
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 12-én tartott 
rendkívüli üléséről a Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, Eitler 
Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Gajda Mihály, Gulyás Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, 
Kovács István, Kovácsné Kincses Anikó, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török 
Sándorné testületi tagok, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, 
Polgármesteri Hivatal irodavezetői és meghívottak

Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket, a napirendi pontok kapcsán megjelent vendégeket. Ismerteti a napirendi pontokat, 
amelyek tárgyalásával a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

 

1. sz. napirend: Fogorvosi álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Képviselő-testület a 87/2008. (VI. 30.) Ökt. sz. határozata értelmében 
pályázatot írt ki fogorvosi munkakör betöltésére. A pályázati kiírásra Dr. Bondár Ildikó nyújtotta be 
pályázatát, aki a pályázati anyag alapján mindenben megfelel a kiírásban foglaltaknak. Javasolja a 
pályázat elfogadását, és a fogorvosnő bérét a közalkalmazotti H/2-es fizetési fokozat alapján 
135.975,-Ft-ban javasolja megállapítani. Kéri a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem volt, majd a pályázatot az 
elhangzott javaslattal együtt szavazásra terjeszti.



Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

113/2008. (IX. 12.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a fogorvosi munkakör 
betöltésére érkezett pályázatot, és Dr. Bondár Ildikó Vésztő Várkonyi u. 51. sz. alatti lakos 
pályázatát elfogadja, 2008. szeptember 13. napjától határozatlan időre közalkalmazottnak kinevezi, 
és megbízza az iskolafogászati feladatok ellátásával. Havi illetményét a Közalkalmazotti törvény H/
2-es fizetési fokozat alapján 135.975,- Ft-ban állapítja meg.

 

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

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban javasolja, hogy Dr. Bondár Ildikó részére lakást 
biztosítson az Önkormányzat Szeghalom Semmelweis u. 8. sz. alatt, munkaviszonyának idejére a 
rendelet értelmében. A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

114/2008. (IX. 12.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Bondár Ildikó fogorvos részére 
önkormányzati bérlakást biztosít Szeghalom Semmelweis u. 8. sz. alatt az önkormányzati lakások 
és helyiségek bérletéről szóló 5/1994. sz. rendelet 5. §-a alapján, az Önkormányzatnál fennálló 
munkaviszonyának idejére.

 



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

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

2. sz. napirend: Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

(E napirendnél érkezett a testületi ülésre: Gulyás Sándorné, Nagy Gábor, Török Sándorné, így a 
Képviselő-testület létszáma 12-ről 15 főre emelkedett.)

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a Képviselő-testület által 
korábban már elfogadott Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben néhány formai 
változtatás, adatmódosítás szükséges, amelyet a szakértő kért, tulajdonképpen ennek az 
átvezetéséről van szó. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási művelődési főtanácsos: Tájékoztatást ad arról, hogy a módosítás 
konkrétan a kompetencia oktatás bevezetésére vonatkozik az Iskolát érintően.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: A Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv 7. oldalán található „Tárgyi 
feltételeknél” a fűtés-világítást javasolja a felsorolásba felvenni és kihúzni az új technikai terem 
létrehozását.

A 12. oldalon szerepel a „Kockázatok és kezelése” résznél, hogy az országos átlaghoz képest 
alacsonyabbak a kompetencia mérés eredményei. Ez igaz, de javasolja kihúzni a b. pontot, amely 
szerint: „Tantárgyanként külső szakértők bevonásával vizsgálni kell a pedagógusok szakmai 
munkáját”. Erre véleménye szerint nincs szükség, mivel nem a szakmák között van különbség, 
hanem a gyerekek különbözőek. Az iskolaigazgató megtette a lépéseket és több matematika, 
magyaróra van.

 

Macsári József polgármester: Egyetért azzal, hogy a középiskola és általános iskola épületére 
vonatkozzon a teljes felújítás, és a most napirenden lévő 4/5. sz előterjesztés anyagában látható, 
hogy erre az intézkedéseket megteszik.

