
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. november 28-án tartott 
üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Bartis Márton, Eitler Gottfried, Gajda Mihály, Hidi Sándor, 
Kardos László, Kincses Sándor, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné, 
Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri 
Piroska aljegyző, irodavezetők, és érdeklődők, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a közmeghallgatással egybekötött képviselő-
testületi ülésen megjelenteket, városi televízión keresztül a lakosságot, akik a nyilvános testületi 
ülés közvetítését figyelemmel kísérik. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az 
ülést megnyitja. Mielőtt a közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés napirendi 
pontjaira rátérnek, indítványozza képviselőtársainak, hogy a 9/2000. sz. önkormányzati rendeletnek 
megfelelően koszorúzzák meg a jeles polgárok emlékére elhelyezett emléktáblát, tiszteletet adva 
ezzel Ambrus Imre, Nagy Miklós, Péter András, Simay János és Szigeti István Szeghalom jeles 
polgárai emlékének.

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

 

A koszorúzás után a közmeghallgatást megnyitja, kérdezi a jelenlevőket, egyesületek, szervezetek 
vezetőit, hogy van-e közérdekű bejelentésük, kérdésük. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt.

Ezt követően javaslatot tesz a napirendek tárgyalására. Az előterjesztéseket a meghívón szereplő 
sorrend szerint tárgyalják úgy, hogy a 4/5., és 4/6. sz. alatti napirendeket zárt ülésen tárgyalják. E 
javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

 



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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez kiegészítése nincs, kéri a hozzászólásokat. Bizottságok 
véleményezték a jelentést, és azzal egyetértettek. (Bizottsági állásfoglalások a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.) Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az írásos jelentést. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

128/2005. (XI. 28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

 

2.        sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat I.-III. negyedéves gazdálkodásáról, 2005. évi 
költségvetésről szóló 1/2005. (II. 21.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

(E napirendnél érkezett a testületi ülésre Török Sándorné és Gajda Mihály képviselő, így a 
Képviselő-testület létszáma 14-ről 16-ra emelkedett.

 

Macsári József polgármester: Szeghalom Város Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I.-III. 
negyedévi teljesítését tekintve összességében elmondható, a bevétel és kiadás oldalt vizsgálva, hogy 
az intézmények jól gazdálkodtak. Az elért saját bevételek időarányosan, vagy azt meghaladóan 
alakultak. A helyi adóbevételek fontos szerepet játszanak az önkormányzat fejlesztési 
elképzeléseinek megvalósításában. E bevételi forrásnál a teljesítés jelenleg 88,5 %-os, a prognózis 
alapján mintegy 100 %-os teljesülés várható. Az átvett pénzeszközök esetében túlteljesítés 
mutatkozik, amely 2 felnőtt háziorvosi körzet finanszírozását jelenti.

A kiadások alakulásánál megállapítható, hogy a személyi juttatások és járulékok a III.negyedévben 
időarányosan elvárható szinten teljesültek, összességében a dologi kiadások is.



A társadalom-és szociálpolitikai kiadások 71,7 %-os teljesülése némileg elmarad az időarányostól, 
főleg a központi forrásból biztosított lakásfenntartási támogatásnál van nagyobb mértékű elmaradás.

Fentieken túl a bevételek, kiadások alakulását az előterjesztés mellékletei alapján részleteiben is 
elemzi, hiszen ezek a számok tükrözik az I.-III. negyedév gazdálkodását. A beszámoló azokat a 
tételeket hangsúlyozza, amelyek a költségvetés teljesülése szempontjából nagy jelentőséggel bírnak. 
Elmondható, hogy az önkormányzat kiemelt előirányzatai mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 
időarányosan teljesültek.

 

Az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezte, és elfogadásra javasolta Képviselő-testület 
felé. Kéri a napirenddel kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Mivel hozzászólás nem volt, javasolja elfogadásra a 2005. évi költségvetés I.-III. negyedévi 
teljesítéséről készült előterjesztést, illetve az 1/2005. (II. 21.) sz. rendelet módosításáról készült 
rendelet-tervezetet. Az írásos előterjesztéseket szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta, illetve határozatot hozta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2005. (XI. 29.) sz.

r e n d e l e t e

 

az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 21.) sz. rendeletének módosításáról

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2005. (II. 21.) sz. rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:

 

1. §
 

A rendelet 2. § (1)bekezdésének 10. pontja hatályon kívül helyezve.

