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  Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 
1696-4/2010. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 
30-án tartott nyilvános ülésérıl a szeghalmi Mővelıdési- Sport és Szabadidı 
Központ Tükörtermében  
 
A testületi ülés a Békés Megyei Önkormányzat által indított „Otthonunk 
Békés Megye” programsorozat keretének része, mivel ezen a napon 
Szeghalom látta vendégül a megyejárást.  
A rendezvényt 15.00 órakor Macsári József Szeghalom város polgármestere, 
mint házigazda nyitotta meg, kifejezve örömét, hogy a rendezvénysorozatot 
Szeghalmon köszönthetik. Megnyitójában hangsúlyozta, ahhoz, hogy valaki 
otthon érezze magát, kötıdnie kell a településéhez, megyéjéhez és ennek 
érdekében meg kell ismernie az Otthonunk Békés Megye rendezvénysorozatot, 
amely ezt a célt szolgálja. A segélyezés nem lehet perspektíva, erre hosszú távon 
nem lehet tervezni, illetve családot alapítani. Sajnos, mivel a mai fiatalok nagy 
része nem találja meg helyben a számítását, így kénytelen elhagyni a 
szülıföldjét, és annak a településnek, megyének, országnak, amelyiknek nincs 
fiatalsága, annak nincs jövıje sem. Az ünnepélyes megnyitó részeként Farkas 
Zoltán, a Békés Megyei Közgyőlés alelnöke mondott ünnepi beszédet. 
Megfogalmazta, hogy 2006. ıszén a megye megkezdte társadalmi, gazdasági 
programját és az összefogás jegyében célkitőzései között szerepelt, hogy 
érdekeket képvisel és véd, értékeket ıriz és fejleszt és a megye egészében 
gondolkodik. Mindezt azért teszi, hogy a térség lehetıséget nyújtson az itt élık 
boldogulására. Tapasztalata szerint a települések szívesen fogadják a 
megyejárást, ennek során partneri kapcsolatok alakulnak ki. Mint mondja, a 
2008. tavaszán indult rendezvénysorozatnak Szeghalom a 66. állomása, és ebbıl 
az alkalomból Macsári József polgármesterrel együtt újlenyomatukkal látják el a 
megye vándortérképét, amelyen az eddig meglátogatott települések táblái 
helyezkednek el. A megyejárás következı helyszínére, Sarkadkeresztúrra 
invitálta a jelenlevıket Nagy Mihály polgármester, ahol május 20-án látják 
vendégül a megyét. Az ünnepélyes megnyitó után Sáfár Gyula a Békés Megyei 
Levéltár igazgatóhelyettese nyitotta meg a megyetörténeti kiállítást. Utalt arra, 
hogy Szeghalom a Nagy- és a Kissárrét találkozásánál fekszik, és ezért nevezik 
a települést Sárrét fıvárosának. A településre jellemzıen kifejtette, hogy a XIX. 
század közepétıl az I. világháborúig gyorsan fejlıdött. Ez többek között annak 
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köszönhetı, hogy tehetıs polgárai szívesen adományoztak a település javára: 
Simay János vagyonát kisdedóvó építésére adományozta, Péter András 
vagyonából gimnáziumot építtetett, Szigeti Endre pedig szakképzı iskolát. 
 
A nap folyamán a Békés Megyei Jókai Színház és a Szeghalmi Mazsorett 
Együttes kulturális mősorokkal színesítette a rendezvényt, és a program során 
mindenki megtekinthette a Békés Megyei Önkormányzat kulturális 
intézményeinek vándorkiállítását. 
A hivatalos program Szeghalom Város Önkormányzatának soron következı 
képviselı-testületi ülésével folytatódott 15.30 órakor, amelynek helyszíne a 
rendezvénysorozat szervezésében közremőködı szeghalmi Mővelıdési Sport- és 
Szabadidı Központ volt. 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, 
Bartis Márton, Eitler Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Gajda 
Mihály, Gulyás Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, Kovács István, 
Kovácsné Kincses Anikó, Mester Csaba, Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi 
Gábor, Szabó István, Török Sándorné testületi tagok, Dr. Oláh Ernı címzetes 
fıjegyzı, meghívott vendégek, Polgármesteri Hivatal irodavezetıi, Gali Mária 
jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a rendezvénysorozat program 
keretében összehívott testületi ülésen megjelent képviselıket, Farkas Zoltán 
képviselıtársát, mint a Megyei Közgyőlés alelnökét, valamint Dr. Dávid Sándor 
megyei fıjegyzıt, Dr. Kovács Józsefet a gyulai Pándy Kálmán Kórház 
fıigazgató-fıorvosát, Seregi Zoltánt a Békés Megyei Jókai Színház igazgató-
helyettesét, Tóth Izabellát a Megyei Önkormányzat munkatársát. Megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel 18 fı képviselı jelen van, és a 
testületi ülést megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a meghívón szereplı elıterjesztéseket tárgyalják, ezzel a 
Képviselı-testület tagjai egyetértettek. A testületi ülést összevont bizottsági ülés 
elızte meg, amelyen az összes napirendet tárgyalták a bizottsági tagok, és az 
elıterjesztéseket elfogadásra ajánlották Képviselı-testületnek. (Állásfoglalás 
mellékelve a jegyzıkönyvhöz.) 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, 
kérdezi képviselıtársait, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy a 
napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, majd az írásos jelentést 
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szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
33/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a lejárt 
határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló írásos 
jelentést. 
 
2. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
teljesítésérıl 
2/1. sz. napirend: Önkormányzat 2009. évi zárszámadása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Javasolja, hogy a két napirendet együtt 
tárgyalják, mivel azok összefüggıek. A beszámolóval kapcsolatban 
tájékoztatásként elmondja, hogy amikor a Képviselı-testület elfogadta a 2009. 
évi költségvetést, akkor megfogalmazták, hogy folytatni kell a megkezdett 
beruházásokat az önkormányzati intézmények biztonságos mőködése mellett. Ez 
sikerült, és közös összefogás eredményeképpen a kitőzött feladatokat 
teljesítették, ezt mutatja a zárszámadás eredménye is. Azoknak az elvárásoknak, 
amelyeket a Képviselı-testület 2009. év elején meghatározott a 
költségvetésében, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények maradéktalanul 
eleget tettek. 
 
