
J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. január 23-i rendkívüli 
nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

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

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

 

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

Elmondja, hogy költségvetést februárban tárgyalja a testület, így eredetileg nem lett volna januárban 
testületi ülés, de időközben a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanács kiírta a pályázatait és a 
pályázatok benyújtásának rövid határidejére tekintettel rendkívüli ülést kellett összehívni. A többi - 
nem nagy horderejű - napirendeket is meg tudja tárgyalni a testület a pályázatokon kívül. 
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a hét  folyamán egyeztetést tartanak a költségvetésről az 
intézményekkel – ismerteti a pontos időpontot -, ahol részt vesznek a szakszervezetek és a 
közalkalmazotti tanács képviselői is, illetve a testület tagjai is részt vehetnek az egyeztetésen. 
Javasolja a meghívón szereplő napirendek megtárgyalását azzal, hogy az 5/1, 5/2 és az 5/4-es számú 
előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja a testület.

 

A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

 

 

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



Előadó: Macsári József polgármester

 

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

1/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Ellenőrzési terv

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirend tájékoztató jellegű, mivel a belső ellenőrzési feladatok 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás keretében történnek. Ettől függetlenül továbbra is él a 
Pénzügyi Bizottság határozata, hogy az ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatót kér. Az 
előterjesztés tartalmazza, hogy az ütemtervnek megfelelően az Önkormányzat mely intézményénél, 
milyen jellegű ellenőrzések szerepelnek.

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

2/2006.(I.23.) Ökt.sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
belső ellenőrzési szervezetének Szeghalom Város Önkormányzatára vonatkozó ellenőrzési tervét 
2006 évre elfogadja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

3., 3/1. sz. napirend: Teljesítménykövetelmények megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület minden évben meghatározza a köztisztviselők és 
az Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága részére a teljesítménykövetelmények alapját képező 
kiemelt célokat. Az előterjesztések ezt tartalmazzák 2006. évre.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Kérdése, hogy a köztisztviselőkre vonatkozóan szükséges-e 
szerepeltetni a 9-es pontban foglaltakat, mely a költségvetés határidőre történő elkészítését 
tartalmazza. Véleménye szerint a határidő betartása alapvető dolog.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: A 8-as pont, mely az ügyintézés törvényességére vonatkozik 
miért szerepel, esetleg korábban volt ilyen jellegű probléma.

 

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző: Válaszában elmondja, hogy a 9-es pontban foglaltak azért 
szerepelnek, mert az a fő célkitűzés, és az ehhez kapcsolódó feladatokat így tudja tovább bontani a 
köztisztviselők részére. A 8-as ponttal kapcsolatban nem volt semmilyen probléma, de az abban 
foglaltak megtartása állandó cél, ezért szerepel a fő célkitűzésekben minden évben.

 

Macsári József polgármester: Megjegyzi, hogy vannak olyan települések, ahol probléma volt a 
törvényességgel, de egyébként ezt a Közigazgatási Hivatal ellenőrzi.

 



A Tűzoltóság teljesítmény követelményének alapját képező kiemelt célokkal kapcsolatban kérdés, 
vélemény nem hangzott el.

 

A fentiek után külön-külön szavazásra bocsátja az előterjesztéseket. A szavazások alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület mindkét előterjesztésre vonatkozóan 11 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

(Időközben a megjelent képviselők száma 11 főre emelkedett.)

 

H a t á r o z a t

 

3/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a köztisztviselők 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokról szóló előterjesztést és a kiemelt célokat 
az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1.)       Kiemelten fontosnak tartja, hogy folyamatosan rendelkezésre állnak a település helyzetére, 
illetve annak változásaira vonatkozó információk, előrejelzések, elemzések,

2.)       Kiemelten fontosnak tartja, hogy teljes körű kép mutatja az önkormányzat rendelkezésére 
álló legfontosabb erőforrásokat, lehetőségeket, amelyek a döntési mozgásteret behatárolják,

3.)       Kiemelten fontosnak tartja a település hosszú távú komplex fejlesztésének biztosítását.

4.)       Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése.

5.)       Kiemelten fontosnak tartja a helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és 
szolgáltatások színvonalának emelését és a szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok 
megelégedettségének javítását, valamint a település működtetése eredményességének emelését.

6.)       Kiemelten fontosnak tartja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai érvényesüljenek, erősödjenek a polgárbarát 
igazgatás eszközei és módszerei.

7.)       A beruházások szakszerű bonyolítása.

8.)       Javítani kell az ügyintézés törvényességi színvonalát oly módon, hogy csökkenjen az 
eredményes jogorvoslatok száma.

9.)       Határidőre készüljön el a költségvetési koncepció. Határidőre kell benyújtani a költségvetési 
javaslatot.