 



2. §
 

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A Képviselő-testület a város 2005. évi költségvetését

 

2.749.207    ezer Ft

 

bevételi és kiadási főösszegben a beszámoló 1. sz. mellékletében foglalt részletezés szerint 
jóváhagyja.

 

3. §
 

A rendelet 5. § (1) bekezdésében lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

4.§
A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

Az Önkormányzat tartaléka: 60.113 ezer Ft

 

Ebből:

         - kötelező céltartalék                   12.820ezer Ft

         - közcélú foglalkoztatás               19.980 ezer Ft

         - újszülöttek támogatása                  823 ezer Ft

         - normatíva kieg. felmérés   3.901 ezer Ft

         - Ált. Isk. pénzmaradv.elvonás      2.178 ezer Ft

         - pályázati saját erő          20.411 ezer Ft

 



5. §
 

A rendelet 11. §-ában meghatározott 6. sz. melléklet helyébe ezen rendelet melléklete lép.

 

6. §
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

H a t á r o z a t

 

129/2005 (XI. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2005. I.-III. 
negyedéves gazdálkodásáról készült – határozat mellékletét képező – előterjesztést elfogadta.

 

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

 

Határidő: 2005. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

3.        sz. napirend: Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójának 
bevezetéseként elmondja, hogy még mai napon is vannak olyan tételek a központi költségvetési 
törvény tervezetében, amelyekben még nem született döntés. Nem sikerült még megegyezésre jutni 
a normatívákkal kapcsolatban, amelyek alapvetően befolyásolják az önkormányzatok jövő évi 
költségvetését. A koncepciót a tervszámok alapján kellett elkészíteni, és a költségvetési törvény 
elfogadása után készül majd el az önkormányzati költségvetés tervezete, és az már tényadatokon 
alapul.



 

2006-ban az Önkormányzat legfontosabb feladata lesz valamennyi intézmény megfelelő 
színvonalon való működtetésének biztosítása, ehhez biztosítani kell az Önkormányzatnak a 
forrásokat, és továbbra sem lehet lemondani a fejlesztésekről, hiszen e tevékenységet folytatni kell. 
A korábbi évek gyakorlatához képest továbbra is pályázati önerő alapot kell képezni a 
költségvetésben, és felkészülve a későbbi fejlesztésekre, beruházásokra, indokolt a szükséges 
tervezői munkák elkészítésére is önerőalap képzése.

Előreláthatólag az oktatási normatívák nem változtak 2005. évhez képest, illetve bizonyos 
kiegészítő normatívák elmaradtak, a tervezet szerint beépültek az eredeti normatívákba. Csökkentek 
a kollégiumi ellátáshoz kapcsolódó normatívák, és ebben az évben is folyamatosan csökken az 
általános iskolánál beiratkozott gyermeklétszám. 74 fővel csökkent ez évben a beiratkozott tanulói 
létszám, és a 6 osztályos gimnáziumot választó tanulók tekintetében további 15-16 fővel csökken az 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában tanulók létszáma. Ehhez hasonlóan jelentkeznek 
problémák az óvodai létszámnál is. Ezt figyelembe véve a közoktatáshoz nyújtott állami támogatás 
várhatóan csökkenni fog. Így nem halogatható az a törekvés, hogy a létszámgazdálkodás területén 
összehangolt városi szintű tárgyalások szükségesek annak érdekében, hogy mielőbb, és minél 
probléma mentesebben oldják meg a csökkenő feladathoz szükséges dolgozói létszám kérdését. 
Mindenképpen úgy kell megoldani a létszámgazdálkodást, hogy az Önkormányzat 2006. évi 
költségvetésében ez kedvezően alakuljon.

Hasonlóan a 2002. évtől bevált gyakorlathoz, továbbra is igyekszik az Önkormányzat vezetése 
megvalósítani, hogy az intézmények költségvetésének tárgyalásakor jelen legyen az 
intézményvezetőkön kívül a gazdasági vezető, szakszervezet, és közalkalmazotti tanács tagjai. Ez 
azért szükséges, hogy sehol ne sérüljenek érdekek, és a költségvetés tervezése megalapozott legyen. 
Az írásos anyagot a bizottságok véleményezték, és elfogadásra ajánlották a Képviselő-testület felé. 
A bizottságok megfogalmazták azt a javaslatot is, hogy az oktatási intézmények 
létszámgazdálkodását összehangoltan, városi szinten kell megoldani.

