
  
   

   

A legjobb eredmény érdekében a PDF‑portfóliót  

érdemes az Acrobat vagy az Adobe Reader X‑es  


vagy újabb verziójában megnyitni.
 

Töltse le az Adobe Reader 
programot most! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_hu




Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 
 


 
 


M E G H Í V Ó 


 
A helyi önkormányzatokról szóló módosított 2011. évi CLXXXIX. tv. 65. §-ban biztosított 
jogkörömben eljárva, Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 
ülését 


2018. január 26-án (péntek) 08:30 órára 


összehívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 47. sz. tanácskozóterme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) 
 
Napirend: 


1./ Kisajátítás eljárás mellőzése 
2./ Antenna torony bérleti szerződése 
3./ Kandó Kálmán utca felújítása (közbeszerzési eljárás) 
4./ Árpád házi királyok emlékparkjának kiépítése (pályázat benyújtása) 
5./ Ady utcai konyha épületének felújítása 
6./ Átminősítés  


 
 
Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen! 
 
Szeghalom, 2018. január 22. 
 
 
 


 


 
 


Tisztelettel: 
 


  
 
 Macsári József sk. 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623 


 
 


Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2018. január 26-i rendkívüli ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A Nagy Miklós u. 1. sz. alatti ingatlan esetében a képviselő-testület 118/2017.(X.16.) számú 
határozatával rész-kisajátítási eljárás megindításáról döntött. 
Az azóta eltelt időben több tárgyalást is folytattunk az ingatlan tulajdonosával, a bérlőjével, illetve a 
Kormányhivatallal. 
Ezek eredményeképpen a döntés felülvizsgálata indokoltnak tűnik. 


1. A Kormányhivatal a magántulajdon védelme miatt fokozottan vizsgálja, hogy a parkoló  k i 
z á r ó l a g  ezen az ingatlanon valósulhat-e meg. Jogos azon ellenvetés, hogy a közelben 
lévő közterület nem alkalmas-e a cél megvalósítására, mert ebben az esetben a kisajátítás 
kérelem elutasításra kerül. 


2. A kisajátítási kérelem benyújtása  e l ő t t  el kellene készíteni a HÉSZ (szerkezeti és 
szabályozási tervek) módosítását, mivel a kisajátítási kérelem benyújtásakor ezen az 
ingatlanon már parkolónak kell szerepelnie. Ehhez az ún. teljes eljárást kell lefolytatni 
(312/2012. (XI.8.) Korm r. 32. §). Ez megközelítőleg 1 évig tartó eljárás, költsége: mintegy 
2 millió Ft. 


3. A kisajátítási eljárás a kisajátítási terv benyújtásával kezdődik. A kisajátítási terv kötelező 
elemei: földmérési munkák, majd vázrajz készítése. Ez utóbbihoz építéshatósági záradékolás 
szükséges, ebben az esetben az eljárásból ki kell záratni magunkat, hiszen saját 
önkormányzatunk ügyében nem járhatunk el. Ezt követően telekalakítási eljárás lefolytatása 
szükséges, szintén hivatalunk kizárása után. 


4. Az igazságügyi szakértő díját fizetnünk kell, illetve vélhetően a kisajátítási kártalanítás is 
sok millió Ft lenne, figyelemmel arra, hogy a tulajdonos egyház a területet tartós bérlet útján 
hasznosítja. 


Az akár több évig húzódó eljárásokra és akár több tíz millió Ft-os költségre tekintettel célszerű a 
kisajátítás mellőzése, hiszen a 16 állásos parkoló gazdaságosan nem valósítható meg. A 
változatlanul nagy parkolási probléma más módon történő megoldása javasolható. 
 
… /2018. (I.26.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a 118/2017.(X.16.) sz. határozatát visszavonja, a 
kisajátítási eljárást mellőzi. Felkéri a polgármestert, hogy más megoldási lehetőséget készítsen 
elő és azt terjessze a képviselő-testület elé 2018. június 30-ig.  
 
                                                                                                          Macsári József 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika 
jegyző 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 


 
ELŐTERJESZTÉS 


A Képviselő-testület 2018. január 26-i Rendkívüli testületi ülésére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata 74/2017. (V. 29.) Ökt. sz. Határozatával döntött arról, hogy a 
712 hrsz-ú ingatlanra szóló bérleti szerződést (mely a 60 m-es álló antennatoronyra és 
híradástechnikai konténer elhelyezésére szolgál) nem kívánja meghosszabbítani. 
 
A Képviselő-testületi ülést követően a TELENOR Magyarország Zrt. kiértesítésre került, hogy a 
szerződés megszűnését követően (2018. január 31.) 30 napon belül az antennatornyot bontsa el. 
 
Az elmúlt 15 évben a  toronyra több társaság telepített antennákat, melyek közül a Magyar Telekom 
Nyrt. Bérleti szerződést kötött önkormányzatunkkal a TELENOR által bérelt terület mellett 30 m2 
terület használatára, melyen 1 db konténer és a toronnyal összekötő kábelezés van elhelyezve, a 
szerződés  2020. 12. 31-ig érvényes. 
 
A tornyon helyezkedik el a stratégiai jelentőségű, Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett és a 
PRO-M Zrt. által létesített TETRA rendszer (ami a készenléti szolgálatokat rendőrség, mentők, 
katasztrófavédelem, tűzoltóság) szolgálja ki. 
 
A TELENOR Zrt. 2018. január 22-i levelében kezdeményezte, hogy az önkormányzat járuljon 
hozzá, hogy amíg az új torony meg nem épül ideiglenesen helyén maradhasson a jelenlegi torony 
(kb. 2 év). 
 
Szintén a tornyon rendelkezik antennával az Antenna Hungária Zrt., akik 2018. január 23-án írásban 
kerestek meg bennünket, azzal a szándékkal, hogy antennatornyot szeretnénk építeni és megjelöltek 
a mellékelt helyszínrajzon 3 területet. 
A megjelölt területek közül 1 terület (2. számú) tűnik alkalmasnak arra, hogy tornyot építsenek. 
Előzetes nyilatkozatuk szerint a TETRA rendszer szinte biztos, hogy velük együtt áttelepülne, de 
lehetőséget látnak arra is, hogy mindenki az ő tornyukra települne át. 
  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassuk meg az Előterjesztést, a mellékelt levelezés és 
a becsatolt helyszínrajz figyelembevételével. 
 
 
Szeghalom, 2018. 01. 24. 
 
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 


Macsári József  
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2018. január 26-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 123/2017. (XI. 15.) Ökt. sz. Határozataival döntött a „Kandó Kálmán utca 
felújítása, fejlesztése a Sárréti Ipari Parkban”  tárgyú közbeszerzési eljárás elindításáról. 
 
Az Ajánlattételi Felhívás 5 cégnek került kiküldésre. 
Az ajánlatok benyújtásának határideje 2018. január 12-én 10,00 órakor jár le.  
A megadott határidőig 4 ajánlat érkezett be. 
A Közbeszerzési Bizottság 2018. január 23-i ülésén megvizsgálja a beérkezett ajánlatokat, és erről 
Írásbeli szakvéleményt és Döntési javaslatot készített a Képviselő-testület részére. 
 
Határozati javaslat 
……../2018. (I. 26.) Ökt. sz. Hat. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a TOP-1.1.1.-15-
BS1-2016-00002 azonosítószámú „Kandó Kálmán utca felújítása, fejlesztése a Sárréti Ipari 
Parkban” című közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bizottság által meghozott döntési 
javaslat értelmében a beadott ajánlatok közül (4 db ajánlat) valamennyi ajánlattevő ajánlatát 
érvényes ajánlatnak fogadja el. 
 
A bizottság javaslata alapján az eljárás nyertese a SWIETELSKY Magyarország Kft. nettó 
96.074.146,- Ft összeggel, mivel a bírálati szempontok szerinti legkedvezőbb, gazdaságilag a 
legelőnyösebb ajánlatot adta. 
 
A Képviselő-testület döntését ……igen/…… nem/ …….tartózkodás szavazattal  az alábbi név 
szerinti szavazással hozta meg: 
 
Macsári József polgármester 
 
dr. Farkas József alpolgármester 
 
Bartis Márton 
 
Jenei Krisztián 
 
Hegyesi Zsuzsanna 
 
Elek Ferencné 
 
Kovács Tibor 
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Takács Istvánné 
 
Ács Zsolt 
 
 
A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a pályázatban beállított kivitelezési költség bruttó 
120.665.866,- Ft, illetve a nyertes árajánlat (bruttó 122.014.165,- Ft) költsége közötti különbséget 
azaz bruttó 1.348.299,-Ft összeget önerőként vállalja, figyelembevéve, hogy élni kíván a pályázat 
adta költségátcsoportosítás lehetőségének igénybevételével 
  
Mindezek alapján az eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2018. január 24. 
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 
         Macsári József 
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 Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. 


 
 


ELŐTERJESZTÉS  
A Képviselő-testület 2018. január 26- ai rendkívüli testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a VP6-19.2.1.-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók 
pályázati felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani „Az Árpád házi királyok 
emlékparkjának és közösségi szabadidő parkjának kiépítése” címmel. 
 
A projekt tartalmazza az Árpád házi királyok emlékének helyt adó szabadidős park kialakítását, 23 
db őshonos facsemete telepítését, a facsemeték tövében összesen 23 db kisméretű  információs tábla 
kihelyezését, 2 db nagyméretű tájékoztató jellegű információs tábla kihelyezését, 4 db 
hulladékgyűjtő és 5 db pihenő pad kihelyezését, valamint térburkolatos sétány kiépítését a meglévő 
úthoz csatlakozva, illetve egy  4 db játszóeszközből álló kisebb méretű játszótér kialakítását, 
valamint a terület további zöldterület rendezését, sövénytelepítését. 
 
 
A támogatás maximális mértéke a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. 
(XI.26.)Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján (Szeghalom esetében) 90 
%, a saját erő minimális mértéke pedig 10%, maximálisan igényelhető támogatás összege: 10 
millió Ft. 
 
A megvalósítás helyszíne: 5520 Szeghalom, szeleskerti főgyűjtő csatorna melletti kivett 
közterület, hrsz. 740, 770/2 (belterület) 
 
 
A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség:  11.058.440 Ft. 
                                                                  elszámolható költség:  11.058.440 Ft 
                                                  Az igényelt támogatás összege:    9.952.596 Ft 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:    1.105.844 Ft 
 
 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.02.05-től folyamatosan 
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Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy a VP6-19.2.1.-55-4-
17 Kisléptékű településfejlesztési akciók pályázati felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani 
„Az Árpád házi királyok emlékparkjának és közösségi szabadidő parkjának kiépítése” 
címmel.  
 
 
A megvalósítás helyszíne: 5520 Szeghalom, szeleskerti főgyűjtő csatorna melletti kivett 
közterület, hrsz. 740, 770/2 (belterület) 
 
 
A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség:  11.058.440 Ft. 
                                                                  elszámolható költség:  11.058.440 Ft 
                                                  Az igényelt támogatás összege:    9.952.596 Ft 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:    1.105.844 Ft 
 
 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás elnyerése 
esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2018 évi költségvetésében elkülöníti a 
beruházás megvalósításához. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
 
 
Határidő: A pályázat benyújtásának határideje: 2018.02.05-től folyamatosan 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2018.01.23. 
         Macsári József 
          polgármester 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 


 
 


BEJELENTÉS 
 


a Képviselő-testület 2018. január 26-i rendkívüli Testületi Ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani „az Árpád házi királyok 
emlékparkjának és közösségi szabadidőparkjának kiépítése” címmel. 
Az emlék és szabadidőpark a Szeleskerti főgyűjtőcsatorna melletti területen épülne meg. 
A Szeleskerti főgyűjtőcsatorna rekonstrukciója DAOP pályázati forrásból 2010-2011-ben 
megvalósult. A csatorna mellett lévő zöldterület (770/2 hrsz)- ahol az emlékpark és 
szabadidőpark megvalósulna - jelenleg az ingatlan-nyilvántartásban nádas művelési ágként 
van feltüntetve. 
A terület a korábbi pályázat keretében rendezésre került, és jelenleg közterületként 
funkcionál. 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztályán 
kérelmezzük a terület nádas művelési ágból közterület művelési ággá való átminősítését. 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi Határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
________/2018. (I. 26.) Ökt. sz. 
Szeghalom város Önkormányzatának Képviselő-testületet egyetért azzal, hogy a Szeleskerti 
főgyűjtőcsatorna mellett lévő 770/2 hrsz-ú nádas művelési ágú területet közterület művelési 
ágú területté minősítse át. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2018. 01. 25. 
 
Előterjesztést készítette:  
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 


 
Macsári József  
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2018. január 26-i rendkívüli Testületi Ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata támogatást nyert a  


• Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 6. pont szerinti Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen a „Ady utcai konyha épületének 
felújítása, magastető ráépítése” című 351839 azonosítószámú és a  
 


• VP-6-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése pályázati kiírásra benyújtott 
„Művelődési, Sport és Szabadidőközpont energetikai felújítása” című 1778477452 
azonosítószámú pályázataival. 


 
A felújításokra, fejlesztésekre vonatkozó terveket szaktervező elkészítette.  
Ahhoz, hogy a munkálatokat kivitelezővel el tudjuk végeztetni, szükséges a közbeszerzési 
eljárások elindítása. 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi Határozati javaslatok elfogadásával a 
közbeszerzési eljárás elindításáról döntsön. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
________/2018. (I. 26.) Ökt. sz. 
Szeghalom város Önkormányzatának Képviselő-testületet döntött arról, hogy a „Ady utcai 
konyha épületének felújítása, magastető ráépítése” tárgyban a kivitelező kiválasztására 
vonatkozóan elindítja a közbeszerzési eljárást. 
 
A Képviselő-testület felkéri a beruházás műszaki ellenőrét, mint a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértőt, hogy a Közbeszerzési Bizottság munkájában részt vegyen, mint a 
Közbeszerzési Bizottság tagja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
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Szeghalom város Önkormányzatának Képviselő-testületet döntött arról, hogy Művelődési, 
Sport és Szabadidőközpont energetikai felújítása tárgyban a kivitelező kiválasztására 
vonatkozóan elindítja a közbeszerzési eljárást. 
A Képviselő-testület felkéri a beruházás műszaki ellenőrét, mint a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértőt, hogy a Közbeszerzési Bizottság munkájában részt vegyen, mint a 
Közbeszerzési Bizottság tagja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
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