10.)   A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az önkormányzat bevételei.

11.)   A köztisztviselők előmeneteléhez kapcsolódóan fokozottan érvényesíteni kell az ösztönzési 
szempontokat, és határidőre el kell készíteni az előmenetellel kapcsolatos munkáltatói 
intézkedéseket.

12.)   Határidőre elő kell készíteni az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását, illetve 
azok teljesítésének értékelését.

13.)   Erősíteni kell a közterület felügyelet megelőző tevékenységét.

14.)   Biztosítani kell a testület törvényes működésének alapfeltételeit. A testületnek határidőre el 
kell készíteni és a testületi tagok részére meg kell küldeni a döntéshozatalhoz szükséges 
dokumentumokat, biztosítani kell, hogy az érdekegyeztetés során a döntéssel érintettek kifejthessék 
véleményüket.

15.)   Az előterjesztések a rendeletek, és a határozatok szövegét úgy kell megszerkeszteni, hogy az 
egyértelmű, világos, a magyar nyelv szabályainak megfelelőek legyenek és szakmai kifejezéseket, 
csak akkor tartalmazzanak, ha azok nélkül a pontos jogi szabályozás nem oldható meg.

16.)   Az országgyűlési és helyi önkormányzati választások sikeres lebonyolítása

17.)   A közbeszerzések szakszerű lebonyolítása.

 

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

 

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

 

H a t á r o z a t

4/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szeghalom Város Önkormányzat 
Hivatásos Tűzoltósága részére a teljesítmény követelmények alapját képező kiemelt célokat e 
határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

 



Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

4. sz. napirend: Döntés pályázatokról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az tartalmazza a 
benyújtandó pályázatokat részben a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz,  részben pedig a 
Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 
gépbeszerzésre is pályázni kíván az Önkormányzat (MTZ erőgép és munkagépek). Továbbá még 
egy pályázati lehetőség van, konyhai eszközök fejlesztésére, melyre Füzesgyarmat 
Önkormányzattal közösen pályáznának. Szeghalom 2.394.662 Ft, melynek az önrésze 479 ezer Ft, 
Füzesgyarmat pedig 2.620.000 Ft-ra pályázik, közös továbbá a kerékpárút tervezés pályázata. Az 
előterjesztésben szereplő kerékpárút tervezés, a gépbeszerzés és a konyhai eszköz beszerzéssel 
pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácsnak 3 kistérségre 
(Szeghalom, Sarkad, Mezőkovácsháza) 685 millió Ft áll rendelkezésre. A pályázati kiírás része 
továbbá, hogy az önkormányzatok egy pályázattal maximálisan 20 millió Ft-ra pályázathatnak, de 
ha projekt csomagot nyújtanak be közösen 2 település, akkor maximálisan 60 millió Ft-ra lehet 
pályázni. Nincs megszabva, hogy egy-egy település hány projekt csomagban vehet részt. A 
városnak fontos, hogy 2 projekt csomagban vegyen részt, mert így nagyobb esélye van a pályázatok 
megnyerésére. Az előterjesztésben szerepel a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívására a 
Múzeum felújítása. Elmondja még, hogy több pályázathoz is kapcsolódik tervkészítés, melyek 
folyamatban vannak, illetve, hogy a pályázatokhoz nincs lehetőség hiánypótlásra. A pályázatokról 
várhatóan márciusban eredményt hirdetnek. A fentiek miatt kellett a rendkívüli testületi ülést 
összehívni, mivel a pályázatok benyújtásának határideje 2006. február 15.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: A Fáy u. – Semmelweis utca útfelújításával kapcsolatban 
kéri, hogy ha lehetőség van rá ezzel együtt a Fáy utcai óvodánál a parkolási lehetőséget oldják meg. 
Ugyancsak parkolási probléma van a Petőfi úti és az Újtelepi óvodánál. A gépbeszerzésekhez 
javasolja, hogy több célra használható gépeket vásároljanak. Javasolja továbbá, hogy a 
„Boszorkány-fesztivál” elnevezés helyett „Szeghalmi napok” elnevezéssel szerepeljen a 
rendezvény.

 



Zsadányi Sándorné testületi tag: A pályázatok benyújtását maximálisan támogatja. Javasolja, hogy a 
Semmelweis utcai orvosi lakások kerüljenek felújításra, mivel nagyon leromlott állapotban vannak, 
és a városképet is rontják.