 

Kéri képviselőtársait, hogy a koncepcióval kapcsolatban mondják el véleményüket, észrevételüket.

 

 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra az 
Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójának írásos anyagát a szóbeli kiegészítéssel 
együtt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t
 

130/2005. (XI. 28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2006. évi költségvetési 
koncepcióját a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének 
előkészítéséről, és kidolgozásáról a koncepcióban megfogalmazottak alapján.

 

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

B e j e l e n t é s e k

 

4. sz. napirend: Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatát törvényi kötelezettség miatt módosítani szükséges, ezért került előterjesztésre. Az 
írásos anyagot véleményezték a bizottságok, és javasolták a módosítást.

Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e hozzászólás. Mivel hozzászólás nem volt, javasolja Képviselő-
testületnek elfogadásra az SZMSZ módosítását, és szavazásra bocsátja azt. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

131/2005. (XI. 28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Sport- és Szabadidő 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja a határozat melléklete 
szerint.

 

Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az SZMSZ. módosításában foglaltak 
végrehajtásáról.

 

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/1. sz. napirend: Rendelet alkotása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a rendelet-tervezet lényegét, és javasolja a rendelet 
megalkotását. Bizottságok javasolták Képviselő-testületnek a rendeletet a tervezet szerint 
megalkotni. Kéri a véleményeket, észrevételeket. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezet elfogadását. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2005. (XI. 29.) sz. rendelete

 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
hatálybalépésével összefüggő szabályokról

 



Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 8. § (1) bekezdésében, 160. § (1) bekezdésében, illetve a 
162. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

(1) A hatóság a közigazgatási hatósági ügyeket – kivéve a (2) bekezdésében foglaltakat – 
elektronikus úton nem intézi.

 

(2) A hatóság a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikusan is intézi az okmányirodai ügyintézés 
körében, anyakönyvi kivonat, egyéni vállalkozói igazolvány, járműigazgatás ügyek, járműkísérő 
lap, lakcímigazolvány, lakcímváltozás, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, nemzetközi 
vezetői engedély ügykörökben.

2. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

4/2. sz. napirend: Pándy Kálmán Kórház szeghalmi fekvő- és járó beteg egységek rekonstrukciójára 
címzett támogatási igénybejelentés

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület korábban már benyújtotta címzett támogatási 
igényét, az előterjesztés ahhoz kapcsolódik. Az ÁFA változás miatt szükséges újból benyújtani az 
igényt. Bizottságok elfogadásra ajánlották a határozati javaslatot. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket.

Mivel hozzászólás nem volt, javasolja elfogadni a határozati javaslatot, amelyet szavazásra terjeszt 
elő. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

132/2005. (XI. 28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Pándy Kálmán Békés Megyei 
Kórház szeghalmi fekvő- és járó beteg egységeinek rekonstrukciójára benyújtandó címzett 
támogatási igénybejelentéssel. A beruházás megvalósításához 2006. évre 9.000 e Ft, 2007. évre 
37.252 e Ft, 2008. évre 33.296 e Ft-ot az évenkénti költségvetésében biztosít, amelynek forrása az 
Önkormányzat saját helyi adó bevétele.

 

A Békés Megyei Önkormányzattal, mint az egészségügyi intézmények működtetőjével kötendő 
együttműködési megállapodás aláírásával a Képviselő-testület megbízza a polgármestert.

 

Határidő:

- 2005. december 10. (megállapodás aláírására)

- 2005. december 15. (címzett támogatási igény bejelentés benyújtására)

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A 4/3. és 4/4. sz. napirendek tárgyalásának idejére átadja a szót Hidi 
Sándor képviselőnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének, és megkéri az ülés vezetésére.

 

4/3. sz. napirend: Macsári József polgármester részére jutalom megállapítása

Előadó: Hidi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke

 

Hidi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztett írásos anyag alapján javaslatot tesz 
Macsári József polgármester jutalmának megállapítására. Napirend kapcsán a Pénzügyi Bizottság 
tagjai véleményezték az előterjesztést, és maximálisan támogatták azt. Indítványozza 
képviselőtársainak, hogy a polgármester 2005. évi munkájának értékelése alapján határozzanak meg 
részére 2 havi alapilletményének megfelelő jutalmat. A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – l tartózkodással – 
az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t
 

133/2005. (XI. 28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Macsári József polgármester részére – a 
2005. évi munkája értékelése alapján – 2 havi alapilletményének megfelelő jutalmat állapít meg.

