
J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. október 16-i alakuló 
ülésén, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Dr. Farkas 
Erzsébet, Dr. Farkas József, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Gulyás Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, 
Kardos László, Kovács István, Mester Csaba, Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor, Szabó 
István és Török Sándorné testületi tagok.

Rózsa Mária, Petri Erzsébet, Kovács Pálné, Szücs Zsolt, Dr.Farkas Beáta, Ács Zsolt, Lakos Zoltán, 
Pálfi Endréné, Soós Józsefné, Gyürü Mária, Pócsik Gáborné Csarkó János, Vincze Sándorné, 
Mészáros Béla, ifj.Csuta Lajos külső bizottsági tagok.

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

 

Eitler Gottfried testületi tag, korelnök: Köszönti a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket, a 
televízión keresztül a város lakosságát. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület alakuló ülése 
határozatképes, azt megnyitja. Felkéri a jelenlévőket, hogy együtt énekeljék el a Himnuszt. A 
Himnusz elhangzása után javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását. Mivel más 
javaslat nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy Képviselő-
testület 18 igen szavazattal -  egyhangúlag – egyetértett a meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalásával.

 

1.sz. napirend: A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2006. október 1-jei helyi 
önkormányzati választás eredményéről.

Előadó: Dr. Horváth János Választási Bizottság elnöke

 



Dr. Horváth János Választási Bizottság elnöke: Köszönti az alakuló ülés résztvevőit. Elsőként a  
választási eseményekről szól, majd részletesen ismerteti a választás végleges eredményét a 
polgármesterre, a képviselőkre és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőire vonatkozóan, 
mely a jegyzőkönyv mellé csatolva.

 

Eitler Gottfried korelnök: Megköszöni a tájékoztatót és felkéri a Választási Bizottság elnökét, hogy 
a polgármesternek és a képviselőknek adja át a megbízóleveleket.

 

2.sz. napirend: A megválasztott képviselő-testületi tagok és a polgármester részére a 
megbízólevelek átadása.

 

Dr. Horváth János Választási Bizottság elnöke: Gratuláció mellett átadja a polgármester és a 
képviselők megbízóleveleit.

 

3.sz. napirend: A polgármester és a képviselők eskütétele

 

Eitler Gottfried korelnök: Felkéri a Választási Bizottság elnökét, hogy a polgármester eskütételéhez 
az eskü szövegét mondja elő.

 

Dr. Horváth János Választási Bizottság elnöke: Az eskü szövegét előmondja és Macsári József 
polgármester leteszi az esküt.

 

Eitler Gottfried korelnök: Ismét felkéri a Választási Bizottság elnökét, hogy a képviselők 
eskütételéhez az eskü szövegét mondja elő.

 

Dr. Horváth János Választási Bizottság elnöke: Az eskü szövegét előmondja és a képviselők leteszik 
az esküt.

 

(Az eskütétel ideje alatt halkan a Szózat zenekari változata szól.)

 

4. sz. napirend: A polgármesteri program ismertetése



Előadó: Macsári József polgármester

 

Eitler Gottfried korelnök: Felkéri Macsári József polgármestert programjának ismertetésére.

 

Macsári József polgármester: Köszönti a Képviselő-testület alakuló ülésén a képviselőket, 
bizottsági tagokat, vendégeket és a televízión keresztül a város valamennyi lakóját. Gratulál 
mindenkinek az október elsejei önkormányzati választáson elért eredményhez. Gratulál 
képviselőtársának Farkas Zoltánnak, akit az alakuló Megyei Közgyűlés minősített többséggel 
alelnökének választott.

A gazdasági programról szólva elmondja, hogy az a bizottságok és a testület által részleteiben 
tárgyalva lesz, illetve évente a költségvetés koncepciójában meg fog jelenni. Négy  témát emel ki, 
melyekre fontos odafigyelni:

Az új képviselő-testület  továbbvigye azokat a feladatokat, amelyeket nemcsak négy évvel, hanem 
korábban is elkezdett az akkori Képviselő-testület.

Fontos, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek révén megújul az infrastruktúra, mely elősegíti a 
befektetői szándékot, a munkahely teremtést.  Fontos, hogy a meglévő vállalkozások 
munkahelymegtartó szerepe nőjön, továbbá a szeghalmi vállalkozások kérésének elbírálása, 
telephelyek, üzemek létesítésére vonatkozóan, melyben az új képviselő-testületnek lesz 
kompetenciája.

Fontos a városrendezési terv felülvizsgálata, a befektetői szándék segítése érdekében.

Nagyon fontos az önkormányzati törvényből adódó alapfeladatok ellátása, a közoktatásban, az 
egészségügyben, a közművelődésben és sportban.

