
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében, Szeghalom Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. július 19-én tartott rendkívüli nyilvános testületi 
üléséről

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bacsó Imre, Barna 
Gyula, Bartis Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Hidi Sándor, Kardos László, Kincses Sándor, 
Pákozdi Gábor, Szabó István, Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő jegyző, 
Valastyánné Győri Piroska aljegyző, valamint a Polgármesteri Hivatal irodavezetői

Jegyzőkönyv-vezető: Gali Mária főmunkatárs

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi 
pontokat, és javasolja azok tárgyalását úgy, hogy a 3. sz. napirendi pont anyagát zárt ülésen 
tárgyalják. Kérdezi képviselőtársait, hogy a meghívón szereplő napirendek tárgyalásával 
egyetértenek-e ilyen módon. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai a napirendek 
tárgyalásával egyetértettek, egyéb napirend felvételére nem hangzott el javaslat.

 

1. sz. napirend: Pályázatok benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat korábban  nyújtott már be pályázatot Szeghalom 
Nagy M. u. 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítására. Tekintettel az épület jelenlegi 
állagára, e miatt teljes felújítása szükséges, és a nagy összegű finanszírozás miatt próbálkozni kell 
akár több pályázattal is, hiszen így nagyobb a valószínűsége a támogatás elnyerésének.  Az 
előterjesztés azt tartalmazza, hogy a Dél-Alföldi Regionális Tanács által kiírt TRFC támogatás 
elnyerésére készüljön pályázat a fenti épület teljes felújításának támogatására.



 Javasolja a pályázat benyújtását. Kéri az írásos anyaggal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. 

Hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az  alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

99/2004. (VII. 19.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi 
Regionális Tanács által kiírt TRFC támogatás elnyerésére. A pályázat keretében megvalósítja a 
Szeghalom Nagy M. u. 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyi védettség alatt álló épület 
(kerítés, homlokzat, tető, nyílászárók, belső udvar) teljes felújítását, mivel az épület állapota ezt 
indokolttá teszi.

 

A Képviselő-testület a bruttó 48.966.423,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák önrészéből 
5.484.239,- Ft-ot a 2004. évi; 8.226.359,- Ft-ot a 2005. évi költségvetés terhére biztosítja. Az 
igényelt támogatás 2004. évre vonatkozóan 14.102.330,- Ft, 2005. évre 21.153.495,- Ft.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: a pályázat benyújtásánk határideje: 2004. július 31.

 

Macsári József polgármester: A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 2004. májusában írta ki 
pályázatát, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerésére.  Az 
Önkormányzat szeretne e támogatásra pályázni, hiszen amennyiben sikeres lenne a pályázat, úgy 
 lehetőség nyílna az Alapfokú Művészeti Iskola vizesblokkjainak, próbatermek burkolatainak 
felújítására, és még számos egyéb munkálatok megvalósítására. Javasolja a pályázat benyújtását. 
Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
foglalt határozati javaslatot. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

100/2004. (VII. 19.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 
felhívására, Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú keretből biztosított támogatás 
elnyerésére, pályázatot nyújt be. A beruházás tartalmazza az Alapfokú Művészeti Iskola által 
használt vizesblokkok, próbatermek burkolatának felújítását, az épület talajvíz elleni szigetelését, az 
épület homlokzatának újravakolását, a homlokzati díszítőelemek kihangsúlyozását és az épület 
tetőszerkezetének felújítását.

 

A Képviselő-testület a bruttó 20.396.908,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák önrészét, 
5.396.908,- Ft-ot a 2004. évi költségvetés terhére biztosítja, az igényelt támogatás 15.000.000,- Ft.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje: 2004. augusztus 31.

 

2. sz. napirend: Védőnői álláshelyre benyújtott pályázat elbírálása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Szatmári Henrietta védőnő, körösladányi lakos pályázatot nyújtott be 
az iskola védőnői álláshelyének betöltésére. A pályázat alapján megfelel az elvárásoknak, ezért 
javasolja a pályázat elfogadását.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Lakást tud-e az Önkormányzat számára biztosítani?

 

Macsári József polgármester: Lakás biztosítva lesz a védőnőnek, az állás betöltése esetén a 
Szeghalom Tildy u.16-18. sz. alatti önkormányzati lakóházban.



Fentiek után javasolja a pályázat elfogadását, és szavazásra bocsátja azt. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

101/2004. (VII. 19.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szatmári Henrietta 
Körösladány Béke út 15. sz. alatti lakos által, védőnői állás betöltésére benyújtott pályázatát. 2004. 
augusztus 1. napjától kinevezi védőnőnek határozatlan időre. Munkabérét a Kjt. 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján havi bruttó 100.000,- Ft-ban állapítja meg.

A munkakör betöltésének idejére a Képviselő-testület lakást biztosít Szatmári Henrietta részére az 
Önkormány tulajdonát képező Szeghalom Tildy u. 16-18. sz. alatt.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. augusztus 01.