 

Megbízza az alpolgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2005. december 15.

Felelős: Dr. Farkas József alpolgármester

 

4/4. sz. napirend: Dr. Farkas József alpolgármester részére jutalom megállapítása

Előadó: Hidi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke

 

Hidi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: Dr. Farkas József alpolgármester jutalmazására vonatkozó 
előterjesztéssel a Pénzügyi Bizottság tagjai egyetértettek, javasolták Képviselő-testületnek 
elfogadásra. A határozati javaslatot szavazásra terjeszti elő, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

134/2005. (XI. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Farkas József alpolgármester részére 
– a 2005. évi munkája értékelése alapján- 2 havi alapilletményének megfelelő jutalmat állapít meg.

 

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

 



Határidő: 2005. december 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/7. sz. napirend: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által felvállalt feladatok

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által felvállalt 
feladatokkal kapcsolatban, hogy az új feladatokat rögzíteni kell a társulási megállapodásban. Az 
erről szóló határozati javaslatot elfogadásra ajánlja Képviselő-testületnek, amelyet a bizottsági 
vélemények támogattak.

 

H a t á r o z a t
 

135/2005. (XI. 28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás megállapodása az alábbiak szerint kerüljön módosításra.

 

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodása az alábbi feladatok ellátásával 
bővül:

 

sz. melléklet
 

Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása:

- Intézményfenntartó társulás

     Dévaványa Város Önkormányzata

     Körösladány Nagyközségi Önkormányzat

     Ecsegfalva Községi Önkormányzat

      Feladat



      - Közösségi ellátás

      - Támogató szolgálat

      Ellátó intézmény:

     Családsegítő Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat- Dévaványa

-          Ellátási szerződés

      Feladat: Támogató szolgálat

      Ellátási terület: Vésztő, Körösújfalu, Bélmegyer

      Ellátó intézmény: Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

 

sz. melléklet
 

Gyermekjóléti alapszolgáltatási  feladatok ellátása

-          Intézményfenntartó társulás

                  Dévaványa, Körösladány, Ecsegfalva

      Feladat: Gyermekek átmeneti gondozása

     Ellátó intézmény:

     Családsegítő Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat- Dévaványa

 

sz. melléklet
 

Szakszolgálati feladatok ellátása

Külön megállapodás keretében

         Feladat: pályaválasztási tanácsadás

         Ellátási terület: Szeghalom Kistérség (Dévaványa, Füzesgyarmat,

         Szeghalom, Vésztő)

         Ellátó intézmény: Humán Fejlesztési és Információs Központ

 



Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.

 

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Napirend része még, hogy az előterjesztésnek megfelelően módosítani 
szükséges egy korábbi határozatot, amelyben Képviselő-testület a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer taggyűlésébe delegáltakról hozott döntést. A jelenlegi javaslat az, 
hogy Kaszai János Vésztő Város polgármester urat delegálják Pap Tibor Dévaványa polgármester 
úr helyetteseként. A határozati javaslat elfogadását szavazásra terjeszti elő. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

136/2005. (XI. 28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 121/2005. (X. 18.) Ökt. sz. 
határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja.

 

2./ Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérséghez tartozó Önkormányzatok 
képviselőjeként a Társulás Elnökségébe Pap Tibor Dévaványa Önkormányzat polgármesterét, annak 
akadályoztatása esetén Kaszai János Vésztő Város Önkormányzat polgármesterét, mindkettőjük 
távolléte esetén pedig Várkonyi Imre Füzesgyarmat Önkormányzat polgármesterét delegálja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő: Azonnal, értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/8. sz. napirend: Biomassza erőmű beruházás helyszínválasztásához hozzájárulás kérése



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Callis Energetika Rt.-től megkeresés érkezett, mely szerint 
biomassza tüzelésű erőmű létesítmény építését tervezi a cég, és több területet vizsgál, így a 
városban lévő ipari parkot is. Az előterjesztés, amely a Képviselő-testület tagjainak rendelkezésére 
áll, elektronikus úton érkezett. Ahhoz, hogy a kérdésben megfelelő tájékoztatást kapjon a 
Képviselő-testület, szükséges lenne a cég képviselőjével egy konzultáció. Az írásos anyag 
hiányosan említi a létesítmény üzemeltetése során keletkező környezetet károsító anyagokat, ezért 
jelenleg elvi döntést sem javasol hozni. Javaslata az, hogy a decemberi testületi ülésre a cég 
vezetője, illetve képviselője kapjon meghívást, aki részletes tájékoztatást ad a létesítmény 
üzemeltetésére vonatkozóan, és akkor szülessen döntés, amikor a kérdések tisztázódnak.

