



3.      sz. napirend: Tájékoztató a bizottságok munkájáról

Előadó: Bizottsági elnökök

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a testület döntése alapján a bizottságok bizonyos 
időszakonként beszámolnak munkájukról. A bizottságok külön-külön üléseznek, és mindig azokat a 
napirendeket tárgyalják, amelyek a szakmailag az egyes bizottsághoz tartoznak, kivéve a Pénzügyi 
Bizottságot, mely valamennyi napirendet tárgyal. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy tartsák meg 
tájékoztatójukat.

 

Szabó István pénzügyi bizottság tagja, Hidi Sándor biz. elnöke helyett: Tájékoztatójában elmondja, 
hogy a Pénzügyi Bizottság valamennyi testületi előterjesztést tárgyal, és az SZMSZ szerint ellátja a 
vagyonnyilatkozatokkal és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat is. A fontosabb 
témákat kiemeli: 2002. év végén a város finanszírozási gondjának megoldására javasolta a bizottság 
folyószámlahitel felvételét, melyet sikerült bérhitellel kiváltani problémamentesen. Javaslatot tett a 
bizottság a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjára és a közalkalmazottak részére ruhapénz 
kifizetésére. A 2003. évi költségvetés tárgyalása során megállapította, hogy az intézményi 
költségvetési előirányzatok biztosítják a zavartalan működést. Pénzügyi keretre tett javaslatot a 
versenysport, utánpótlás nevelés és a civilszervezetek támogatására. A felosztásról a Sport- és 
Civilszervezetek Bizottsága és az Oktatási és Kulturális Bizottság döntött. Fontos téma volt a Békés 
Megyei Vízművek Vállalattal kapcsolatos tulajdoni viszonyok rendezése. A sürgős feladatok 
elvégzésére és a pályázati lehetőség maximális kihasználására pályázati alap létrehozásával értett 
egyet a bizottság, önerő biztosításához. A legnagyobb beruházásokhoz benyújtásra kerültek a 
pályázatok, pl. szennyvízprogram folytatása, egészségügyi címzett pályázat, belvízrendezési 
program. A bizottság támogatta a szakemberek letelepedését, a fiatalok első lakáshoz jutását. 
Egyetértett a bizottság a bérlakások értékesítésére vonatkozó koncepció kidolgozásával.

 

Farkas Zoltán Egészségügyi Bizottság tagja, Gajda Mihály biz. elnök helyett: Ahogy a Polgármester 
úr mondta a bizottság a feladatkörébe tartozó előterjesztéseket tárgyalja. A bizottság két alkalommal 
kihelyezett ülést tartott, az Utókezelő Kórházban és a Gondozási Központban, ezen intézmények 
helyszínen történő megismerése érdekében. Ezen túl a munkatervben szereplő feladatokat végezték 
és további feladatokat vállalnak. Első lakáshoz jutási támogatásokról döntenek, mely a hátrányos 
helyzetben élőket érintik leginkább. Fontos feladata a bizottságnak, hogy a város szociális 
rendeletének módosítására javaslatot tegyen.

 

Bartis Márton Városfejlesztési Bizottság elnöke: Az alakuló ülés óta a bizottságot érintő valamennyi 
napirendet véleményezett a bizottság. Voltak önálló napirendjeik, pl. Dózsa utcai kerékpárút terve, 
bérlakás értékesítési koncepció, járdaépítések ütemezése. A Városfejlesztési Bizottság minden 
esetben egyetértett az előterjesztésben szereplő javaslatokkal, mely azt bizonyítja, hogy a hivatal 
kellően kidolgozott, szakmailag alátámasztott előterjesztéseket készít. Ez nagyban segíti a 
bizottságot a megfelelő döntés meghozatalához. A bizottság minden ülésén határozatképes volt, a 
megjelenés 93 %-os.  A jövőben is hasonló aktivitással fognak dolgozni.