A gyakorlati teremmel kapcsolatban javasolja, hogy ne vonják vissza a korábbi döntésüket, hiszen a 
meglévő pályázati támogatás erre lehetőséget biztosít.



Köszönti a napirend kapcsán megjelent Szabó Istvánné közoktatási szakértőt, és kéri válaszadását, 
hogy a tantárgyanként külső szakemberek bevonására miért van szükség.

 

Szabó Istvánné közoktatási szakértő: A kompetencia eredmények elemzése miatt van szükség 
szakértőre, aki az elemzések alapján megállapítja, hogy hol és milyen módon van szükség 
fejlesztésre.

 

Gajda Mihály testületi tag: Ezt az anyagba bele kellett foglalni és ezzel véleménye szerint nem 
kockáztatnak semmit. A korábbi véleményezés során javasolták, hogy ezeket a módosításokat meg 
kell tenni. Javasolja az előterjesztés elfogadását.

 

Macsári József polgármester: Helyi szakértők vannak, akik ezt a feladatot el tudják látni. A fentiek 
után szavazásra terjeszti az előterjesztést a kiegészítésekkel együtt, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

115/2008. (IX. 12.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Terv módosításait és felkéri a főjegyzőt, az egységes formába szerkesztett 
dokumentumot az intézményeknek küldje meg, hogy a számukra előírt határidőre bedolgozhassák a 
pedagógiai dokumentumaikba az abban meghatározott intézményi feladat végrehajtási módját.

 

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

 

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

3. sz. napirend: Szeghalom Kistérség Közoktatási Intézkedési Terve



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztett anyag Szeghalom Kistérség Közoktatási Intézkedési 
Terve és ehhez tartozik a 3/1. sz. anyag, mivel az előterjesztést tárgyalta és elfogadta a Békés 
Megye Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága is. Ebben az anyagban is át 
kell vezetni a Pákozdi Gábor képviselőtársa által elmondottakat, mert az anyag közepesnek 
minősíti, főleg az általános iskola esetében az épületeknek, tantermeknek az állapotát. Valóban sok 
a tennivaló, és a bejelentésekben szereplő előterjesztés szerint erre lehetőséget teremthet a pályázati 
támogatás is, a Dózsa Gy. utcán és a Tildy Z. után lévő iskoláknál a nyílászárók cseréje ebből 
megoldódhat.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Egyetért a fentiekkel, illetve a napokban olvasta, hogy a 10 főnél 
kisebb településen nem fogja finanszírozni az Oktatási Minisztérium az internet hálózatot. Erre jó 
volna valamilyen intézkedés.

 

Gajda Mihály testületi tag: A Bizottság, vagy a Megye tárgyalja majd az anyagot?

 

Macsári József polgármester: A kivonat szerint a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Oktatási 
Bizottság tárgyalta az anyagot. Fentiek után javasolja elfogadásra Szeghalom Kistérség Közoktatási 
Intézkedési Tervét az általa megfogalmazott javaslattal együtt, és ezzel a kiegészítéssel együtt 
szavazásra bocsátja az anyagot. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

116/2008. (IX. 12.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Szeghalom 
Kistérség Közoktatási Intézkedési Tervének írásos anyagát az elhangzott kiegészítéssel együtt.