 

B e j e l e n t é s e k:

 

Macsári József polgármester: A város fejlesztésének távlati tervei között szerepel autóbusz 
pályaudvar beruházás megvalósítása. A pályázati lehetőségek ennek megvalósítására is kiterjednek, 
az Önkormányzat nyújthat be ilyen célra pályázatot. Több terület megtekintése után a 
legalkalmasabbnak Szeghalmon a SHELL kúttal szembeni háromszög alakú terület mutatkozik, 
amely azonban magántulajdonban van. Erre vonatkozóan kérne a Képviselő-testülettől elvi 
állásfoglalást és felhatalmazást, hogy tárgyaljon az ingatlan megszerzése ügyében a tulajdonossal.

Kéri a fentiekkel kapcsolatos hozzászólásokat. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a 
fenti indítványát. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

102/2004. (VII. 19.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi állásfoglalást hoz arra vonatkozóan, 
hogy egyetért Szeghalom belterületén a SHELL kúttal szemben lévő magántulajdonú terület 
megszerzésének szándékával.  A terület megszerzésének célja autóbusz pályaudvar kialakítása.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson előtárgyalásokat az ingatlan tulajdonjogának 
megszerzésével kapcsolatban.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. augusztus 31.

 

- Önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosításra pályázat  

   benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív 
Program keretében pályázati lehetőség van „Az önkormányzati adatvagyon másodlagos 
hasznosítása” című támogatás elnyerésére. Támogatott cél a helyi önkormányzatok tulajdonában 
lévő adatok nyilvánossá tétele más szervezetek, vállalkozások számára.  Társulási ülésen erről 
tárgyaltak, illetve döntés is született arról, hogy kistérségi szinten pályázat kerüljön benyújtásra a 
GVOP 4.3.2. „Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása” című kiírásra, amely 
tulajdonképpen egy, az egész kistérséget lefedő digitális térképállomány elkészítése.

Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Csák Gyula testületi tag: Aggályait fejezi ki az iránt, hogy hogyan lesz megoldva majd az adatok 
frissítése, amely elengedhetetlenül szükséges. A 9 települést illetően 2-3 fő apparátusra lesz szükség 
a feladatokhoz. Ez milyen formában valósul meg?

 



Macsári József polgármester: Az adatok frissítésében budapesti cég biztosít segítséget. A beruházás 
összköltsége a 9 településen kb. 150 millió Ft lenne, ebből 129.750 e Ft kerülne megpályázásra, az 
önerőt a lakosságszám arányában a 9 település együtt biztosítaná. Minden település szerződést köt, 
és gondoskodna a feladat ellátásáról.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Indokoltnak tartja utána nézni, hogy később is milyen költséggel 
jár a karbantartás, hiszen valószínűleg minden település maga fog gondoskodni a későbbiekben az 
adatállomány frissítéséről.

 

Nagy István Műszaki Iroda vezetője: A frissítés előreláthatólag napi rendszerességű lesz.

 

Macsári József polgármester: Elfogadásra javasolja az előterjesztést, és szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

103/2004. (VII. 19.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Terv GVOP 4.3.2. 
program keretében „Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása” című pályázati 
kiírásra kistérségi szinten pályázik. A pályázat keretében megvalósításra kerülne egy, az egész 
kistérséget lefedő digitális térképállomány.

A Képviselő-testület a Szeghalomra eső 35.025 e Ft összköltségű pályázat önrészét 4.728 e Ft-ot 
részletezve: a 709 e Ft-ot 2004. évi; 3.310 e Ft-ot 2005. évi és 709 e Ft-ot 2006. évi költségvetése 
terhére biztosítja. Az igényelt támogatás: 30.297 e Ft.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. november 30.

 



Macsári József polgármester: A városban megindult szennyvízcsatorna hálózat beruházásához ez 
évben a Víziközmű Vállalat 10 M Ft-tal többet tudott biztosítani. Ezen oknál fogva indokolt lenne, 
hogy a költségvetésben e célra betervezett összeget 10 M Ft-tal csökkentse a Képviselő-testület, 
mely összeget fel lehetne használni a városban megrongálódott utak építésére, például a Jókai 
utcában, és egyéb olyan utcákban, ahol az utak állapota nagyon kifogásolható, balesetveszélyes. 
Töviskest illetően is nagyfokú az utak meghibásodása, itt számtalan kátyúzási munka vált 
szükségessé. Javasolja képviselőtársainak, hogy a fentiek szerint a költség átcsoportosításához 
szíveskedjenek hozzájárulni. Szavazásra bocsátja a javaslatát, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

104/2004. (VII. 19.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetésében, 
szennyvízcsatorna hálózat építésére biztosított saját erőt 10 M Ft-tal csökkenti, mivel a Víziközmű 
Társulat által biztosított ez évi támogatás összege 10 M Ft-tal több lesz az előzetesen kalkulált 
összegtől.  Az így átcsoportosított 10 M Ft-ot a városban lévő rossz állapotú utak felújítására, 
(például: Jókai u., stb.) illetve Töviskes major útjainak kátyúzására kell fordítani. Ezzel az 
összeggel meg kell növelni a költségvetés útfelújítás, útfenntartás ez évi előirányzatát.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. november 30.

Bartis Márton testületi tag: A városban a járdaépítésre igény van, az utcai társulások létrehozása 
indokolt. Ehhez kéri a Műszaki Iroda segítségét.

 

Macsári József polgármester: Egyéb napirend, bejelentés nincs a nyilvános rendkívüli ülésen, a 
továbbiakban zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját Képviselő-testület.

 

 

 Macsári József                                     Dr. Oláh Ernő