 



Csák Gyula Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság igyekezett csak a feladatkörébe 
tartozó napirendeket tárgyalni. Kiemelt feladat volt az intézményi feladatok rendezése, a 
művelődési ház és a sportcsarnok működésével kapcsolatos javaslatok megtétele. Továbbá a 
közművelődési rendelet megalkotása, az intézmények beszámolóinak megtárgyalása, kihelyezett 
ülés tartásával (általános iskola, könyvtár). A bizottság rendelkezik 300 ezer Ft kerettel, mely 
kulturális célokat szolgál. Eddig óvodai kiadvány megjelentetését támogatták 30 ezer Ft-al. A 
közeljövő munkáját megemlítve, kiemeli a kábítószer megelőzésre pályázat útján nyert 300 ezer Ft 
felhasználását, mely komoly szakmai munkát igényel, ez ősszel fog megvalósulni. A 
sportcsarnokkal kapcsolatosan is vannak feladatok, melyet a Sport és Civil Szervezetek 
Bizottságával közösen fogják végezni.

 

Pákozdi Gábor Sport és Civil Szervezetek Bizottságának elnöke: A bizottság 7 fővel működik, 
rendszeresen tartja üléseit. A testület által rábízott feladatok közül többek között dönt a 
támogatásokról, a sportcsarnok használatával kapcsolatos kérelmekről. A bizottság 11,6 millió Ft 
felosztásáról dönthetett. A kézilabda és labdarugó sportot 8 millió Ft, egyes szervezetek kiemelt 300 
ezer Ft-os támogatást kaptak, volt olyan szervezet melynek bérleti díj csökkentésével tudtak 
segíteni, összesen 16 civil szervezet részesülhetett támogatásban. Az Oktatási és Kulturális 
Bizottság részére 300 ezer Ft-ot adtak át, melynek felosztásáról e bizottság fog rendelkezni. A 
„Kihívás napja” megrendezésére 100 ezer F-ot biztosítottak, melyet a szerencse sorsán vissza is 
nyert az Önkormányzat. Létrehozott a bizottság 300 ezer Ft-os pályázati alapot. A sportcsarnokkal 
szinte valamennyi ülésen foglalkozott a bizottság. melyre még augusztusban vissza kell térni, hogy 
az iskola és a bajnoki szezon indítására minden lerendeződjön. A bizottság már hozott döntést a 
sportcsarnok használatáról, a kézi- és a labdarugó szakosztály térítésmentesen, a civil szervezetek 
évi egy alkalommal ingyenes a használat. A továbbiakban érkező kérelmeket folyamatosan bírálja a 
bizottság. A bizottság további feladata, hogy a támogatásban részesített szervezeteket meghallgassa 
munkájukról, a támogatás felhasználásáról.

 

Eitler Gottfried Közbeszerzési Bizottság elnöke: 2002. novembere óta végzi munkáját a bizottság, 
ingatlanárverés során két lakásértékesítés történt. A bizottság döntött a sportcsarnok büfé 
üzemeltetéséről, a  bérbeadás feltételeiről. Döntött az útépítések kivitelezőjéről, Tildy utcai két 
lakás felújításáról, a kistérségi iroda kialakításának kivitelezőjéről. Árverés útján értékesítette a 
bizottság az önkormányzat tulajdonát képező használt mezőgazdasági eszközöknek egyharmadát. 
Legutóbb pedig a Művelődési Központ mozi épülete tetőfelújításának kivitelezőjét választotta ki a 
bizottság szintén pályázat útján.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a bizottsági elnökök tájékoztatóit, mellyel kapcsolatban 
kérdés, vélemény nem hangzott el. A Képviselő-testület a tájékoztatókat tudomásul vette.