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

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: Macsári József polgármester



4. sz. napirend: B e j e l e n t é s e k

 

4/1. sz.: Védőnői álláshelyre pályázat kiírása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A védőnői pályázatra jelentkezett pályázó időközben visszavonta 
pályázatát, így az álláshely betöltésére újból szükséges pályázatot kiírni, ezért javasolja, hogy az 
előterjesztésben foglaltak szerint írja ki a Képviselő-testület a pályázatot. Tájékoztatást ad arról, 
hogy a pályázat beérkezéséig az Önkormányzat helyettesítéssel megoldja a körzeti védőnői munkát. 
Kéri a hozzászólásokat.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Mindenképpen támogatja a pályázat kiírását és kéri továbbítani az 
Iskola vezetése felé, hogy biztosítsanak egy megfelelő termet, ahol az iskolai védőnő el tudja látni a 
feladatát.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

117/2008. (IX. 12.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. november 16. napjával 
megüresedett védőnői álláshelyre az alábbi pályázatot írja ki.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

1./ A pályázatot meghirdető szerv neve és címe:

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.

 



2./ Munkahely és munkakör megnevezése:

            Körzeti védőnő

I.sz. szolgálat

 

3./ Pályázati feltételek:

- egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma

- büntetlen előélet

       Csatolandó:

- érvényes erkölcsi bizonyítvány

- végzettséget igazoló okirat másolata

- szakmai önéletrajz

 

4./ Juttatások, egyéb információk:

         - bérezés Kjt. szerint

- pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon   

  belül

-          elbírálási határidő: a határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés

-          az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető

-          pályázat benyújtása: Macsári József polgármesterhez a Polgármesteri Hivatal címére (5520 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8.)

-          érdeklődni lehet: Macsári József polgármesternél (Telefon: 66/371-611)

 

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

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester



 

4/2. sz. napirend: Útépítési pályázatok elbírálása

Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Képviselő-testületi döntés értelmében hirdetménnyel induló egyszerű 
közbeszerzési eljárás indult a Dél-alföldi régióhoz benyújtott pályázaton elnyert útépítések 
kivitelezőjének kiválasztására.

Az előterjesztés ismertetésére megkéri a napirend kapcsán megjelent Hangyál Istvánt, a 
bonyolítással megbízott KÖVITE Plusz Kft képviselőjét.

 

Hangyál István KÖVITE Plusz Kft. képviselője: Tájékoztatást ad arról, hogy a felhívásra 4 ajánlat 
érkezett, a hirdetményben megjelölt határidőre 3 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát, amelyek 
megfeleltek a felhívásban foglaltaknak.

 

Gajda Mihály testületi tag: Miért nem lehetett meghívásos az eljárás?

 

Hangyál István KÖVITE Plusz Kft. képviselője: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy azért nem 
lehetett meghívásos, mivel a beruházások költsége meghaladta a 45 millió Ft költséget. Részletesen 
ismerteti a beérkezett ajánlatok formai vizsgálatának megállapításait, illetve a vizsgálat második 
fázisában tett megállapításokat, a hiányosságokat. Az ajánlattételi felhívásban hiánypótlási 
lehetőség nem volt biztosítva az ajánlattevők részére, így a felsorolt hiányosságok pótlására nem 
kerülhetett sor. A végső értékelésnél a Swietelsky Kft. ajánlata volt elfogadható, mivel a felhívásban 
kért valamennyi iratot, igazolást, nyilatkozatot becsatolta. Bírálati szempont szerint a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra, mint egyetlen érvényes ajánlattevő a már említett Kft. 
tett ajánlatot a beruházásokra. A döntés előkészítő javaslatukat a Közbeszerzési Bizottság a 2008. 
szeptember 9-i ülésén elfogadta.

 

Macsári József polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerint a 
közbeszerzési eljárást lezáró döntést, a Közbeszerzési Bizottság javaslatának elfogadásával hozza 
meg. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:



H a t á r o z a t

 

118/2008. (IX. 12.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dél-alföldi régióhoz benyújtott 
pályázaton elnyert útépítések kivitelezőjének a közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott 
SWIETELSKY Magyarország Kft. 1117 Budapest Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em. ajánlatának 
elfogadásával, a következő árakkal:

-          I. részre (kerékpárút felújítások) 18.322.430,- Ft + ÁFA, összesen: 21.986.916,- Ft

-          II. részre (Arany J. – Hunyadi u. útfelújítás) 16.845.500,- Ft + ÁFA, összesen: 20.214.600,- 
Ft

-          III. részre (Újtelep I. + Vásártér útépítés) 19.745.471,- Ft + ÁFA, összesen 23.694.565,- Ft

-          IV. részre (Újtelep XV. – XVII. + Kendereskert u. útépítés) 19.306.099,- Ft + ÁFA, összesen: 
23.167.319,- Ft.