 

Macsári József polgármester: A Semmelweis - Fáy utcai felújítás pályázata kizárólag burkolat 
felújításra ad lehetőséget, esetleg a kivitelezéskor lehet megvizsgálni a parkolási lehetőség 
kialakítását. A „Boszorkány-fesztivál” az elmúlt évben 3 millió Ft-ba került, és most lehetőség van 
ilyen városi, kulturális  jellegű rendezvényekre pályázni. Az elnevezésre vissza lehet térni. Az 
orvosi lakásokkal kapcsolatban, 6 új orvosi lakásra kíván az Önkormányzat pályázni. Amennyiben 
ez sikeres lesz, a régi orvosi lakások felújítása nem lenne gazdaságos, akkor az értékesítésről kell 
gondolkodni.

 

A napirenddel kapcsolatban más kérdés, javaslat nem hangzott el, a pályázatokra vonatkozó 
határozati javaslatokat szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület valamennyi határozati javaslatra vonatkozóan 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta:

 

H a t á r o z a t

 

5/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szeghalom Nagy M. u. 4. sz. 
alatti Irodaház 57.486 eFt bruttó összköltségű felújításával. A fejlesztés megvalósításához 
szükségesnek tartja a pályázat benyújtását a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanács, TRFC 
pályázati felhívására 2006. évre 15.947 eFt, 2007. évre 30.042 eFt, összesen 45.989 eFt (80 %) 
támogatási igénnyel. A fejlesztés megvalósításához éves költségvetéseiben 2006. évre 3.987 eFt, 
2007. évre 7.510 eFt, összesen 11.497 eFt (20 %) saját forrást biztosít.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2006. február 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 



H a t á r o z a t

 

6/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Utókezelő Kórház és 
Rendelőintézet felújítása kapcsán a humán infrastruktúra fejlesztés részeként 6 db orvosi szolgálati 
lakás megépítésével, az Önkormányzat tulajdonát képező Szeghalom Szabadság tér 7. sz. alatt lévő 
telken. A 109.452 eFt összköltségű fejlesztés megvalósításához szükségesnek tartja a pályázat 
benyújtását a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanács, TRFC pályázati felhívására 2006. évre 
28.895 eFt, 2007. évre 58.666 eFt, összesen 87.561 eFt (80 %) támogatási igénnyel. A fejlesztés 
megvalósításához szükséges saját forrás 2006. évre 7.224 eFt, 2007. évre 14.667 eFt, összesen 
21.891 eFt-ot  (20 %) biztosít az éves költségvetéseiben.

 

Megbízza polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő:2006. február 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

7/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szeghalom Pozsonyi út 
szilárdburkolatú útépítés tárgyú 13.455 eFt összköltségű beruházás megvalósításával. A beruházás 
megvalósításához szükségesnek tartja pályázat benyújtását a Délalföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács, TRFC pályázati felhívására 10.764 eFt (80 %) támogatási igénnyel. A fejlesztés 
megvalósításához a 2006. évi költségvetésében 2.691 eFt (20 %) saját forrást biztosít.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2006. február 15.

Felelős: Macsári József polgármester



 

H a t á r o z a t

 

8/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Gondozási Központ 
elhelyezését biztosító Szeghalom Kossuth u. 18. sz. alatti épület felújításával és bővítésével. A 
24.945.454 Ft felújítási összköltségű fejlesztési megvalósításához szükségesnek tartja a pályázat 
benyújtását a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására 19.956.363 Ft (80 %) 
támogatási igénnyel. A felújítás megvalósításához 2006. évi költségvetésében 4.989.091 Ft (20 %) 
saját forrást biztosít.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2006. február 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

9/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Simay féle Kisdedóvó 
(Múzeum) épületének állagmegóvó felújításával. A tervezett 25.000 eFt felújítási összköltségű 
fejlesztés megvalósításához szükségesnek tartja pályázat benyújtását a Nemzeti Kulturális Alap 
pályázati felhívására 16.000 eFt támogatási igénnyel. A felújítás megvalósításához 9.000 eFt saját 
forrást a 2006. évi költségvetésében biztosít.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2006. február 16.



Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

10/2006 (I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szeghalom Fáy – Semmelweis 
utcák útburkolat felújításával. A 17.954 eFt összköltségű felújítás megvalósításához szükségesnek 
tartja pályázat benyújtását a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanács települési úthálózat fejlesztési 
tárgyú pályázati felhívására, 10.413 eFt (58 %) támogatási igénnyel. A felújítás végrehajtásához 
7.541eFt (42 %) saját forrást a 2006. évi költségvetésében biztosít.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2006. február 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

11/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

SzeghalomVáros Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2006. évi kulturális programok 
keretében „Boszorkány Fesztivál” megrendezésével. A kulturális programok tervezett 4.560 eFt 
összköltségének biztosításához szükségesnek tartja pályázat benyújtását a Délalföldi Regionális 
Tanács pályázati felhívására, 3.648 eFt (80 %) támogatási igénnyel. A kulturális rendezvénysorozat 
költségeinek fedezetére a 2006. évi költségvetésében 912 eFt  (20 %) saját forrást biztosít.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2006. február 15.



Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

12/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szeghalom Ady út 6. sz. alatt 
lévő Tüdőgondozó épület akadálymentesítését biztosító fejlesztésével. A fejlesztés 
megvalósításához szükségesnek tartja pályázat benyújtását az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázati felhívására, 2.325 eFt támogatási igénnyel. A fejlesztés 
végrehajtásához 775 eFt saját forrást a 2006. évi költségvetésében biztosít.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2006. február 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

13/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szeghalom és Füzesgyarmat 
településeket összekötő kerékpárút építési engedély terveinek elkészíttetésével. A tervezési 
költségek biztosítására szükségesnek tartja pályázat benyújtását a Békés Megyei Területfejlesztési 
Tanács pályázati felhívására, 4.560.000 Ft (95 %)  támogatási igénnyel. A településre eső saját 
forrást 240.000 Ft-ot (5 %)  a 2006. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a pályázatot gesztorként a két település nevében 
Szeghalom város nyújtsa be, felhatalmazza a polgármestert a gesztori meghatalmazás aláírásával.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 



Határidő: 2006. február 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

14/2006.(I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a belterületi úthálózat és 
csapadékvíz elvezető rendszer karbantartására irányuló, Szeghalom városát illetően 9.672.000 Ft 
összköltségű gépbeszerzéssel. Az eszközbeszerzéshez szükségesnek tartja pályázat benyújtását a 
Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz 95 %-os, 9.188.400 Ft támogatási igénnyel. A 2006. évi 
költségvetésében a gépbeszerzéshez 483.600 Ft saját forrást igényel.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2006. február 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

15/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért konyhai eszközök beszerzésével. 
A beszerzést pályázat útján kívánja megvalósítani, Füzesgyarmat Önkormányzattal közösen, a 
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására. A Szeghalomra eső összberuházás 
2.386.824 Ft. Az igényelt támogatás 2.267.483 Ft (95 %). A fejlesztés megvalósításához 2006. évi 
költségvetésében 119.341 Ft (5 %) saját forrást biztosít.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2006. február 15.



Felelős: Macsári József polgármester

 

B e j e l e n t é s e k:

 

5/3. sz: „Körös-Sárréti Civil és Közszolgáltató Információs Központ” létrehozására javaslat.

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A javaslatot 3 egyesület vezetője írta alá. Kérik a Tildy utcai régi 
kaszinó földszintes épületét használatra, a létrehozandó Körös-Sárréti Civil és Közszolgáltatói 
Információs Központ részére. Egyetért azzal, hogy az épületet valamilyen formában hasznosítani 
kell, azonban szükséges a külső és belső felújítása. Javasolja, hogy az Önkormányzat vegyen részt 
olyan pályázatban, mely az épület felújítását támogatná. Az épület átadását évvégéig bérleti díj 
nélkül javasolja. A rezsiköltséget nem javasolja átvállalni, mivel a civil szervezeteknek sok 
lehetősége van pályázni működési költségre is.

 

A kérelemmel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt a fenti javaslatra figyelemmel 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

16/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Tildy u.17. sz. alatti volt 
kaszinó épület üresen álló földszintes részét használatra átadja a Körös-Sárréti Civil Műhely, a 
Körös-Sárréti Kézműves Műhely és a Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület részére 2006. december 
31-ig. Bérleti díj fizetésétől eltekint, a rezsiköltséget kérelmezőknek kell viselni.

Az Önkormányzat részt vesz minden olyan pályázaton, mely az épület külső-belső felújítását 
támogatja.

 

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

 



Határidő: 2006. február 23.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

5/6. sz: Vízterhelési díj meghatározása 2006. évre

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a vízterhelési díj az elmúlt évhez képest nem 
emelkedik, mivel tartalék képződött a  Békés Megyei Vízművek Rt-nél.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

17/2006. (I.23.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés Megyei 
Vízművek Rt által megállapított, Szeghalom városra vonatkozó vízterhelési díj meghatározásának 
módszerével és így a díj 2006. évi összegével.

 

A vízterhelési díj összege 2006. évben:

 

Lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást  

Igénybevevő:                                                                  5,20 Ft/m3+ÁFA

 

Hatósági csatornadíjat fizető igénybevevő:                            7,80 Ft/m3+ÁFA

 



Szippantott (kihordásos) szennyvíz után fizetendő:                 11,70 Ft/m3+ÁFA

 

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

 

Határidő: 2006.január 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

A Képviselő-testület nyilvános ülésén más napirend, bejelentés nem hangzott el, azt bezárja és a 
testület zárt ülésen folytatja munkáját.

 

 

 

Macsári József                                                                 Dr.Oláh Ernő

polgármester                                                                    címzetes főjegyző

 

 