4.      sz. napirend: Az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat költségvetése 20 millió Ft-al nőtt, a 
Művelődési-, Sport- és Szabadidő Központ önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. 
Ezért szükséges a költségvetés módosítani.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

 

13/2003. (VI.28.) számú

 

r e n d e l e t e

 

a 2003. évi költségvetésről szóló 1/2003. (I.28.) számú rendeletének módosításáról

 

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete 1/2003. (I.28.) számú rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja:

 

1.     §

 

A rendelet 2. §  (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek

 



1.      Polgármesteri Hivatal

2.      Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola

3.      Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

4.      Városi Tűzoltóparancsnokság

5.      Művelődési-, Sport- és Szabadidő Központ

 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek

 

6.      Napközi Otthonos Óvoda

7.      Nagy Miklós Városi Könyvtár

8.      Sárréti Múzeum

9.      Idősek Gondozási Központja

 

2.     §

 

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

A Képviselő-testület a város 2003. évi költségvetését

 

1.792.150 ezer Ft

 

bevételi és kiadási főösszegben, az 1. Sz. mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

 



3.     §

A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

1./ Működési 1.693.973 1.537.320

2./ Felhalmozási 98.177 254.830

ÖSSZESEN: 1.792.150 1.792.150

 

 

4.      §

 

A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

Az önkormányzat tartaléka: 74.553 ezer Ft

 

Ebből: adat: ezer Ft-ban

 

- tanulók tankönyv támogatása 8.781

- közcélú foglalkoztatás 14.747

- sportcsarnok üzemeltetés 5.451

- beruházás saját erő 20.000

- állami támogatás elsz. 18.967

- óvodai bér (gyesen lévő) 1.127

- tanulók étkezési támogatása (rezsi) 5.480

 

 

 



 

 

5.     §

 

A rendelet 10. § 6. sz.mellékletében a Művelődési Központ (új néveben: Művelődési-, Sport és 
Szabadidő Központ) létszám kerete 3,5 főről 8,5 főre változik, feladat bővülés miatt.

 

6.     §

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

5./ B e j e l e n t é s e k

 

5./ Átmeneti gondozás biztosítására ellátási szerződés

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzatnak jelenleg is van szerződése az átmeneti 
gondozásra, a Megyei Önkormányzat Intézményfelügyeleti Osztályával. A szociális törvényből 
adódóan szükséges új ellátási szerződés megkötése.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

92/2003. (VI.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező ellátási 
szerződés tervezetben foglaltakat jóváhagyja. Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával és a 
további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2003. július 27.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

6./ Önkormányzati bérlakások elidegenítésre történő kijelölése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés a vegyes tulajdonú társasházi tömblakásokból, a 
korábban kijelöltek mellett további 6 lakás kijelölését tartalmazza.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

93/2003. (VI.27.) Ökt.sz.

 

1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 9/1994. (VI.27.) sz. 
rendelete 2. § (1) bekezdése alapján az alábbi bérlakásokat elidegenítésre kijelöli:

 



Vegyes tulajdonú társasházi tömblakás:

 

Sorsz. Utca,házszám Szobák sz. Bérlő neve

 

1. Szabadság tér 2.II.e.6. 2  Knapekné Balogh Júlia

2. Tildy u.4-8.A/I.em.1. 1+hálófülke Hegyesi Zoltánné

3. Tildy u.4-8.A/IV.e.13. 1 Fazekas Károly és neje

4. Tildy u.4-8.A/IV.e.14. 2 Latyák Imre és neje

5. Tildy u.20-24.A/III.em.4. 1+hálófülke Kovács Ferenc  és neje

6. Szabadság tér 14. C/I.e.4. 2 Hajdúné Pápa Erzsébet

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a már említett rendeletben foglaltak alapján 
- a további szükséges intézkedések (forgalmi értékbecslés, vételi ajánlatok megtétele, szerződések 
megkötése) megtételére.

 

Határidő: 2003. július 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

7./ Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételéről 
szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A rendelet módosítására a nyertes pályázó megnevezése és a 
közszolgáltatás díjának meghatározása miatt kerül sor.

 

A rendelet-tervezettel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi rendeletet alkotta:



 

 

 

Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

 

14/2003. (VI.28.) számú

 

r e n d e l e t e

 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételéről 
szóló 5/2003. (IV.1.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról

 

 

1.     §

 

A rendelet 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

2.     §

 

Szeghalom város területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
teljesítésére az e rendelet szabályai szerint lefolytatott pályázati eljárás alapján Fodor Imre 
Szeghalom Kazinczy u. 29. Sz. alatti vállalkozó közszolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) jogosult 
és köteles.