Összességében 2.408.474/e forinttal gazdálkodott a város, pénzforgalmi 
szemléletben ez 2.165.500/e forint. A saját betételt tekintve 1,2 %-kal haladta 
meg az elızı évi idıszakot annak ellenére, hogy a helyi adóbevétel a 2008. évi 
bázishoz viszonyítva 11 millió forinttal csökkent. Az átengedett bevételek 
csökkentek, a tervezetthez képest 20 millió forinttal. A kiadások a 2008. évihez 
képest mindössze 18,5 milli forinttal nıttek, ez 0,9 %-os emelkedést mutat, ezen 
belül a mőködési kiadások összességében emelkedtek, és a felhalmozási 
kiadások nagyságrendje meghaladta a 189 millió forintot. A személyi juttatások 
4,4 millió forinttal haladták meg a 2008. évi szintet, jogszabályi változások 
következtében az ehhez kapcsolódó járulékok csökkentek. A dologi kiadásoknál 
18,6 %-os növekedés figyelhetı meg, ennek elsısorban oka a kerékpárút 
beruházásnál a fordított ÁFA finanszírozás, tekintettel arra, hogy az 
Önkormányzat, mint jogi személy ezt nem igényelheti vissza, és így az 5 %-os 
növekedés a mőködési kiadások növekedését is jelentette. A társadalom- és 
szociálpolitikai kiadásokra 199.305/e forintot fordított az Önkormányzat, 
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mőködési pénzeszköz átadás és támogatás címén 21.964/e forint került 
elszámolásra. A felhalmozási kiadásoknál említésre méltó, hogy az 
önkormányzati intézményeknél a beruházások összértéke meghaladja a 22 
milliót. A 2009. évi költségvetés teljesítésérıl készült beszámoló egyik 
legfontosabb eleme, hogy az önkormányzat módosított pénzmaradványa 2009-
ben 358.988.284 forint, amely a 2010. évi költségvetést enyhíti, hiszen már a 
2010.évi költségvetésnél ezt a pénzmaradványt figyelembe vették részben az 
intézmények költségvetésénél, részben pedig a fejlesztéseknél. Összességében 
elmondható az Önkormányzat gazdálkodásáról, hogy egész évben a 
kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte, és egy olyan évet zárt Szeghalom a 
Képviselı-testület döntésének értelmében, amely sikeresnek mondható. A 
zárszámadási rendelet, amennyiben ezt elfogadják, ennek alapján kerül 
megalkotásra. A szóbeli kiegészítés után kéri képviselıtársait, hogy mondják el 
véleményüket, észrevételüket az írásos anyagokkal kapcsolatban. Összevont 
bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták mindkét anyagot, és a bizottságok 
egyhangúlag elfogadásra ajánlották az elıterjesztéseket Képviselı-testület felé. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, majd a beszámolót és a zárszámadási 
rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot és rendeletet alkotta: 
 

H a t á r o z a t 
 
34/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a 2009. évi 
költségvetésének teljesítésérıl szóló írásos beszámolót az Önkormányzatnál 
2009. évben végzett belsı ellenırzésekrıl szóló éves összefoglaló jelentéssel, 
és a FEUVE-r ıl szóló tájékoztatóval együtt a határozat melléklete szerint. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A fentiek után szavazásra bocsátja a 
zárszámadási rendelet-tervezetet, amelynek eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
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6/2010. (V. 03.) sz. 
rendelete 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetési 
zárszámadásáról 

 
 

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a 2009. évi zárszámadásról a következı 
rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.  
 

2. § 
 

1.) A Képviselı-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2009.évi 
összesített zárszámadása  
 
 a.) bevételi fıösszegének módosított elıirányzatát 2.431.261 ezer forintban, 
 b.) kiadási fıösszegének módosított elıirányzatát 2.431.261 ezer forintban, 
 c.) bevételi fıösszegének teljesítését 2.408.474 ezer forintban, 
 d.) kiadási fıösszegének teljesítését 2.060.854 ezer forintban állapítja meg az 
1.sz.mellékletnek megfelelıen. 
 
2.) A helyi önkormányzat képviselı testülete a helyi önkormányzat 2009.évi 
zárszámadása  
 a.) bevételi fıösszegének módosított elıirányzatát 2.430.498 ezer forintban, 
 b.) kiadási fıösszegének módosított elıirányzatát 2.430.498 ezer forintban, 
 c.) bevételi fıösszegének teljesítését 2.407.711 ezer forintban, 
 d.) kiadási fıösszegének teljesítését 2.060.092 ezer forintban állapítja meg a  
 2.és 3. sz. mellékletnek megfelelıen. 
 
3.) A cigány kisebbségi önkormányzat 2009.évi zárszámadása 
a.) bevételi fıösszegének módosított elıirányzata 763 ezer forint, 
b.) kiadási fıösszegének módosított elıirányzata 763 ezer forint, 
c.) bevételi fıösszegének teljesítése 763 ezer forint, 
d.) kiadási fıösszegének teljesítése 762 ezer forint.  
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4.) A helyi önkormányzat képviselı testülete a helyi önkormányzat módosított 
pénzmaradványát - a 8. sz. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelıen - 
hagyja jóvá. 

3. § 
 
A képviselı-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. 
számú melléklet szerint jóváhagyja. 

4. § 
 

A mőködési bevételek és kiadások valamint a tıkejellegő bevételek és 
kiadások mérlegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 
 

5. § 
 

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai elıirányzatának 
teljesítését a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 
 

6. § 
 

Az Önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát és 
vagyonkimutatását a 10. és 19. számú melléklet szerint, a 2009. évi 
egyszerősített mérlegben szereplı adatok alapján 
 

7.748 696 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

7. § 
 

1.) A képviselı-testület - a 8. számú mellékletben intézményenkénti - a 2009.évi 
pénzmaradvány felhasználását engedélyezi. 
 
2.) Az önkormányzat címzetes fıjegyzıje és az intézmények vezetıi a 
pénzmaradványnak 2010. évi költségvetési elıirányzatban történı átvezetésérıl 
és a módosításról gondoskodni kötelesek. 
 

8. § 
 
A képviselı-testület az egyszerősített pénzforgalmi jelentést a 12. számú, míg 
az egyszerősített eredmény kimutatást a 13. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 

9. § 
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A cigány kisebbségi önkormányzat zárszámadását elfogadó határozatát a 
18.számú melléklet tartalmazza. 

 
10. § 

 
A képviselı-testület a társadalom és szociálpolitikai kiadásokat és 
pénzeszköz átadásokat az 5.és 5./a számú melléklet szerint elfogadja. 

 
11. § 

 
A képviselı-testület az intézmények 2009. évi pénzellátását a 7. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. 

12. § 
 

A képviselı-testület az immateriális javak és tárgyi eszközök és 
üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 
állományának alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

13.§ 
 

A képviselı-testület az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó 
kimutatást a 15. számú melléklet szerint fogadja el. 
 

14.§. 
 

A képviselı-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait 
éves bontásban a 16. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 

15.§ 
 

A képviselı-testület a 2009. évi létszámadatokat intézményenként, a 17. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

16.§ 
 

Az önkormányzat címzetes fıjegyzıje a költségvetési beszámoló elfogadásáról, 
a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl az intézmények vezetıit - a rendelet 
kihirdetését követı 15 napon belül - értesíti. 
 

17.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésérıl a címzetes 
fıjegyzı gondoskodik. 
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3. sz. napirend: Szeghalmi Tőzoltóság beszámolója 
Elıadó: Macsári József polgármester és Jakab Mihály tőzoltóparancsnok 
 
Macsári József polgármester: Megkérdezi a tőzoltóparancsnok urat, hogy az 
írásos beszámolóhoz van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Jakab Mihály tőzoltó alezredes, tőzoltóparancsnok: Néhány gondolatot 
szeretne kiemelni a beszámolóból a város lakosságának tájékoztatására is. Az 
elızı beszámoló 2009. májusában hangzott el, a jelenlegi beszámolóban a 2009. 
év statisztikája és végzett munkájuk szerepel. A tőzmegelızési munkáról 
elmondja, hogy ezt 2 fınek kell végezni, de ebben törés következett be az elmúlt 
évben, mivel kollegájuk nyugdíjba vonult. Jelenleg 1 fı végzi e feladatot, de 
átképzéssel megoldják a létszámpótlást. Mindenki által ismeretes, hogy a 
parancsnokság létszáma 2008-tól megemelkedett, most már 3 tőzoltókocsival 
tudják a munkájukat elvégezni. Olyan rendszer alakult ki az utóbbi idıben, hogy 
ha a segítségnyújtáshoz kimennek a gépjármővek, egy gépjármő mindig 
folyamatosan rendelkezésre áll a szeghalmi és a környezı települések 
tőzvédelmének a biztosítására, így 10-15 percen belül kivonulhatnak 
segítségnyújtásra. A kivonulásokról készített statisztikájuk szerint, 10-11 év alatt 
a riasztások száma több mint 300 volt. A vonulások nagy része elsısorban 
mőködési területre vonatkozik, a segítségnyújtások átlagos száma 60, a 
környezı tőzoltóságok mőködési területére. Gazdasági tevékenységüket érintıen 
elmondja, a Parancsnokság igyekszik úgy gazdálkodni, hogy a szükséges 
kiadások mellett tartalékot is tudjanak képezni, így pénzmaradvánnyal is 
rendelkeznek. A továbbiakban egyéb sarkalatos kérdésnek a pályázati rendszert 
tartja. A 2007-es pályázati kiírást említi, amikor nagy értékő technikai eszköz 
beszerzését támogatta a szeghalmi Önkormányzat, vállalta az önrész kifizetését. 
Ennek nagy része már megvalósult, de a további eszköz átvételére még a 
következı idıszakban kerül sor. Jelenleg újabb pályázati kiírás van érvényben 
gépjármőfecskendı beszerzésére, amelynek 2010. május 10. a benyújtási 
határideje. Erre elengedhetetlenül nagy szükség van, mivel a jelenlegi 
gépjármővek biztonsága nem felel meg a követelményeknek. Problémát jelent 
az önrész biztosítása, amely elıreláthatólag 20 M Ft, a bekerülési költség 20 %-
a, és ezt az átvételkor kell kifizetni. Pályázat nélkül a fejlesztés elképzelhetetlen, 
és ezt a fenntartónak a szeghalmi önkormányzatnak kellene benyújtania, illetve 
garanciát vállalnia a 20 % kiegyenlítésére. Ehhez segítséget kért a kistérségtıl 
is, hogy az önrész biztosításához 2 év alatt lakosonként 400 forinttal járuljanak 
hozzá, és ehhez a Tőzoltóság is biztosítana a saját forrásából 5-6 milliót. Ezzel a 
lehetıséggel élni kellene, mivel 3-4 éven belül ilyen jellegő pályázati kiírás nem 
lesz. Összességében a Tőzoltóság a visszajelzések alapján jól látja el feladatát, 
megfelel az elvárásoknak és követelményeknek, melyeket a tőzoltókkal 
szemben támasztanak. Megkeresés alapján a lakosságnak próbálnak segíteni, az 
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Önkormányzattal együttmőködnek a feladatmegoldásokban. Említést érdemel a 
szeghalmi Tőzoltóság nemzetközi kapcsolata, 2003. óta tartó táboroztatás 
alkalmával a tőzoltók gyermekei több környezı országban jártak, és legutóbb 
Szeghalmon rendezték meg a nemzetközi tőzoltótábort. A jelenlevık és a 
lakosság tájékoztatására ezeket a kiegészítéseket fontosnak tartotta hozzáfőzni 
az írásos anyaghoz. Megköszöni a figyelmet. 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól – napirend kapcsán – megjelent Matuska 
Zoltán tőzoltó alezredes urat, akitıl megkérdezi, hogy a beszámolóhoz kíván-e 
hozzászólni. 
 