 

Felkéri a bonyolítással megbízott KÖVITE Plusz Kft.-t, hogy az eljárást lezáró döntést ismertesse 
az ajánlattevőkkel. Megbízza a polgármestert a kiviteli szerződések aláírásával.

 

Határidő: 2008. szeptember 20.

Felelős: Közbeszerzési Bizottság, Macsári József polgármester

 

4/3. sz. napirend: Önkormányzati bérlakás kijelölése elidegenítésre

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat által korábban vásárolt lakást, a jelenlegi lakók 
Fábián Zsolt és felesége megvásárolná a beadott kérelem alapján. A lakás felértékelése megtörtént, 
és kéri a Képviselő-testület döntését abban, hogy az ingatlant kijelöli-e elidegenítésre a bérlő 
részére. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Mindenképpen támogatásra érdemes a kérelem, mivel a család 
nehéz anyagi helyzetben van, és amennyiben részükre eladásra kerül az ingatlan, így önmaguk 
megoldják a lakásproblémát. Javasolja az előterjesztés elfogadását.



 

Macsári József polgármester: Javasolja, hogy a rendelet értelmében kerüljön értékesítésre a lakás a 
kérelmezők részére, és az előterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

119/2008. (IX. 12.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
és helyiségek elidegenítéséről szóló, módosított 9/1994. (VI. 27.) sz. rendelete alapján a Szeghalom 
Töviskes 68. sz. alatti (0356/5 hrsz.-ú) bérlakást értékesítésre a bent lakó bérlők részére (Fábián 
Zsolt és felesége Fábiánné Bartha Ildikó) az ingatlanforgalmi szakértő által felértékelt áron kijelöli.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/4. sz. napirend: Szeghalom Kinizsi u. melletti területen fekvő külterületi ingatlanok belterületbe 
vonása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Billerbeck kérte Szeghalom Kinizsi u. 2/1. sz. telephelye melletti 
helyszínrajzon megjelölt külterületi ingatlanok belterületbe vonását. A helyi építési szabályzat erre 
lehetőséget biztosít, amennyiben „a terület felhasználása 2 éven belül időszerű”. A kérelmező 
nyilatkozott, hogy az ingatlanon 2 éven belül üzemi épületet épít, így az ingatlan belterületbe 
vonása biztosítható. Kéri a véleményeket az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése, hogy a terület mellett lévő 2 dűlő utat érinti-e az intézkedés.



 

Gyáni Károly építésügyi irodavezető: Az utakról nincs szó, csupán a 2 helyrajzi számú ingatlant 
kell belterületbe vonni.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Meg kellene a Billerbeck Kft.-től ezt kérdezni.

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szerint a belterületbe vonás az utakat nem érinti, 
javasolja a határozati javaslat elfogadását, amelyet szavazásra terjeszt. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

120/2008. (IX. 12.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Szeghalom, Kinizsi u. melletti 
területen fekvő, a mellékelt helyszínrajzon jelölt, a szeghalmi ingatlan nyilvántartásban 5470 és 
5471 helyrajzi számú, összesen 1 ha 427 m2 területű, jelenleg kivett tárolótérként nyilvántartott 
külterületi ingatlan belterületbe vonásához, annak a Körzeti Földhivatalnál (Szeghalom, Nagy M. u. 
4. sz.) történő ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.

