
J e g y z ő k ö n y v

 

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i 
rendkívüli üléséről

 

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

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

 

Macsári József polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
rendkívüli ülése határozatképes, azt megnyitja.

 

Javasolja meghívó szerinti napirendek megtárgyalását, mellyel a Képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag egyetértettek.

 

Napirend: 1./ Pályázatok benyújtásához döntéshozatal

                    Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívását a pályázatok 
benyújtási határideje (augusztus 15.) tette szükségessé.

Az 1. sz. előterjesztést ismerteti, a Kassai utcai útépítésre javasolja pályázat benyújtását, melyhez 
50 %-os saját erőt kell vállalni. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett 
korábbi pályázaton az önkormányzat nem részesült támogatásban. 



Egyéként az utca szervezettsége még nem érte el a 75 %-ot, jelenleg 43 %, a szervezettséget 
szorgalmazni kell.

 

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:

 

(3 fő képviselő késve érkezett (szavazások után) a Képviselő-testület ülésére.)

 

H a t á r o z a t

 

98/2003. (VIII.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete 2003. évben meg kívánja valósítani a 47. sz. főközlekedési 
úthoz kapcsolódó Kassai utcai szilárd burkolatú útépítés beruházási munkálatait.

 

A tervezett fejlesztés bruttó 10.827.000 Ft összköltségű, melynek megvalósításához az 
önkormányzat pályázatot nyújt be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács és a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium pályázati felhívására 50 %-os, bruttó 5.413.000 Ft támogatási igénnyel.

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal ar5ra, hogy a fejlesztés költségeinek 50 %-át, azaz bruttó 
5.414.000 Ft saját forrást a 2003. évi költségvetésében biztosítja.

 

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

 

Határidő: 2003. augusztus 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A 2-es és 3-as számú előterjesztés szennyvízcsatorna építés pályázati 
támogatásáról szól. A támogatás pályázatonként a 100 millió Ft-ot nem haladhatja meg. 



Két pályázat benyújtását javasolja, egyik az 5-ös és 8-as öblözetre, 30 %-os támogatási igénnyel, a 
másik a 3, 9, 10, 11 és 12 számú öblözetekre, 11 %-os támogatási igénnyel. A támogatásra nagy 
szüksége lenne a városnak, hogy minél kevesebb legyen a fedezet hitellel való pótlása. A korábban 
benyújtott pályázat nem biztos, hogy nyerő lesz a támogatási keret miatt, de végleges döntés még 
nincs.

 

Az előterjesztésekkel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azokat szavazásra bocsátja. A 
szavazások alapján megállapítja, hogy mindkét határozatra vonatkozóan 14 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

 

H a t á r o z a t

 

99/2003. (VIII.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 289.106 e Ft nettó beruházási 
összköltségű, Szeghalom 5., 8-as számú öblözetek tárgyú beruházás megvalósításával.

 

A beruházás megvalósításához szükségesnek tartja pályázat benyújtását a Miniszterelnöki Hivatal 
Nemzeti Területfejlesztési Hivatal pályázati felhívására, 86.732 e Ft (30 %-os) támogatási igénnyel.

 

A fejlesztés megvalósításához az érdekeltségi hozzájárulással együtt 2003. évre 26.020 e Ft, 2004. 
évre 43.366 e Ft, 2005. évre 17.346 e Ft saját forrást – összesen 86.732 e Ft – az éves 
költségvetésében biztosít.

 

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

 

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 



H a t á r o z a t

 

100/2003. (VIII.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 853.717 e Ft nettó beruházási 
összköltségű Szeghalom szennyvíztisztító telep bővítés és 3, 9, 10, 11 és 12. számú öblözetek 
tárgyú beruházás megvalósításával. A beruházás megvalósításához szükségesnek tartja pályázat 
benyújtását a Miniszterelnöki Hivatal Területfejlesztési Hivatal pályázati felhívására 93.908 e Ft (11 
%-os) támogatási igénnyel.

 

A fejlesztés megvalósításához az érdekeltségi hozzájárulással együtt 2003. évre 90.856 e Ft, 2004. 
évre 151.427 e Ft, 2005. évre 60.571 e Ft saját forrást – összesen 302.854 e Ft – az éves 
költségvetésben biztosít.

 

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

 

Határidő: 2003. szeptember 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

B e j e l e n t é s e k :

 

Macsári József polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Ifjúsági és Média 
Fesztivál szervezői megküldték az elszámolást, miután a fő támogató az önkormányzat volt. A 
bevétel 1.481.000 Ft, a kiadás pedig 1.477.000 Ft, a részletes elszámolás a Pénzügyi Irodán 
megtekinthető.

Tájékoztatja továbbá – elsősorban az egyéni körzetben lévő képviselőket, hogy a szennyvízcsatorna 
beruházást úgy próbálják megvalósítani a szilárd burkolattal nem rendelkező utcákban, hogy utak 
rendbetétele is megtörténjen. Ezen utcák lakóinak a hozzájárulási költség kétszeresen jelentkezik. 
Ezért, hogy a hozzájárulás ne legyen olyan megterhelő, lehetőség van  lakástakarékpénztári 
előtakarékosságra, melyhez 30 % állami támogatás jár és 5 év alatt kell a hozzájárulást kifizetni. A 
hozzájárulás  mértékét a Képviselő-testület határozza meg. További lehetőség, hogy ezáltal a 
Víziközmű Társulat is vehet fel hitelt, így a beruházás hamarabb elindulhat. Kéri a képviselőket, 
hogy segítsék az utcák szervezettségét a beruházások megvalósításához.

A továbbiakban az augusztus 20-i egész napos ünnepség részletes programját ismerteti, a 
programok elsősorban a gyerekek és családok szórakoztatását biztosítja.



 

Bartis Márton testületi tag: A lakástakarékpénztári előtakarékosság kapcsolatosan nem érti az öt 
évet, mivel jelenleg a szennyvízcsatorna hozzájárulást 10 év alatt kell megfizetni.

 

Macsári József polgármester: A lakástakarékpénztár engedélyzi a Víziközmű Társulat részére hitel 
felvételét, mely az első 5 évre vonatkozik. További előny még lakástakarékpénztári szerződéssel 
rendelkezők részére, hogy saját céljukra (lakásfelújításra, vagy út, közmű hozzájárulásra) szintén 
hitelt vehetnek fel, melynek 6 %-os kedvezményes kamata van.

 

Bartis Márton testületi tag: Javasolja, hogy az érintett lakosok ezekről a lehetőségekről részletes 
tájékoztatást kapjanak.

 

Macsári József polgármester: Természetesen az érintett lakosokat tájékoztatni fogják, amikor a 
beruházáshoz szükséges fedezet (pályázatok) rendelkezésre áll.

 

A Képviselő-testület ülésén más napirend, bejelentés nem hangzott el, megköszöni a megjelenés,  az 
ülést bezárja.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő


