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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2008. 
október 27. napján Kalotaszentkirályon (Románia) megtartott kihelyezett 
ülésén

Jelen  vannak: Szeghalom Város  részéről:  Macsári  József  polgármester,  Dr. 
Farkas  József  alpolgármester,  Bartis  Márton,  Eitler  Gottfried,  Dr.  Farkas 
Erzsébet,  Farkas  Zoltán,  Gajda  Mihály,  Hegyesi  Zsuzsanna,  Kovács  István, 
Mester Csaba, Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török 
Sándorné  önkormányzati  képviselők,  Dr.  Oláh  Ernő  címzetes  főjegyző,  a 
Polgármesteri  Hivatal  irodavezetői,  napirendi  ponttal  érintettek,  Gali  Mária 
jegyzőkönyv-vezető, 
Kalotaszentkirály  részéről:  Póka  András  György  Kalotaszentkirály 
testvértelepülés polgármestere, az alpolgármester és a helyi tanácsnokok

Macsári  József  polgármester: Nagy  szeretettel  köszönti  Kalotaszentkirály 
testvértelepülés  polgármesterét,  alpolgármesterét  és  a  helyi  tanácsnokait. 
Megköszöni képviselőtársai nevében a lehetőséget, hogy már hagyományosan, 
az  őszi  ülést  ismét  itt  tartják  meg.  Farkas  Zoltán  képviselő  Békés  Megyei 
Közgyűlés alelnöke jóvoltából átadja a polgármester  és tanácsnokai  részére a 



Békés  Megyei  Önkormányzat  kiadásában  megjelent  „A  vízből  született  táj” 
című magyar-román nyelvű könyv példányait.

Póka  András  György  Kalotaszentkirály  polgármestere: Maga  is  nagy 
szeretettel  üdvözli  Szeghalom  testvérváros  Képviselő-testületének  tagjait,  a 
könyvajándékot  örömmel  veszik  át,  és  néhány  szóban  bemutatja 
Kalotaszentkirályt.  Tájékoztatásként  elmondja,  hogy  a  helyhatósági  választás 
szerint milyen személyi változások történtek településükön. Ezután jó munkát 
kíván az üléshez, majd a vendéglátást követően kirándulásra invitál mindenkit, 
hogy megismerjék Kalotaszentkirály nevezetességeit.

Fentiek után Képviselő-testület megkezdi munkáját.

Macsári  József  polgármester: Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület 
határozatképes, mivel 15 fő képviselő jelen van, így az ülést megnyitja. Ismerteti 
a napirendi pontokat, és javasolja azok tárgyalását azzal a módosítással, hogy a 
4/2. sz. előterjesztést vegyék le a napirendről, mellyel a Képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag egyetértettek.

1.  sz.  napirend:  Jelentés  a  lejárt  határidejű  önkormányzati  határozatok 
végrehajtásáról
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri a 
hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy  a  napirenddel  kapcsolatban  hozzászólás 
nem  volt,  a  jelentést  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

134/2007. (X. 27.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

2. sz. napirend: Művelődési, Sport és Szabadidő Központ beszámolója
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester:  A Képviselő-testület a munkaterv szerint vette 
napirendjei  közé  az  intézmény  beszámolóját.  A  napirend  kapcsán  köszönti 
Maróthy Györgynét a Művelődési, Sport és Szabadidő Központ igazgatóját, és 
megkérdezi, hogy a beszámolót kiegészíti-e. 
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Maróthy Györgyné Művelődési, Sport és Szabadidő Központ igazgatója: Az 
írásos  beszámolóját  részletesnek tartja,  amennyiben kérdés elhangzik,  úgy az 
anyagot szóban kiegészíti.