A fentieken túl nagyon sok tennivaló van, az iskolák felújítását folytatni kell. Új alapokra kell 
helyezni a városban a szakképzést, igazodni kell a munkaadók elvárásaihoz és igényeihez. Szeretné, 
ha a szakképzés egy mini-TISZK formájában megvalósulna az Észak-Békési térségben, Szeghalom 
vezetésével. Az egészségügyben a kubatúrát tekintve, a címzett pályázattal részben megoldódnak 
azok a problémák, melyek az épületek állagára és nem az egészségügyi ellátásra hivatott forma 
megváltoztatására vonatkozik, illetve azok az eszközbeszerzések, amelyekkel újabb alapokra tudják 
helyezni az egészségügyi ellátás minőségi színvonalát. Ezzel párhuzamosan nagy feladat a hiányzó 
szakemberek városba telepítése, akik részt vennének az egészségügyi szolgáltatásban. 
Környezetvédelem szempontjából több évtizedes munka végére jutottak 2005. november 30-ával, 
amikor befejeződött a városban a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése és a szennyvíztisztító telep 
bővítése. Nagyon fontos, hogy a felhagyott hulladéklerakó rekultivációs terve elkészült. A 
rekultivációnak rövid időn belül meg kell történnie, melyet pályázat útján tudnak megvalósítani. Az  
új hulladéklerakó telep működési engedélye 2008. december 31-ig szól, így gondolkodni kell arról, 
hogy pályázat útján kistérségi átrakóvá legyen minősítve. Ezáltal mentesülne a lakosság a 
drasztikusan emelkedő szemétszállítási díjtól, és gondolkodni kell továbbá azon is, hogy a 
szelektíven gyűjtött hulladékot hogyan lehet válogatással hasznosítani. Problémát jelent a városban 
az építési törmelék rendezetlen elhelyezése.

Fontos továbbá környezetvédelmi szempontból a Töviskesen élő 53 család vezetékes ivóvízzel való 
ellátása. 



Jelenleg az önkormányzat folyamatosan szállítja az ellenőrzött ivóvizet az ott lakó családok részére. 
A Halas-majorban élő családok gondja részben megoldódott, víztisztító berendezés beállításával, de 
még ott is vannak feladatok, valamint a Várhelyi Ifjúsági Táborban sem lehet a kutat ivóvízként 
használni.

Nagyon fontosnak tartja a fejlesztések folytatását. Az elmúlt időszakban fejeződött be 6 útalap 
építése és jogos elvárás az aszfalttal való ellátása. Ezen túlmenően még 14 földes utcája van a 
városnak, és szintén jogos elvárása az ott élőknek is az út megépítése. Folytatni kell a Megyei 
Önkormányzat címzett beruházása révén elkezdett belvízrendezési programot. A Tildy utca 
felújításával új formát kapott a város központja. Arra kell törekedni, hogy pályázati pénzből 
megvalósuljon a komplex városközpont felújítás, mely magában foglalja a Kossuth teret, a 
Szabadság teret és a Nagy Miklós utcát.

Végül elmondja, hogy a teljesség igénye nélkül, számtalan olyan feladat vár az önkormányzatra, 
melyet meg kell oldani. Fontos, hogy a Képviselő-testület az éves költségvetési koncepciók 
tárgyalása során, a bizottságok jó műhelymunkával  véleményt alkossanak. A képviselők hozzák az 
egyéni választókörzetekben felmerülő problémákat, építsék be a programba, és úgy dolgozzanak 
teljes megértéssel, hogy az a város javát szolgálja.

 

Eitler Gottfried korelnök: Megköszöni a program ismertetését.

 

5.sz. napirend: Polgármester illetményének megállapítása

Előadó: Eitler Gottfried korelnök

 

Eitler Gottfried korelnök: Elmondja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló, módosított 1994. évi LXIV. Tv. alapján, a 
polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. 
Tv. szerinti illetményalap (36.800.- Ft) és a törvényben meghatározott szorzószám szorzataként, 
összegszerűen kell megállapítani. Ezek alapján javasolja hogy a polgármester illetménye 496.800.- 
Ft-ban kerüljön megállapításra.

 

Bejelenti, hogy előzetes egyeztetés alapján a polgármester személyes érintettsége miatt a 
döntéshozatalban nem vesz részt.

 

A javaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

105/2006. (X.16.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri tisztség ellátásnak egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló, módosított 1994. évi LXIV Tv. 
alapján, a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. 
évi XXIII. tv. szerinti illetményalap (36.800.- Ft) figyelembevételével, Macsári József polgármester 
illetményét 496.800.- Ft/hó összegben állapítja meg.

