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Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 20-i ünnepi 
üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton, Dr. Farkas Erzsébet, Dr. Farkas József, 
Gulyás Sándorné, Hegyesi Mária, Kovács István, Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor és 
Török Sándorné testületi tagok.

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Szakácsi Gyuláné jegyzőkönyvvezető.

 

Macsári József polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az ünnepi ülés megkezdése 
előtt, három rövid bejelentést tárgyaljanak meg. A javaslattal a testület tagjai egyetértettek.

 

1./ Ady u. 1. sz. alatti egészségügyi alapellátást biztosító épület magastető építése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, mely szerint az Ady u. 1. sz. alatti 
egészségügyi alapellátást biztosító épület felújítására benyújtott pályázatot a DARFT csökkentett 
összeggel támogatja, és ennek megfelelően lehetőséget ad  a műszaki tartalom csökkentésére. A 
műszaki tartalom csökkentését a magastető megépítésével, emeletráépítés nélkül lehet elérni. Kéri a 
Testület tagjait, hogy a műszaki tartalom csökkentésével értsenek egyet.

 



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

 

69/2007. (VIII.20.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szeghalom Ady u. 
1. sz. alatti egészségügyi alapellátást biztosító épület magastető építése tárgyú pályázatot 
csökkentett műszaki tartalommal valósítsa meg. A 17.657.855  Ft bekerülési költségből a 6.157.855 
Ft önrészt biztosítja, míg a támogatás mértéke 11.500.000.- Ft.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje

Felelős: Macsári József polgármester

 

2./ Várhelyi Ifjúsági Tábor felújítására pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztés, mely szerint a Várhelyi Ifjúsági Tábor 
felújítására korábban pályázatot nyújtott be az Önkormányzat. Kedvező elbírálás esetén 1.406.648 
Ft önrészt kell biztosítani.

 

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

 



70/2007. (VIII.20.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Várhelyi Ifjúsági Tábor felújítása” 
tárgyú pályázathoz az 5.626.590 Ft bekerülési költségből az 1.406.648 Ft önrészt biztosítja, míg a 
támogatás mértéke 4.219.942 Ft.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: Döntésről szóló hivatalos értesítés

Felelős: Macsári József polgármester

 

3./ Helyi Vidékfejlesztési Közösséghez történő csatlakozás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztést ismertetve javasolja, hogy az Önkormányzat 
csatlakozzon, illetve sikeres regisztráció esetén alapítója legyen a non-profit gazdasági társaságnak, 
az újonnan  alakuló Helyi Vidékfejlesztési Közösségnek.

 

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

 

71/2007. (VIII.20.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Macsári József 
polgármestert, hogy Szeghalom várost képviselje az újonnan alakuló Helyi Vidékfejlesztési 
Közösségben, és a helyi közösségben való részvételhez a szükséges intézkedéseket megtegye.

 



Szeghalom Város Önkormányzata vállalja, hogy sikeres regisztráció esetén a pályázat lebonyolítása 
érdekében alapítója lesz a non-profit gazdasági társaságnak/egyesületnek.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

A Képviselő-testület a továbbiakban megkezdte az augusztus 20-i Nemzeti Ünnep alkalmából az 
ünnepi ülést, ahol meghívottak, vendégek is részt vettek .

 

Az ünnepi ülés a Himnusz elhangzásával kezdődött, majd Macsári József polgármester megtartotta 
ünnepi beszédét. (Jegyzőkönyv mellé csatolva.)

 

A továbbiakban kitüntetések átadására került sor.

Macsári József polgármester: Ismerteti a kitüntetésben részesültek életútját, munkásságukat 
(Jegyzőkönyv mellé csatolva.)

 

-          Ombodi Sándor díszpolgári cím

-          Széll József postumus PRO URBE kitüntetés (átvette: Széll Józsefné)

 

Az ünnepi ülés Macsári József polgármester pohárköszöntőjével ért véget.

 

Az ünnepi ülésen közreműködött a Sárréti Népdalkör.

 

 

Macsári József                                                        Dr. Oláh Ernő

polgármester                                                         címzetes főjegyző