 

2.§

 

A rendelet 1. Sz. mellékletét, ezen rendelet 1. Sz. melléklete állapítja meg.



 

3.     §

 

Ez a rendelet 2003. július 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

                                                                                     1.sz. melléklet

 

A közszolgáltatás díja 2003. július 1-től

 

Lakossági szennyvízszállítás díja:                                800.- Ft/m3

 

A díj a 12 %-os ÁFA-t nem tartalmazza.

 

 

8./  A szennyvízcsatorna rákötések ösztönzéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A szennyvízcsatorna rákötések ösztönzése érdekében a rendeletben 
meghatározott feltételek szerint az önkormányzat 10.000 Ft támogatást nyújt.

 

Pálfi Endréné Pénzügyi Iroda vezetője: Tájékoztatja a testületet, hogy a támogatás a tartalék keret 
terhére lenne biztosítva.

 

Macsári József polgármester: A rendelet-tervezettel  kapcsolatosan más hozzászólás nem hangzott 
el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal - egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta:

 



 

Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

 

15/2003. (VI.28.) számú

 

r e n d e l e t e

 

a szennyvízcsatorna rákötések ösztönzéséről szóló módosított 5/2001. (III.27.) sz. rendelet 
(továbbiakban: rendelet) módosításáról

 

1.     §

 

A rendelet 3 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(1)      Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében, azt 
elősegítve bekötésenként a mindenkori éves költségvetésben meghatározott keret erejéig, legfeljebb 
10.000 Ft támogatást nyújt azon tulajdonosoknak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 

2.     §

 

Ez a rendelet 2003. Július 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

9./ Pályázat benyújtása szennyvíztisztító telep bővítésére, és szennyvízcsatorna hálózat építésére.

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz 
pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzat. Fontos a pályázat benyújtása a saját erő csökkentése 
érdekében.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t

 

94/2003. (VI.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 853.717 e Ft nettó beruházási 
összköltségű Szeghalom szennyvíztisztító telep bővítés és 3., 9l, 10., 11. És 12. Számú öblözetek 
tárgyú beruházás megvalósításával. A beruházás megvalósításához szükségesnek tartja pályázat 
benyújtását a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívására 170.743 e Ft 
támogatási igénnyel.

 

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

 

Határidő: 2003. Június 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

 

10./ Pályázat játszótér építésére

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Gyermek és Ifjúsági Minisztérium pályázati felhívására játszótér 
építésre, pályázatot javasol benyújtani, melyhez saját erőt biztosítani kell.



 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazatal - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

95/2003. (VI.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete a Gyermek és Ifjúsági Minisztérium játszótér építési pályázati 
felhívására pályázatot nyújt be a Szeghalom Dózsa utca 19-25. Sz. tömblakás és a Fáy utcai 
tömblakások által határolt tömbbelsőben lévő játszótér átépítésére. A Képviselő-testület a játszótér 
építési program megvalósításához szükséges 20 %-os önerőt 2 millió Ft-ot biztosítja az ez évi 
költségvetés pályázatokra biztosított keretéből.

 

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

 

Határidő: 2003. Július 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Örömét fejezi ki, hogy játszótérépítésre lehet pályázni, 
kérdése illetve javaslata, hogy a meglévő játszóterek is kerüljenek felújításra, minden évben legyen 
valamilyen fejlesztés.

 

Macsári József polgármester: Válaszként elmondja, hogy az Európai Unióban követelmény lesz a 
játszóterek milyensége, 50-80 %-os támogatást lehet elérni, a játékoknak minőségbiztosítással kell 
rendelkezni, és meghatározott körben lehet készíteni. A következő év költségvetésében szerepelni 
fog. Egyébként jelenleg a játszóterek festése, fűnyírása folyamatosan történik.