 

Megbízza a korelnököt a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Eitler Gottfried korelnök

 

Eitler Gottfried korelnök: A továbbiakban elmondja, hogy a fentiekben említett törvény 18. § (2) 
bekezdése alapján a polgármestert költségátalány illeti meg. Javasolja, hogy a polgármester 
költségátalányát a törvény alapján illetményének 30 %-ában, azaz 149.040.- Ft-ban állapítsa meg a 
Képviselő-testület.

 

Bejelenti, hogy előzetes egyeztetés alapján a polgármester személyes érintettsége miatt a 
döntéshozatalban nem vesz részt.

 

A javaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

106/2006.(X.16.) Ökt.sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzata a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. Tv. alapján Macsári 
József polgármester részére illetménye (496.800.- Ft) 30 %-ának (149.040.- Ft) megfelelő 
összegben költségátalányt állapít meg.

 

Megbízza a korelnököt a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Eitler Gottfried korelnök: A továbbiakban az ülés vezetését átadja Macsári József polgármesternek.

 

6. sz. napirend: Alpolgármester megválasztása, fizetésének megállapítása.

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az ülés vezetését átveszi és elmondja, hogy az alpolgármestert az 
önkormányzati törvény előírásai szerint titkos szavazással kell megválasztani. A szavazás 
lebonyolításához 3 fős ad-hoc bizottságot kell létrehozni. Javaslatot tesz az ad-hoc bizottság 
tagjaira: elnök Gajda Mihály, tagok Kardos László és Gulyás Sándorné. A javaslattal kapcsolatban 
kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

107/2006. (X.16.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos 
szavazással történő lebonyolításához ad-hoc bizottságot hoz létre. A bizottság elnökének Gajda 
Mihály, tagjainak Kardos László és Gulyás Sándorné testületi tagokat választja meg.

 

Megbízza a bizottságot a titkos szavazás lebonyolításával.



 

Határidő: azonnal

Felelős: Gajda Mihály ad-hoc bizottság elnöke

 

Macsári József polgármester: Az önkormányzati törvény szerint az alpolgármester személyére a 
polgármester tesz javaslatot. Ez alapján javasolja alpolgármesternek Dr. Farkas József képviselőt. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy előzetes egyeztetés alapján Dr. Farkas József nem kért zárt 
ülést és bejelentette személyes érintettségét. A továbbiakban ismerteti a titkos szavazás szabályait, 
 majd a szavazás idejére szünetet rendel el.

 

S z ü n e t

 

Gajda Mihály ad-hoc bizottság elnöke: A titkos szavazás megtörténte után, ismerteti a 
szavazatszámlálásról készült jegyzőkönyvet, (jegyzőkönyv mellé csatolva), mely szerint az urnában 
összesen 18 db szavazat volt, melyből 1 érvénytelen volt. Az érvényes szavazatok közül  10 igen, 7 
nem szavazatot számláltak.  Ezek alapján megállapítja,  hogy a Képviselő-testület Farkas József 
képviselőt 10 igen szavazattal alpolgármesterré választotta és az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

 

108/2006. (X.16.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Farkas József képviselő, Szeghalom 
Szabadság tér 14/B. sz. alatti lakost Szeghalom város alpolgármesterévé megválasztotta.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Gratulál az alpolgármesteri megválasztáshoz és felkéri Dr. Farkas 
József alpolgármestert az eskü letételére.



 

Macsári József polgármester: Az eskü szövegét előmondja, Dr. Farkas József  alpolgármester az 
esküt leteszi.

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban javaslatot tesz Dr. Farkas József alpolgármester 
tiszteletdíjára. Elmondja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját úgy kell megállapítani, hogy az ne 
érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A fentiek alapján javasolja, hogy az 
alpolgármester tiszteletdíja 239.000.- Ft-ban kerüljön megállapításra. A javaslattal kapcsolatban 
kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 11 igen, 5 nem szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

109/2006. (X.16.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Farkas József alpolgármester 
tiszteletdíját 239.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

7.sz. napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a bizottságok összetételében és létszámában 
bekövetkezett változások miatt, a testület létszámának változása miatt módosítani szükséges a 
Szervezeti és Működési Szabályzatot. Javasolja az írásban kiadott tervezet alapján a rendeletet 
megalkotásra. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:



 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2006.(X.17.) sz.

rendelete

 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többszörösen módosított 4/1995.(III.27.) sz. rendelet, 
(továbbiakban: rendelet) módosításáról.

 

1.§
 

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

3.§

 

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testület tagjainak száma: 17 fő.

