
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. június 09-én  tartott 
rendkívüli  üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Barna Gyula, Bartis 
Márton, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Hidi Sándor, Kardos László, Kincses Sándor, Mester 
Csaba, Mikolik Judit, Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő jegyző, 
Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Kohut Tibor pénzügyi irodavezető, Nagy István műszaki 
irodavezető,  Gali Mária jegyzőkönyvvezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontot, amelynek tárgyalásával a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag 
egyetértettek.

 

1./ Napirend: Szeghalom Tildy u. felújítási beruházására hitelfelvétele

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Múlt évben a Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Tildy utca 
felújítására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, és a pályázat sikeres volt. Ennek 
kapcsán lehetőség kínálkozik arra, hogy pályázzon az Önkormányzat EU Önerő Alap támogatására, 
és az ehhez szükséges önerőt biztosítani kell. A pályázat benyújtásához szükséges annak igazolása, 
hogy az önrészt a Képviselő-testület hitelből biztosítja. A beruházáshoz szükséges önerő összege: 
16.827.661,- Ft.  Így 2005. szeptember 1-től 2006. augusztus 31-ig szóló hitelszerződés alapján 
rövid lejáratú hitel felvételére kerülne sor, amennyiben ezzel a Képviselő-testület tagjai 
egyetértenek. E döntéssel biztosítva lesz  Természetesen a hitel felvételére nem kerül sor, ha a 
pályázat sikertelen lesz. Egy korábbi testületi határozatban szereplő hitel összege ezzel az összeggel 
csökkenne. Kéri a fentiekkel kapcsolatos hozzászólásokat.



 

Tekintettel arra, hogy hozzászólás nem hangzott el, a fenti javaslatot szavazásra terjeszti elő a 
Képviselő-testület felé. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t
 

75/2005. (VI. 09.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 14/2005. (III. 30.) 
BM. sz. rendelet előírásainak figyelembevételével a 2004-ben, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalhoz beadott és nyert „Szeghalom városközpont – rekonstrukció I. ütem, Tildy utca felújítása, 
egységes városkép kialakítása” című pályázat hitelből biztosított saját forrás kiváltására, pályázatot 
nyújtson be az EU Önerő Alap támogatására: 8.413.831,- Ft-os támogatási igénnyel.

 

A Képviselő-testület a bruttó 66.827.661,- Ft összeggel tervezett felújítási költség önrészét (12,59 
%-át), azaz: 8.413.830,- Ft-ot a 2005. évi költségvetési évben tervezett hitel felvétel terhére 
biztosítja. A korábban nyert támogatás összege: 49.999.500,- Ft. Az EU Önerő Alaptól igényelt 
támogatás: 8.413.831,- Ft.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy éven belüli lejáratra 16.827.661,- Ft hitelt 
vegyen fel. A hitel lejárata 2006. augusztus 31., a hitelügylet fedezete az Önkormányzat 2005. és 
2006. évi költségvetése.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban tájékoztatást ad képviselőtársainak a beadott 
pályázatok alakulásáról. Eddig sikeres volt az óvodák vizesblokkjainak felújítására benyújtott 
pályázat, valamint a Petőfi utcai magas tető építésére benyújtott pályázat.

 

Ugyancsak tájékoztatást ad arról is, hogy Dr. Hayder Karim háziorvos megvásárolta az általa bérelt 
önkormányzati lakást, a szerződéskötés megtörtént.

 



Tekintettel arra, hogy a rendkívüli testületi ülésen más bejelentés nincs, megköszöni 
képviselőtársainak a figyelmet és a rendkívüli testületi ülést lezárja.

 

Macsári József                                                       Dr. Oláh Ernő