Matuska Zoltán tőzoltó alezredes: A szakmai felügyelet képviseletében jelent 
meg a testületi ülésen. A napirenden lévı beszámolót a szakmai felügyelet 
részérıl áttanulmányozták, és megállapították, hogy a Tőzoltóság a szakmai 
elvárásoknak és a jogszabályoknak megfelelıen végzi a munkáját. A fecskendı 
beszerzésére irányuló pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a márciusi 
Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság igazgatósági ülésén elhangzott, 
miszerint a pályázati kiírás 2010-2013. évekre szól. Amennyiben a mostani 
határidı elhalasztódik, akkor 3 évig ilyen formában nem lehet beszerezni 
fecskendıt. A parancsnok úr is kifejtette, hogy mennyire fontos az eszköz 
beszerzése, és ezt a kérését támogatni szeretné az Igazgatóság, hogy célszerő 
lenne legalább egy fecskendıt beszerezni. Mint mondja, kizárólag a szakmát 
képviseli, és a pénzügyi problémákba nem kíván beleszólni. A statisztikai 
adatokhoz annyit főz hozzá, hogy a szeghalmi adatok Békés megyére, illetve az 
egész országra jellemzıek. Egyre növekednek a beavatkozások számai, ezen 
belül a mőszaki mentések, hiszen jelentıs közúti balesetekkel kell számolni. E 
miatt nı a tőzoltóságnak az igénybevétele, és a statisztikai adat nem azt jelenti, 
hogy a tőzoltóság megelızési területe rosszul végezné a munkáját, sajnos egy 
általános trend, hogy ma nınek az esetszámok. Úgy gondolja, hogy ez nem jó 
sem a lakosságnak, sem a tőzoltóknak, hiszen az a legjobb mindenki számára, ha 
a tőzoltó a laktanyában van, mivel akkor nincs eset, nem szenved senki sem kárt. 
Köszöni a figyelmet. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a szakmai felügyelet véleményét, 
és a fecskendı beszerzésére visszatérve elmondja, hogy mindez az összevont 
bizottsági ülésen szintén elhangzott. Megítélése szerint sok joghézag van, 
ugyanis a tőzoltóságok önkormányzati hatáskörbe kerültek át, és nem igazán 
lehet lehatárolni, hogy valójában mely önkormányzatokhoz tartoznak. A 
székhelyet tekintve Szeghalmon van a tőzoltóság telephelye, és teljesen jogos az 
a kérés, hogy a településeknek kellene biztosítani a 20 millió önrészt. Érdemes 
megemlíteni, hogy a szeghalmi Tőzoltóság a 2009. évet tekintve 33 millió forint 
szabad felhasználású pénzmaradvánnyal rendelkezik, és a jogszabály nem 
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engedi meg, hogy a feladat ellátására kapott kötött normatívát pályázati 
önrészként felhasználja. Saját bevétele is van a Tőzoltóságnak, ami nem közelíti 
meg ezt a nagyságrendet, és az önerı összegyőjtése csakis összefogással 
lehetséges. A feladatokra kapott normatívánál szorzószám alapján állapítják meg 
a mőködésre fordítható összeget, és az a véleménye, hogy nem normatíva 
alapján kellene ezt kimutatni, hanem a mindennapi tevékenységet kellene 
figyelembe venni, hiszen akár a vonulásokat is veszélyeztetheti a pénztelenség. 
Ugyanakkor a másik oldalon meg van, mert a tőzoltóságnál az egész normatíva 
évrıl-évre 100 % feletti, míg az önkormányzatoknak a feladatatok ellátására 
biztosított normatívák 100 % alattiak voltak az elmúlt években. Mindezek után 
kérdezi képviselıtársait, hogy van-e hozzászólás a napirenddel kapcsolatban. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Addig nem lehet tudni, hogy milyen nagy 
szükség van a tőzoltóság munkájára, amíg nincs baj. Az utóbbi hetek nagy 
viharját említi, amikor Szeghalmon villámcsapás miatt keletkezett tőz oltásához 
pillanatok alatt kivonultak a tőzoltók. A gyors tevékenységüknek köszönhetıen 
nem terjedt tovább a tőz, és nem lett nagyobb kár. Megköszöni áldozatkész 
munkájukat a tőzoltóknak, és további eredményes munkát kíván az 
apparátusnak. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, és a Tőzoltóság 
2009. évi munkájáról készült írásos beszámolót, az elhangzott szóbeli 
kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 
35/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Szeghalom 
Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltóságának 2009. évi munkájáról 
készült beszámolót. Képviselı-testület ezúton megköszöni Jakab Mihály 
tőzoltóparancsnoknak és dolgozóinak a 2009. évi tevékenységüket, és a további 
sikeres munkájukhoz jó egészséget kíván! 
 
3/1. sz. napirend: Szeghalom Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága 
parancsnoki beosztásának betöltésére pályázat kiírásának elhatározása, és 
a pályázat értékelésére bírálóbizottság felkérése 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztésrıl tájékoztatásképpen 
elmondja, hogy a városi tőzoltóparancsnok beosztásra pályázatot ír ki a 
Képviselı-testület, tekintettel arra, hogy a közeljövıben Jakab Mihály jelenlegi 
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tőzoltóparancsnok nyugdíjba vonul. A határozati javaslat elsı része arról szól, 
hogy a pályázati kiírást a Képviselı-testület elhatározza, illetve a pályázat 
értékelésére 3 fıbıl álló bírálóbizottságot kér fel. Kérdezi képviselıtársait, hogy 
az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 18 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
36/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete az – 1990. évi LXV. tv. 9. 
§ (4) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló, többször módosított 1996. évi XLIII. tv. 269. § (3) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – Szeghalom Város Hivatásos 
Önkormányzati Tőzoltósága tőzoltó-parancsnoki beosztás betöltésére 
pályázatot ír ki. 
 
1./ Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról intézkedjen. 
 
Határid ı: 2010. május 31. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
2./ A városi tőzoltó-parancsnoki beosztásra kiírt pályázat értékelésére az 
alábbi bírálóbizottságot kéri fel: 
 

- Dr. Farkas József alpolgármester (a munkáltatói jogkör megbízottja, a 
bírálóbizottság elnöke) 

- Dr. Takács Árpád pv. alezredes (Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója) 

- Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı (illetékes személyügyi szerv 
megbízottja) 

 
3./ Felkéri a bírálóbizottság elnökét, hogy a pályázatok értékelését követıen 
tegyen javaslatot Szeghalom Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága 
parancsnokának kinevezésére. 
 
Határid ı: 2010. augusztusi testületi ülés 
Felelıs: Bizottság elnöke 
 
3/2. sz. napirend: Pályázati felhívás Szeghalom Város Hivatásos 
Önkormányzati Tőzoltóságának parancsnoki beosztására 
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Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti a tőzoltóparancsnok beosztására kiírt 
pályázati felhívás tervezetét. A pályázat egyeztetve lett a megyei 
katasztrófavédelem igazgatójával, aki egyetértett a feltételekkel, ezt írásban is 
közölte. A 3/5. és 3/6. sz. elıterjesztés ezt tartalmazza, amelyek 
tájékoztatójellegőek. Kéri a pályázati kiírással kapcsolatos véleményeket. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a pályázati felhívást javasolja 
elfogadásra, amelyet szavazásra terjeszt elı. Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
37/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) 
pályázatot ír ki Szeghalom Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága 
(Szeghalom, Széchenyi u. 2-8.) tőzoltó parancsnoki beosztására. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 
 
A munkavégzés helye: Szeghalom Széchenyi u. 2-8. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges 
feladatok: 
 
- a hivatásos önkormányzati tőzoltóság tőzoltási, mőszaki mentési, katasztrófa 
elhárítási, tőzmegelızési, tőzvizsgálati és munkavédelmi, minısített idıszaki, 
gazdálkodási és személyügyi feladatai ellátásának szervezése és felügyelete, 
- mőködési, illetékességi területén kapcsolattartás az önkormányzatokkal, a 
társszervekkel, a lakossággal, a gazdálkodó szervezetekkel. 
 
Illetmény, egyéb juttatás: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló, többször módosított 1996. évi XLIII. törvény 
(továbbiakban Hszt.) és végrehajtási rendeletei alapján. 
 
Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen elıélet, 
- hivatásos tőzoltótiszti állományviszony fennállása, 
- felsıfokú állami iskolai végzettség, 
- felsıfokú tőzoltó szakmai képesítés, 
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- rendészeti szakvizsga megléte vagy elıírt határidıre történı elvégzésének 
vállalása, 
- legalább 10 év hivatásos tőzoltói szolgálati jogviszony fennállása, 
- legalább 5 éves tőzoltó szakmai gyakorlat a tőzoltás-mőszaki mentés vagy 
tőzmegelızés szakterületén tőzoltó tiszti vagy fıtiszti beosztásban, 
- az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján a parancsnoki 
beosztáshoz szükséges egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság, 
- hozzájárulás az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenırzéshez,  
- vagyonnyilatkozat megtételének vállalása. 
 
Elınyt jelent: 
- a tőzoltóság mőködési és illetékességi területének ismerete,  
- legalább B kategóriás jogosítvány, 
- felhasználói szintő számítástechnikai ismeretek. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajzot, 
- iskolai végzettséget, képzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok, erkölcsi 
bizonyítvány, vagy azok – személyügyi szerv által – hitelesített másolatát, 
- a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetıi, szakmai programot,  
- a hivatásos tőzoltói állományban eltöltött idı igazolását, 
- igazolást a szakmai gyakorlatról, 
- nyilatkozatot az elıírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének 
vállalásáról, 
- nyilatkozatot az elıírt „A” típusú nemzetbiztonsági ellenırzés vállalásáról, 
- nyilatkozatot a rendészeti szakvizsga elıírt határidıre történı elvégzésérıl, 
az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot igazoló okirat másolatát. 
 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, postai úton 
vagy személyesen kell benyújtani Macsári József polgármester nevére, cím: 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni 
„Tőzoltóparancsnoki pályázat”. 
 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2010. szeptember 19. 
A kinevezés: határozatlan idıre szól. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 31. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: legkésıbb a képviselı-testület 2010. 
augusztus havi ülése. 
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A pályázattal kapcsolatban bıvebb felvilágosítást nyújt: Dr. Oláh Ernı 
címzetes fıjegyzı (Szeghalom Város Önkormányzata) a (66) 371-412-es 
telefonszámon. 
 
A pályázatok elbírálásáról, a pályázatok egyidejő visszaküldésével – a 
pályázatot elnyert kivételével – az elbírálást követı 15 napon belül minden 
pályázó írásbeli értesítést kap. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/3. sz. napirend: Jakab Mihály tőzoltóparancsnok beadványa 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés a fenti napirendekhez 
kapcsolódik, amelyben parancsnok úr kéri a Képviselı-testületet, hogy 
szolgálati viszonyát ez évben, szolgálati nyugállományba helyezéssel ne 
szüntessék meg. 3 évvel ezelıtt a Képviselıtestület megadta a lehetıséget 
parancsnok úrnak, a beosztásának meghosszabbítására és jelenleg is ezt kéri, 
részben folyamatban lévı ügy és részben más indokok alapján. A beadvánnyal 
kapcsolatban az a véleménye, hogy parancsnok úr elérte a nyugállományba 
vonulásának a korát, ezt fogadja el, és nagy tisztelettel megköszöni a Képviselı-
testület az eddigi munkáját. Kéri képviselıtársait, hogy a beadvánnyal 
kapcsolatban fogalmazzák meg véleményüket. 
 
Gulyás Sándorné testületi tag: Amennyiben van rá mód, javasolja, hogy a per 
lezárásáig adják meg a lehetıséget a parancsnok úrnak, hogy tovább 
dolgozhasson. Úgy ítéli meg, hogy Jakab Mihály tőzoltóparancsnok elég hosszú 
idıt töltött el a Tőzoltóságnál és munkája ellen nem merült fel kifogás. 
Javasolja, hogy a beadványban foglaltakat támogassa a Képviselı-testület. 
 