 

 



11./ Szennyvízkezelés és ártalmatlanításra pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Belügyminisztérium 
támogatja céltámogatással, hogy az Önkormányzat pályázat útján megoldja a szennyvízcsatorna és 
szennyvíztelep beruházást. A DARC-nál lévő pályázat elbírálásának függvényében, akár hitel 
felvétele útján is megvalósulhat a beruházás. Tekintettel arra, hogy augusztus végéig nem lesz 
testületi ülés, fontos, hogy olyan felhatalmazás legyen, hogy hitel segítségével pótolja az 
Önkormányzat az önerőt. Megkezdődhessen a közbeszerzési eljárás. A város szempontjából ez 
mindenképpen támogatandó.

 

Csák Gyula testületi tag: Javasolja, hogy a testület konkrétan határozza meg, hogy mennyi hitel 
felvételére kerüljön sor.

 

Macsári József polgármester: Számításaik szerint a nagyobb pályázatnál, mely a szennyvíztelepet is 
tartalmazza – ha nem kapja meg az Önkormányzat  a VICA pályázatot – 15 %-ot jelentene. A 
kisebb pályázatnál pedig 25 % lenne a hitel, hosszú lejáratú beruházási hitel formájában. Nagyjából 
hasonló nagyságú hitelre lenne szükség a két pályázatnál, azzal a különbséggel, hogy a Vízügyi 
Alaptól nem várható támogatás a kisebb pályázatnál. Javasolja 200 millió Ft hitel felvételét, 3 évre.

 

A napirenddel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztést és a hitel felvételére tett javaslatot. A szavazás alapján megállapítja, hogy mindkét 
határozatra vonatkozóan   Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta:

 

 

 

 



H a t á r o z a t

96/2003. (VI.27.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 289.106 e Ft nettó beruházási 
összköltségű 5., 8. számú öblözetek tárgyú beruházás megvalósításával. A beruházás 
megvalósításához szükségesnek tartja pályázat benyújtását a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács pályázati felhívására 86.732 e Ft támogatási igénnyel.

 

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

 

Határidő: 2003. július 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

H a t á r o z a t

 

97/2003. (VI.27.) Ökt.sz.

 

1./ Szeghalom Város Képviselő-testülete vállalja, hogy amennyiben céltámogatást és ahhoz 
kapcsolódóan VICE támogatást nyer a 3., 9., 10., 11., 12. számú szennyvízcsatorna öblözetek és 
tisztítótelep beruházási munkálataira, azt megvalósítja.

 

Az igényelt és megítélt VICE támogatás közötti 15 %-os, azaz 128.057 e Ft különbséget az 
Önkormányzat saját forrásként felvállalja.

 

2./ A Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy amennyiben céltámogatást nyer, az 5., 8. 
szennyvízcsatorna öblözetek beruházási munkálataira, azt megvalósítja.

 

Az igényelt VICE támogatás nélkül jelentkező többletforrást, azaz: 86.732 eFt-ot az Önkormányzat 
saját forrásként felvállalja.

 



3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti beruházások megvalósításához 
szükség esetén legfeljebb 214.789 e Ft beruházási hitelt vegyen fel.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnali, folyamatos

 

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag, óvónő: Köszönti a Kalotaszentkirályi vendéglátókat, külön 
köszönti az Óvoda vezetőjét. A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda 50 dolgozójának adományát 
hozta el, melyet szeretettel átad a Kalotaszentkirályi Óvoda vezetőjének, aki az óvodások és a 
óvodai dolgozók nevében megköszöni az adományt.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése a Vízművekkel kapcsolatosan, az átalakulást követően 
Szeghalmot, hogy érinti a rá jutó 15 millió Ft-os keret felhasználása.

 

Macsári József polgármester: Az átalakulás június 30-án fog megtörténni, mely után beszámol a 
keret felhasználásról.

 

A Képviselő-testület ülésén más napirend bejelentés nem hangzott el, megköszöni a testület 
munkáját, külön megköszöni Kalotaszentkirályi polgármester és képviselők türelmét és szíves 
vendéglátásukat.

 

 

Macsári József                                                        Dr.Oláh Ernő