Javaslatát szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
tagjai 16 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértettek azzal.

 

4/9. sz. napirend: KÖRÖS SÁRRÉTI AKCIÓCSOPORT-hoz való csatlakozás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés határozati javaslata alapján javasolja a KÖRÖS 
SÁRRÉTI AKCIÓCSOPORT-hoz való csatlakozást. Kéri ezzel kapcsolatosban a kérdéseket, 
véleményeket képviselőtársaitól.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Bővebben szeretne hallani az előterjesztésről.

 

Macsári József  polgármester: Korábban 10 településsel megalakult a KÖRÖS SÁRRÉTI 
AKCIÓCSOPORT azzal a céllal, hogy UNIÓ-s forrásból támogatások elnyerésére van lehetőség 
civil szervezetek számára. Erről részleteiben ad tájékoztatást.

Fentiek után javasolja Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatnak megfelelően döntsenek 
az Akciócsoporthoz való csatlakozás kérdésében. A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

137/2005. (XI. 28.) Ökt.sz.



 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az AVOP 3.4. LEADER + 
intézkedés keretében megalakult KÖRÖS SÁRRÉTI AKCIÓCSOPORT-hoz csatlakozik, melynek 
vezetője a SÁRRÉT Falusi Turizmusáért Egyesület.

 

Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések végrehajtásával.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársaitól van-e közérdekű bejelentésük. 
Képviselőtársai részéről bejelentés nincs.

A maga részéről bejelenti, hogy 2005. december 28-án a városi sportcsarnokban 24 órán keresztül 
folyamatosan labdarugó mérkőzésre kerül sor, ahol részt vesz a legkisebb korosztálytól kezdve a 
legidősebb korosztály is. Nappal a gyerekek játszanak, éjszaka a felnőttek. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait, hogy az intézményvezetőkkel együtt csapatot alakítva vegyenek részt ezen a non-stop 
sportrendezvényen.

 

További bejelentése a 2006. évi labdarugó VB-hez kapcsolódik. Megkereste 2 budapesti cég, akik 
kivetítők gyártásával és forgalmazásával foglalkoznak, és ajánlatuk alapján – anyagi elkötelezettség 
nélkül – a VB. ideje alatt, június 9-július 9. között Road-show keretében ellátogatnak a városba. 
Céljuk, hogy népszerűsítsék a sportot, és ezt az ajánlatot a város örömmel elfogadja.

 

Még egy fontos bejelentésnek tesz eleget. A Renault Autógyártól kérte az Önkormányzat, legyenek 
részesei annak a 2006. évi helyi ünnepségnek, ahol Szisz Ferenc egykori autóversenyzőre lesz 
megemlékezés a városban. Az Autógyár a meghívásnak nem tud eleget tenni, ez írásban közölték, 
azonban a Renault Forma l. csapatának főnöke ajándékba küldött egy autóversenyzői ruhát, amely 
Fernando Alonso versenyruhája volt, saját kézjegyével ellátva. Ezt az ajándék nagy öröm a város 
számára, hiszen ez az értékes ereklye gyarapítja az eddig összegyűjtött Szisz Ferenc anyagot.

 

Végezetül tájékoztatja képviselőtársait, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre december 
19. napján kerül sor a Sportcsarnokban. A munkaterv szerinti napirendek tárgyalását ünnepség 
követi, ahol jutalmazásban részesülnek kiemelkedő munkájuk alapján azok a diákok, és sportolók, 
akik országos versenyen 1-6. helyezést értek el. A jutalmazáson túl szórakoztató műsorra is sor 
kerül, ahol többek között helyi művészeti csoportok lépnek fel.

 



Megköszöni az eddigi figyelmet és a nyilvános testületi ülést lezárja. Képviselő-testület a 
továbbiakban zárt ülés keretében folytatja munkáját.

 

Macsári József                                                        Dr. Oláh Ernő