Dr. Farkas József polgármester: A szóban forgó kérdésrıl korábban is az volt 
az álláspontja, hogy aki eléri a nyugdíjkorhatárt, próbálja ezt elfogadni. A 
beadványban foglaltak nem indokolják, hogy meghosszabbítsa Képviselı-
testület Jakab úr szolgálati viszonyát, hiszen az említett jogi ügynek nincs olyan 
jelentısége. Tehát aki lehetıséget kap arra, hogy nyugdíjba mehet, azt el kell 
fogadni. Megjegyzi, hogy 3 éve a Képviselı-testület már engedélyezte a 
szolgálati viszony meghosszabbítását, ami most telik le. Támogatja azt az 
elıterjesztést, amely a felmentésrıl szól. 
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Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban Gulyás Sándorné 
Képviselı Asszony módosító indítványt terjesztett elı, amelyet szavazásra kell 
terjesztenie. 
 
Matuska Zoltán tőzoltó alezredes: A szakmai felügyelet véleményét 
ismertetve elmondja, hogy számukra is ismert a beadvány tartalma. Igazgatójuk 
megkérte az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság fıigazgató véleményét 
az elıterjesztett szándékkal kapcsolatban, és álláspontjuk az, bármennyire is 
sajnálatos, a beadványban foglalt szándékát nem tudják támogatni a parancsnok 
úrnak. 2007-ben kért egy hosszabbítást, és erre minisztériumi határozattal, 
határozott idıre szóló engedélyt kapott 2010. szeptember 18-ig, és ellen 
jogorvoslattal nem élt. Tehát Jakab úrra már nem az általános érvényő 
jogszabályok vonatkoznak, hanem ennek a határozatnak a rendelkezései, és ez a 
rendelkezés ez év szeptemberben lejár. 
 
Macsári József polgármester: A fentiek ismeretében módosításra nincs 
lehetıség, és a szakmai álláspontot figyelembe véve a következı határozati 
javaslat alapján döntést kell hozniuk. Jakab Mihály által elıterjesztett beadványt 
nem támogatja a Képviselı-testület. 
 
3/4. sz. napirend: Szeghalom Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság 
parancsnokának felmentése, nyugállományba helyezése 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés azt tartalmazza, amit már az 
elızıekben részben megvitatott a Képviselı-testület. A határozati javaslat 
szerint Jakab Mihály tőzoltóparancsnokot 2010. szeptember 18. napjával 
felmentik és dönteni szükséges a szolgálati nyugállományba helyezésérıl. Kéri 
ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, 
majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 3 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
38/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. 
alapján: megköszöni Jakab Mihály tőzoltó alezredesnek, a Szeghalom 
Városi Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság parancsnokának a 
Tőzoltóságnál végzett munkáját, és az 1996. évi XLIII. tv. 268. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében beosztásából 2010. szeptember 18. napi 
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hatállyal felmenti. Egyidejőleg intézkedik 2010. szeptember 19-ei hatályú 
szolgálati nyugállományba helyezésére.  
 
A Képviselı-testület a 11/1997. (II. 18.) BM. rendelet 21. § (7) bekezdésének c./ 
pontja alapján kezdeményezi a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnál Jakab Mihály tőzoltó alezredes szolgálati viszonyának 
megszüntetésével kapcsolatos személyzeti intézkedések elvégzését. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/1. sz. napirend: Szeghalom-Füzesgyarmat vagyoni hányadának 
meghatározása a kistérségi vízmőben 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés arról szól, hogy korábban a 
Békés Megyei Vízmővek Zrt. Vagyonátadó Bizottsága meghatározta a kistérségi 
vízmő tulajdoni hányadát: Szeghalom városnak 63 %-ban, Füzesgyarmat 
városnak 37 %-ban. Idıközben ez a tulajdoni részarány megváltozott, és kérték 
a Vízmőveket, segítsenek abban, hogy a jelenlegi állapot szerint legyen 
átvezetve a 2 település tulajdoni hányada. Az elıterjesztés tanúsága szerint a 
kistérségi regionális vízmő új vagyoni hányada Szeghalom esetében 61,97 %, 
Füzesgyarmat esetében 38,03 %. Ezt szakemberek készítették el, és az új 
tulajdoni hányadnak elfogadásáról döntést kell hoznia a Képviselı-testületnek, 
amelyet az összevont bizottsági ülésen támogattak a bizottsági tagok. Kéri ezzel 
kapcsolatban az esetleges kérdéseket, észrevételeket. Megállapítja, hogy az 
elıterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt, majd az elıterjesztést 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy Képviselı-
testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
39/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint tulajdonos a 
kistérségi regionális vízmő új vagyoni hányadát elfogadja: Szeghalom 
esetében 61,97 %-ban, Füzesgyarmat esetében 38,03 %-ban.  
Képviselı-testület indítványozza a Békés megyei Vízmővek Zrt. Eszköz- és 
Készletgazdálkodási Osztálya felé, hogy az új tulajdoni hányadok alapján a 
szükséges korrekciós könyveléseket elvégezze. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
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Határid ı: 2010. május 31. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/2. sz. napirend: Ecocaritis Nemzetközi Karitatív Környezetvédelmi 
Egyesület pályázatának támogatása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés azt tartalmazza, hogy „A tiszta 
folyókért” hadmővelet – Közös fellépés a határon átnyúló folyók illegális 
hulladéklerakóinak felszámolásáért címő pályázattal kapcsolatban az Egyesület 
megkereste az Önkormányzatot, hogy a Képviselı-testület 
szándéknyilatkozatban fejezze ki a pályázat támogatását. Összevont bizottsági 
ülésen elhangzott, a Berettyó és Sebes-Körös folyót érintıen akár tevılegesen is 
részt vesz a város, hogy a part és árterek mentén az illegális lerakók 
megszőnjenek, és segíti az Egyesület munkáját. Ez nem jelent semmilyen 
kötelezettségvállalást, csupán egy szándéknyilatkozatot kér az Egyesület, hogy a 
pályázatuk sikeres legyen. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az elıterjesztésben foglaltakat 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
40/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja az 
Ecocaritas Nemzetközi Karitatív Környezetvédelmi Egyesület – Nyíregyháza – 
által benyújtott „A tiszta folyókért” hadmővelet – Közös fellépés a határon 
átnyúló folyók illegális hulladéklerakóinak felszámolásáért címő pályázatot, 
és a település nevében kifejezi együttmőködési szándékát. 
 
Megbízza a polgármestert az Együttmőködési Szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/3. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzatának 2010. évi 
közbeszerzési terve 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A kiadott anyagtól eltérıen annyi változás van 
jelenleg, hogy a Szelesi fıgyőjtı csatorna felújításának vonatkozásában a 
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pályázat már elbírálásra került, bár a támogató nyilatkozat még nem érkezett 
meg. Javasolja az írásos elıterjesztést elfogadásra, amelyet a bizottságok tagjai 
támogattak az összevont bizottsági ülésen, és kéri a hozzászólásokat. 
Megállapítja, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, majd az elıterjesztést 
szavazásra terjeszti. Szavazás alapján megállapítja, hogy Képviselı-testület 18 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
41/2010. (IV. 30.) Ökt. sz.  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja 
Szeghalom Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét a 
mellékletben foglaltak szerint. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervben foglaltak 
végrehajtásáról. 
 
Határid ı: Értelemszerő, folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/4. sz. napirend: Ajánlatok elbírálása közbeszerzési eljárások 
megindításának lebonyolítására 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés azt tartalmazza, hogy a 
Közbeszerzési Bizottság közbeszerzıi szakértı megbízására Békés megyébıl 3 
ajánlatot kért be, és a Bizottság javaslata a bekért ajánlatok elbírálása után Dr. 
Varga Imre ügyvéd megbízására irányult. Ez részben a hitel beszerzés, részben a 
Petıfi u. útburkolat felújítására és a Bölcsıde felújítás kivitelezıjének 
kiválasztására, illetve a Szelesi fıgyőjtı csatorna rekonstrukció közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására vonatkozik. A Közbeszerzési Bizottság javaslata a 
legkedvezıbb ajánlatra vonatkozik. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, majd az elıterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 18 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
42/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a 
Közbeszerzési Bizottság javaslatával, és a 200 millió Ft-os hitel beszerzésének; 
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a Petıfi utca útburkolat felújítás és szélesítés kivitelezıjének kiválasztása; a 
Szelesi fıgyőjtı csatorna rekonstrukció kivitelezıjének kiválasztása és a 
Bölcsıde felújítás kivitelezıjének kiválasztása tárgyában, a közbeszerzési 
eljárások megindításának lebonyolításával Dr. Varga Imre ügyvédet (5600 
Békéscsaba, Kinizsi u. 13. sz.) bízza meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/5. sz. napirend: Közbeszerzési eljárások megindítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés arról szól, hogy az 
Önkormányzat megindítja a közbeszerzési eljárásokat a fenti napirendben 
felsorolt 4 esetben, amelyre a közbeszerzési szakértı felkérést kapott, és ehhez 
szükséges a Képviselı-testület döntése. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nem hangzott el, majd az elıterjesztést szavazásra bocsátja, 
amelynek alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
43/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a 200 millió 
Ft-os hitel beszerzésének; a Petıfi utca útburkolat felújítás és szélesítés 
kivitelezıjének kiválasztása, a Szelesi fıgyőjtı csatorna rekonstrukció 
kivitelezıjének kiválasztása és a Bölcsıde felújítás kivitelezıjének kiválasztása 
tárgyában a közbeszerzési eljárások megindításával. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ı: Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/6., 4/7. sz. napirend: Almáskamarás, Nagykamarás községek támogatása 
(Közép-Békési Ivóvízminıség- javító Társuláshoz) 
Elıadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Szeghalom város Önkormányzata is tagja a 
Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító program Konzorciumának. 
Amennyiben a konzorciumi tagok létszámában változás történik, úgy egyesével, 
és külön-külön valamennyi érintett településnek el kell fogadnia ezt. Az 
elıterjesztés szerint Almáskamarás és Nagykamarás községek csatlakozni 
szándékoznak a Közép-Békési Ivóvízminıség-javító társuláshoz, és ezt csak 
akkor tehetik meg, ha valamennyi társulásban résztvevı önkormányzat igennel 
szavaz. Javasolja támogatni mindkét Községi Önkormányzatnak az ilyen jellegő 
szándékát, és kéri a véleményeket ezzel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem 
hangzott el, és az elıterjesztéseket szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 

 
H a t á r o z a t 

 
44/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a „Közép-
Békési Térség” Ivóvízminıség-javító Társulás tagja, támogatja Almáskamarás 
Község Önkormányzatának a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulásba kért tagfelvételét. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
 
45/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a „Közép-
Békési Térség” Ivóvízminıség-javító Társulás tagja, támogatja Nagykamarás 
Község Önkormányzatának a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulásba kért tagfelvételét. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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B e j e l e n t é s e k 
 
Macsári József polgármester: A testületi ülésnek egyéb írásos elıterjesztése 
nincs, a továbbiakban szóbeli tájékoztatást ad a Képviselı-testületnek a 
következı kérdésrıl. A Képviselı-testület elıtt ismeretes, hogy Szeghalom 
Város Önkormányzata hivatkozva egy érvényes megállapodásra, nem fizette ki a 
Békés megyei Vízmővek Zrt. –nek azt a számlát, amely a víztisztító üzem 
Szeghalomra esı részét jelentette volna. Az Önkormányzat arról kapott 
értesítést, hogy a Vízmővek Zrt. jogi útra terelte ezt a problémát, és az aktív 
szénszőrı költségét behajtja Szeghalom és Füzesgyarmat városától. Dr. Farkas 
József ügyvéd úr, alpolgármester elvállalta a város érdekeinek védelmét ezzel 
kapcsolatban. Megítélése szerint mindez nem jogos követelés, hiszen amikor ez 
a beruházás megindult, akkor még az Önkormányzat és a Vízmővek között egy 
olyan megállapodás volt érvényben, ami szerint egyértelmő volt, hogy ezt a 
költséget nem a városnak kell állnia. Egyébként is volt egy olyan idıszak, 
amikor nem volt érvényes üzemeltetési szerzıdése a városnak a vízmővekkel. 
Bízik abban, hogy az ügy rendezése folyamán sikerül megállapodniuk.  
 