Macsári  József  polgármester: Az intézmény magába foglalja  a  Művelődési 
Központot, a Városi Sportcsarnokot és a Sporttelepet, az Ambrus Mozgót és a 
Várhelyi Ifjúsági Tábort. A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi 
közművelődési  tevékenység  támogatása,  melynek  formái  a  beszámolóban 
részletezve vannak.
A  személyi  feltételeknél  utal  a  belső  ellenőrzési  megállapításra,  miszerint 
pénztárosi ügyintézőt kell alkalmazniuk. Javasolja, hogy ezt a költségvetéséből 
intézményen belül oldja meg a Művelődési Központ.
A beszámoló 7. oldalán az igazgatónő kitér arra, hogy nincs kellő érdeklődés az 
előadások,  rendezvények  iránt  belépőjegy  váltásakor  sem,  illetve  ingyenesen 
látogatható programokon sem. 
A  napokban  megrendezett  hagyományőrző  fesztivál  alkalmával  valóban 
tapasztalható  volt  az  érdektelenség  annak  ellenére,  hogy  színes  programokat 
kínáltak,  voltak  kiállítások,  népdalkörök,  néptánccsoportok  léptek  fel,  köztük 
Kalotaszentkirály is, amely nagyon színvonalas műsor volt. Meg lehet említeni a 
karate versenyt is, ahol az egyesület tagjain és a családtagokon kívül nem volt 
érdeklődő,  ugyanígy  a  kistérségi  asztalitenisz  versenyen  sem.  Mindenképpen 
közösen  kell  tenni  azért,  hogy  ez  az  érdektelenség  megszűnjön  a  városi 
rendezvényeket  illetően,  és  el  kell  érni,  hogy  minél  nagyobb  létszámmal 
látogassák  a  műsorokat,  rendezvényeket.  Az  intézmény  vezetőjével  arra 
törekszenek, hogy a sportcsarnok kihasználtsága még nagyobb legyen. A kiváló 
országos,  és  nemzetközi  eredményeket  elérő  Bondár  testvéreknek  a  tenisz 
versenyekre való felkészülésre lehetőséget kell biztosítani a sportcsarnokban.

Fenti  kiegészítés  után  kéri  a  hozzászólásokat  a  beszámolóval  kapcsolatban. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, majd az írásos beszámolót az 
elhangzott  kiegészítéssel  együtt  szavazásra  bocsátja.  Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

135/2008. (X. 27.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Művelődési, Sport és Szabadidő Központ beszámolóját, az elhangzott szóbeli 
kiegészítéssel együtt.
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Képviselő-testület  a  továbbiakban  sikeres  munkát  kíván  az  intézmény 
dolgozóinak.

3.  sz.  napirend:  Tájékoztató  a  Szeghalmi  Nyugdíjas  Klub,  a 
Mozgáskorlátozottak  helyi  szervezetének,  valamint  a  Vöröskereszt 
szeghalmi területi szervezetének tevékenységéről.

Előadók: a helyi szervezetek vezetői

Macsári József polgármester: A Nyugdíjas Klub első alkalommal számol be 
az életükről, tevékenységükről, és köszönti a napirend kapcsán megjelent Nagy 
Istvánné  klubvezetőt.  Aktív  civilszervezetről  van  szó,  121  tagja  van. 
Személyesen  figyelemmel  kíséri  a  Klub  munkáját,  mivel  a  rendezvényeikre 
rendszeresen  kap  meghívást.  Örül  annak,  hogy  a  Nyugdíjas  Klubnak  az 
Önkormányzaton  kívül  más  támogatója  is  van  egy  külföldi  honfitárs 
személyében, aki a korábbi évben és ez évben is 1 millió Ft-ot biztosított az 
Alapítvány részére. Ezzel az összeggel ügyesen gazdálkodnak, és sok programot 
tudnak megvalósítani ebből a támogatásból.
Kérdezi  képviselőtársait,  hogy  a  beszámolóval  kapcsolatban  van-e  kérdés, 
észrevétel.
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, így a Nyugdíjas Klub írásos tájékoztatóját 
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

136/2008. (X. 27.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Szeghalmi Nyugdíjas Klub tájékoztatóját.
Képviselő-testület  a  továbbiakban  jó  erőt,  egészséget  és  jó  munkát  kíván  a 
Nyugdíjas Klub tagjainak.