 

2.§
 

A rendelet 19. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

19.§

 

(1)    A képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre:

a.)   Pénzügyi Bizottság (9 fő)

b.)   Egészségügyi és Népjóléti Bizottság (7 fő)

c.)   Oktatási és Kulturális Bizottság (9 fő)

d.)   Városfejlesztési Bizottság (7 fő)



e.)   Közbeszerzési Bizottság (5 fő)

f.)     Sport- és Civil Szervezetek Bizottsága (7 fő)

 

(2)    A polgármester illetményének emelésére a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot, ellátja továbbá a 
vagyonnyilatkozatokkal és az összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos feladatokat.

 

3.§
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

8.sz. napirend: Bizottságok megválasztása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a bizottságok tagjainak névsorát a Képviselő-testület 
írásban megkapta. A bizottságok összetétele előzetes egyeztetésen alapul. Elsőként a Pénzügyi 
Bizottság elnökére és tagjaira  tesz javaslatot az előterjesztés szerint. A javaslattal kapcsolatban 
kérdés, észrevétel nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

110/2006. (X.16.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökévé és 
tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

 

Elnök: Szabó István

Tagok: Török Sándorné

Gulyás Sándorné



Hegyesi Zsuzsanna

Eitler Gottfried

Külső tagok: Lakos Zoltán

Víg József

Pálfi Endréné

Soós Józsefné

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Javaslatot tesz az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökére, tagjaira, 
az előterjesztés szerint. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

111/2006. (X.16.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
elnökévé és tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

 

Elnök: Gajda Mihály

Tagok: Mikolik Judit

Kovács István

Nagy Gábor



Farkas Zoltán

Külső tagok: Gyürü Mária

Pócsik Gáborné

Kovács István

Csarkó János

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Javaslatot tesz a Városfejlesztési Bizottság tagjaira, az előterjesztés 
szerint. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

112/2006. (X.16.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság elnökévé és 
tagjaivá az alábbi személyeket választja meg.

 

Elnök: Kardos László

Tagok: Farkas Zoltán

Csák Gyula

Bartis Márton

Külső tagok: Vincze Sándorné



Mészáros Béla

Ifj.Csuta Lajos

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Javaslatot tesz az előterjesztés szerint az Egészségügyi és Népjóléti 
Bizottság elnökére és tagjaira. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

113/2006. (X.16.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság 
elnökévé és tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

 

Elnök: Dr. Farkas Erzsébet

Tagok: Mikolik Judit

Gulyás Sándorné

Hegyesi Zsuzsanna

Külső tagok: Rózsa Mária

Petri Erzsébet

Kovács Pálné

 



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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Javaslatot tesz az előterjesztés szerint a Sport és Civil Szervezetek 
Bizottsága elnökére és tagjaira. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

114/2006. (X.16.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport és Civil Szervezetek Bizottsága 
elnökévé és tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

 

Elnök: Pákozdi Gábor

Tagok: Szabó István

Mester Csaba

Nagy Gábor

Külső tagok: Szűcs Zsolt

Dr. Farkas Beáta

Ács Zsolt

 

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

 

Határidő: azonnal



Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Javaslatot tesz a Közbeszerzési Bizottság elnökére és tagjaira, az 
előterjesztés szerint. A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

115/2006. (X.16.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság elnökévé és 
tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

 

Elnök: Bartis Márton

Tagok Mester Csaba

Török Sándorné

Kardos László

Eitler Gottfried

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A bizottságok tagjainak megválasztása után bejelenti, hogy a 
bizottságok külső tagjainak is esküt kell tenniük. Felkéri a jelenlévő külső tagokat az eskü letételére. 
(A Képviselő-testületi ülésen Víg József és Kovács István külső bizottsági tagok nem jelentek meg, 
akik az esküt később teszik le.)

 



Macsári József polgármester: Az eskü szövegét előmondja, a bizottságok külső tagjai az esküt 
leteszik.

 

A testületi ülés végén összefoglalóan elmondja, hogy a Képviselő-testület napirendeket 
megtárgyalta, megválasztotta az alpolgármestert, megalakította bizottságait. Eleget tett az alakuló 
ülésre vonatkozó törvényi előírásoknak.

 

Bejelentésként tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy október 23-án de. 10 órakor a Kossuth téren 
megemlékezést tartanak az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából. 
Október 31-én pedig a Szabadság téren halottak napi megemlékezést tartanak az I. és II. 
világháborús emlékműnél.

 

A Képviselő-testület alakuló ülésén más napirend, bejelentés nem hangzott el, megköszöni a 
megjelenést, az ülést bezárja.

 

Végezetül a jelenlévők együtt elénekelték a Szózatot.

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző