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

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/5. sz. napirend: Pályázatok benyújtása (Óvoda, Iskola felújítása, Polgármesteri hivatalok szervezet 
fejlesztése)

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás elnyerésére javasolja benyújtani a pályázatokat 
az előterjesztés szerint az Óvoda és az Általános Iskola épületének felújítására. 



Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Kérdése arra vonatkozik, hogy a gimnázium épületének felújítása nem 
férne-e bele e támogatásba.

 

Macsári József polgármester: Sajnos a pályázati támogatásba a gimnázium nem fér bele. A pályázati 
támogatások az Óvodára, Általános Iskolára vonatkoznak, az épületek felújítására. Az ÁROP 1.A.2. 
„A polgármesteri hivatalok szervezet fejlesztése” tárgyú pályázati támogatás elnyerésére szintén 5 
%-os saját erőt kell biztosítani, mint a fentiekhez, és javasolja mindhárom pályázat benyújtását. Az 
előterjesztést szavazásra, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

 

H a t á r o z a t

 

121/2008. (IX. 12.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy „A bölcsődék és 
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 
támogatás” elnyerésére pályázatot nyújt be a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde épületének 
felújítására.

A Képviselő-testület a bruttó 51.291.535,- Ft összköltséggel tervezett rekonstrukció 5 %-át, azaz: 
2.564.577,- Ft önerőt a 2008. évi költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt támogatás mértéke: 95 
%, azaz: 48.726.958,- Ft.

 

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

 

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 



H a t á r o z a t

 

122/2008. (IX. 12.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy „A bölcsődék és 
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 
támogatás” elnyerésére pályázatot nyújt be a Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat épületének felújítására.

 

A Képviselő-testület a bruttó 51.098.784,- Ft összköltséggel tervezett rekonstrukció 5 %-át, azaz: 
2.554.940,- Ft önerőt a 2008. évi költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt támogatás mértéke: 95 
%, azaz: 48.543.844,- Ft.

 

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

 

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

123/2008. (IX. 12.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁROP 1.A.2. „A polgármesteri 
hivatalok szervezet fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra pályázat benyújtását határozza el. A 
Képviselő-testület a bruttó 14.930.000,- Ft összköltséggel tervezett projekt 5 %-át, azaz: 746.500,- 
Ft önerőt a 2008. évi költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt támogatás mértéke: 95 %, azaz: 
14.183.500,- Ft.

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

 

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: A rendkívüli testületi ülésnek egyéb írásbeli előterjesztése nincs.

Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2008. szeptember 26. 
napján rendkívüli közgyűlést tart, amelynek napirendi pontjai között szerepel többek között a 
részvénytársaság új működési szabályzatainak jóváhagyása és elfogadása, valamint a békéscsabai 
Árpád Fürdő kivonása. Kéri a Képviselő-testülettől, hogy biztosítsanak részére teljes felhatalmazást 
a Vízművel való tárgyalásra, ahol nyílván valóan a város érdekeit figyelembe véve fogja képviselni 
az Önkormányzatot.

 

Gajda Mihály testületi tag: Mindenképpen az lenne célszerű, hogy Békéscsaba ne vegye ki a 
vagyont, mivel azt a települések fizették. Az anyagot megkapja a Képviselő-testület is?

 

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző: A Vízművek Zrt. teljes anyagát tárgyalni fogja a Képviselő-
testület, a szeptember 29-i ülésén.

 

Macsári József polgármester: A fenti indítványát szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

124/2008. (IX. 12.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete teljes felhatalmazást biztosít Macsári 
József polgármesternek arra vonatkozóan, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2008. szeptember 
26-án megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésén a város érdekeit figyelembe véve tárgyaljon és 
szavazzon.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársaitól, hogy van-e közérdekű bejelentésük. 



Megállapítja, hogy egyéb bejelentés nem hangzott el, ezért megköszöni mindenkinek a munkáját és 
a rendkívüli testületi ülést lezárja.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző

 