Macsári  József  polgármester: Első  alkalommal  számol  be  a  Képviselő-
testületnek  a  Mozgáskorlátozottak  Békés  Megyei  Egyesületének  Szeghalmi 
Csoportja is, és ebből az alkalomból köszönti a testületi ülésen megjelent Petri 
Erzsébet  csoportvezetőt.  A  legnagyobb  civilszervezetről  van  szó,  óriási  a 
taglétszámuk,  jelenleg  800-830  fő  között  van.  Az  Egyesület  háttér  munkát 
végez, és a feladatuk nagyon sokrétű, nagy figyelmet és gondosságot igényel. 
2006. óta új vezetőség működik az Egyesületben, a vezetőségi tagok társadalmi 
munkában végzik munkájukat. Segítik a tagokat a lakás akadály mentesítéséhez 
nyújtott  anyagi  támogatás  hozzájutásában,  javaslatot  tesznek  a  vissza  nem 
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térítendő  állami  támogatás  odaítélésére.  Ugyancsak  segítséget  nyújtanak  a 
közlekedési  és  gépjárműszerzési  támogatásnál,  és  rendszeresen  végeznek 
közösségi tevékenységeket, az intézményekkel nagyon jó kapcsolatot tartanak, 
sok segítséget és támogatást kapnak mindenfelől a városban.
Kérdezi  képviselőtársait,  hogy  a  tájékoztatóval  kapcsolatban  van-e  kérdés, 
észrevétel.  Hozzászólás  nem hangzott  el,  a  tájékoztatót  szavazásra  bocsátja. 
Szavazás  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  15  igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

137/2008. (X. 27.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Mozgáskorlátozottak  Békés  Megyei  Egyesülete  Szeghalmi  Csoportjának 
írásos  tájékoztatóját.  A  Képviselő-testület  az  Egyesület  tagjainak,  és  a 
vezetőségnek további erőt, egészséget és jó munkát kíván.

Macsári  József  polgármester: A Képviselő-testület  szintén első alkalommal 
vette munkatervébe a helyi Vöröskereszt beszámolóját, és köszönti a napirend 
kapcsán  megjelent  Kincsesné  Gurmai  Anikó  területvezetőt.  A  beszámolóból 
kitűnik,  hogy  a  szeghalmi  területi  szervezet  11  települést  fog  össze, 
tevékenységüket  az  alapszabály,  2002.  július  1-től  a  véradásszervezésben,  az 
elsősegélynyújtás  vizsgáztatásban,  a  minőségirányítási  rendszer  és  a 
jogszabályok  által  előírtak  szerint  végzik.  E  szerint  fő  feladatuk  a 
véradásszervezés,  elsősegélynyújtás,  vizsgáztatás,  egészségfejlesztés, 
egészségvédelem, szociális munka, keresőszolgálat. Az elmúlt időszakban sok 
adományt  osztottak  széjjel  a  településeken:  ruhát,  bútort,  élelmiszert, 
karácsonykor ezekből többet. Sajnos sok a segítségre szorulóknak a száma. A 
Szeghalmi Területi Szervezet 2 fővel látja el munkáját, nagyon jó a kapcsolatuk 
a  családsegítőkkel,  védőnőkkel.  Nagyon  fontos  többek  között  a 
tevékenységükben a véradás is,  és a Vöröskereszt  aktivistáinak köszönhetően 
próbálják a véradók számát növelni.
Kéri  képviselőtársait,  hogy  a  tájékoztatóval  kapcsolatban  mondják  el 
véleményüket, észrevételüket.

Dr.  Farkas  Erzsébet  testületi  tag: Mindhárom tájékoztató  anyagát  érintően 
elmondja, hogy a nagyszerűségük abban rejlik, hogy mindannyian karitatív és 
segítő  tevékenységet  végeznek,  hiszen munkájuk során a  városban segítik  és 
támogatják  a  rászorulókat,  ami  nem  kis  feladatvállalást  jelent.  Például  a 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete megszervezi az ortopéd szakorvosi rendelést. A 
Vöröskeresztnél szorgalmazza, hogy a véradást tovább fokozzák, hiszen egyre 
több műtétre kerül sor, és ez által egyre több vérre van szükség.
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Macsári  József  polgármester: Megköszöni  a  méltató  szavakat,  valóban 
elismerésre méltó mindhárom szervezet munkája annál is inkább, mivel vezetőik 
társadalmi  munkában  látják  el  feladatukat.  Ezek  után  szavazásra  bocsátja  a 
Vöröskereszt  írásos  beszámolóját,  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

138/2008. (X. 27.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a  Magyar 
Vöröskereszt  Szeghalmi  Területi  Szervezetének  írásos  beszámolóját,  az 
elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.
Képviselő-testület a Vöröskereszt önkénteseinek megköszöni eddigi munkáját, 
és javasolja, hogy lehetőség szerint fokozzák a véradások számát.

