
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. május 22-én tartott 
rendkívüli üléséről, a Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

 

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

 

Macsári József polgármester: Köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 13 önkormányzati képviselő jelen 
van, és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyalják, ezzel a 
Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

 

1. sz. napirend: Pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztésben szereplő, Oktatási Minisztérium Alapkezelő 
Igazgatósága által kiírt pályázat egy hároméves, fejlesztési, beruházási terv létrehozását segítené 
elő, amely a fenntartók, szakképzést folytató közigazgatási intézmények, felsőfokú szakképzéssel 
foglalkozó intézmények, illetve gyakorlati képzésben érdekelt gazdasági szereplők szoros 
együttműködésével jönne létre. Önerő nem szükséges, és az igényelt támogatás összege 
9.3216.000,- Ft. A pályázatot Szeghalom, Dévaványa Önkormányzata, valamint Békés Megye 
Képviselő-testületének Önkormányzata nyújtja be, ehhez szükséges a Képviselő-testület döntése.

 

Javasolja a határozati javaslat elfogadását, és kéri a véleményeket.



 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A határozati javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

42/2006. (V. 22.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 
központi keretéből finanszírozandó, a szakképző programok előkészítését szolgáló, szakképző 
intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti 
együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére” pályázat benyújtását határozza el 
Dévaványa Város Önkormányzatával és a Békés Megye Képviselő-testülete Önkormányzatával 
konzorciumban.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

B e j e l e n t é s e k

 

Macsári József polgármester: Korábban Képviselőtestület döntött arról, hogy Szeghalom városában 
Szisz Ferenc mellszobrot létesítenek Elek Imre szobrászművész alkotásában, és erre elkülönítettek a 
2006. évi költségvetési rendeletben 2 M Ft-ot. Tekintettel a várható pluszköltségekre, javasolja 
tisztelt képviselőtársainak, hogy a 2 M Ft-on felül még 400.000,- Ft-ot engedélyezzen felhasználni e 
célra.

Javaslatát szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 
13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t
 

43/2006. (V. 22.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetésében, Szisz 
Ferenc mellszobrának finanszírozására elkülönített 2 M Ft-on felül hozzájárul 400.000,- Ft-os 
többletköltség felhasználásához.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársaitól, hogy van-e közérdekű bejelentésük. 
Megállapítja, hogy közérdekű bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a részvételét és a 
rendkívüli testületi ülést lezárja.

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő
polgármester címzetes főjegyző