4/1. sz. napirend:  2009. évi Belső ellenőrzési Terv 
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  belső  ellenőrzést  az  Önkormányzatnál  és 
intézményeinél  kistérségi  szinten  látják  el,  a  Szeghalom Kistérség  Többcélú 
Társulás  által.  A  2009.  évi  belső  ellenőrzési  terv  összeállítása  a  jogszabályi 
előírások szerint történt, ezek a legfontosabbak, amelyek az írásos anyagban fel 
vannak  sorolva,  de  ettől  eltérő  ellenőrzés  is  lehet.  Kéri  az  előterjesztéssel 
kapcsolatos  hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nem volt,  majd 
javasolja az előterjesztés elfogadását,  és azt szavazásra terjeszti elő. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

139/2008. (X. 27.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szeghalom 
Kistérség  Többcélú  Társulás  belső  ellenőrzési  ütemtervét  2009.  évre 
vonatkozóan a határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

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

Határidő: Folyamatos és értelemszerű
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Felelős: Macsári József polgármester

4/3. sz. napirend: Együttműködési megállapodás belső ellenőrzési feladatok 
ellátásáról
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Az  Önkormányzat  a  belső  ellenőrzési 
feladatokat  ellátó  Szeghalom Kistérség  Többcélú  Társulással  együttműködési 
megállapodást  köt,  melyben  rögzítve  vannak  a  feltételek  a  feladat  ellátását 
illetően.  Kéri  az  írásos  anyaggal  kapcsolatos  észrevételeket,  véleményeket. 
Hozzászólás nem volt, javasolja az együttműködési megállapodás elfogadását, 
és  azt  szavazásra  terjeszti.  Szavazás  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

140/2008. (X. 27.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  a  határozat 
melléklete szerint – elfogadja a  belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló 
Együttműködési  Megállapodást,  amely  az  Önkormányzat  és  a  Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás között jött létre.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Határidő: Értelemszerű, folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

4/4.  sz.  napirend:  Dél-Alföldi  Regionális  Közigazgatási  Hivatal 
törvényességi észrevétele
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  Közigazgatási  Hivatal  törvényességi 
ellenőrzése során hiányosságot állapított meg a 2007. évi zárszámadási rendelet 
mellékleteinek  hiányosságaival  kapcsolatban,  amelyek  egy  részét  eddig  is 
elkészítették.  A  jövőben  a  törvényességi  észrevételnek  az  Önkormányzat 
minden  tekintetben  eleget  fog  tenni,  és  a  kötelezően  előírt  anyagok  a 
zárszámadási  rendelet  mellékletét  fogják  képezni.  Javasolja  az  előterjesztés 
szerinti  határozati  javaslat  elfogadását,  és  azt  szavazásra  bocsátja.  Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

7



H a t á r o z a t

141/2008. (X. 27.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dél-Alföldi 
Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltsége 2/414/2008. 
számú törvényességi észrevételét tudomásul veszi.

A jövőben a zárszámadási rendelet mellékletét fogja képezni az éves ellenőrzési 
és  összefoglaló  jelentés,  a  több  éves  kihatásra  járó  döntések,  és  a  közvetett 
támogatásokat tartalmazó kimutatások.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A kihelyezett testületi ülésnek egyéb napirendje 
nincs, megköszöni képviselőtársainak a munkáját, a jelenlevőknek a figyelmét, 
és  a  testületi  ülést  lezárja.  Kalotaszentkirály  polgármesterének  megköszöni  a 
lehetőséget, valamint a szeretetteljes fogadtatást és a vendéglátást.

Kmf.

Macsári József Dr. Oláh Ernő
 polgármester                                              címzetes főjegyző
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