Kérdezi a jelenlevıket, hogy van-e bejelentésük. 
 
Jakab Mihály tőzoltóparancsnok: A beszámolóban említett fecskendı 
pályázatával kapcsolatban kérdezi, hogy ebben most dönthetne-e a Képviselı-
testület, mivel a pályázati kiírás határideje májusban lejár és addig valószínőleg 
nem lesz már testületi ülés. Bizonytalanságban nem szeretnének lenni, ezért 
szeretne erre most konkrét választ kapni. Amennyiben most döntene a 
pályázatról a Képviselı-testület, úgyis 2-3 év múlva látna napvilágot az eszköz 
beszerzése, de megnyugtató lenne, ha most döntést hoznának ebben. 
 
Macsári József polgármester: Szeretné hangsúlyozni, nem tudja elképzelni, 
hogy egy önkormányzati hivatásos tőzoltóság esetében csak a székhely 
Önkormányzatnak kell felvállalnia ezt a terhet. Továbbra is az a véleménye, 
hogy ez jogi probléma, hiszen amikor a szeghalmi tőzoltóknak Püspökladányba, 
vagy Berettyóújfaluba kell kivonulniuk, illetve átlagban 10-12 település 
folyamatosan az ellátási területüket érinti, ezért érthetetlen, hogy a székhely 
településnek kell felvállalnia az anyagi terheket, hogy ez által a tevékenységüket 
biztonsággal ellássák. Értékeli a szándékot, és igazat ad a parancsnok úrnak, 
amikor az elavult gépjármővek pótlását szorgalmazza, de továbbra is az a 
véleménye, hogy Szeghalom város a költségvetését tekintve nem tudja 
felvállalni az önrész teljes mértékének biztosítását. Arról sincs pontos 
információ, hogy összességében mennyi településre vonatkozik a szeghalmi 
tőzoltóság hatásköre, ahová ki kell vonulniuk. Más volna a helyzet, ha a város 
gazdálkodhatna azzal a kötött normatívával, mint ahogyan teszi ezt az összes 
többi önkormányzati törvénybıl fakadó kötelezı feladatok ellátása kapcsán is. A 
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költségvetésre visszatérve fontosnak tartja megjegyezni, hogy amikor lehetıség 
adódott mindig lekötötte az Önkormányzat a szabad forrásokat, így ebbıl 
bevétele lett kamat formájában. Tehát igyekeznek mindent megtenni a felelıs 
gazdálkodás érdekében, hiszen nagy figyelemmel kell lenni a kötelezı feladatok 
finanszírozására, de a jelzett önerı biztosítását nem tartja jogos kérésnek, és 
teljesíthetınek az egész összeget nézve. 
 
Bartis Márton testületi tag: Elmondja, hogy a közelmúltban figyelemmel 
kísérte az egyik szomszédos település testületi ülésérıl szóló tévéközvetítést, 
ahol átsiklottak az említett témán egy pillanat alatt, mondván, hogy ez 
Szeghalom feladata, ezzel nem foglalkoznak. Véleménye szerint ezeket a 
dolgokat komolyan kellene venni, akármilyen a jogszabály, de most ehhez kell 
igazodniuk. Kis összefogásra kellene megszólítani a környékbeli településeket, 
illetve azokat, amelyek a Szeghalmi Önkormányzati Tőzoltóság hatáskörébe 
tartoznak, és megbeszélni mindezt. Arra kéri a polgármester urat és a 
tőzoltóparancsok urat, hogy ezt együtt tegyék meg május 10-ig. 
 
Macsári József polgármester: Már korábban 2 alkalommal is felvetette ezt a 
kérdést a környezı települések kistérségi ülésén, ahol kérte polgármester társait, 
hogy lehetıségeik szerint lakosságarányosan járuljanak hozzá ehhez a 
költséghez, mivel így lenne igazságos az elosztás. Mindennek az volt az 
eredménye, amit képviselıtársa említett, hogy egy szempillantás alatt átsiklottak 
a témán, mivel nem érzik ennek a súlyát. Amennyiben a Képviselı-testület 
egyetért, dönthetnek úgy, hogy arányosan a többi településsel együtt, amelyek a 
közvetlen ellátási területét jelentik a Tőzoltóságnak, Szeghalom város vállalja a 
ráesı saját rész biztosítását, mivel a tőzoltóság tevékenysége minden településen 
a lakosság érdekeit szolgálja. 
Arra kéri a parancsnok urat, hogy a kb. 15 település polgármestereit keresse meg 
levélben, hogy lakosságarányosan járuljanak hozzá az eszközbeszerzéssel 
kapcsolatos önerı elıteremtéséhez. Ezt Szeghalom város is megteszi. 
 
Jakab Mihály tőzoltóparancsnok: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy az 
önerı költségét nem is a jelenlegi költségvetésben kell szerepeltetni, mivel ez 2-
3 éven belül valósulna meg. Még ma is olyan ellentmondások vannak a 
pályázati kiírások teljesítésében, hogy még a 2007. évi nyertes pályázatok sem 
teljesültek. Tehát 2-3 éven belül kellene befizetni a szükséges összeget, most a 
szándékról kellene dönteni. 
 
Dr. Farkas József polgármester: Visszautal a polgármester úr által 
elmondottakra, ez a feladat egyértelmően állami feladat. Azt kéri a jelenlevı 
országgyőlési képviselıktıl Farkas Zoltán és Dr. Kovács József uraktól, hogy 
ennek a jogszabálynak a megváltoztatását kezdeményezni kellene, mivel 
véleménye szerint ehhez a Tőzoltósághoz az Önkormányzatnak annyi köze van, 
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hogy a település biztosítja számukra a laktanyát. Ha visszakerülne az állami 
keretek közé – hiszen az állam feladata a tőzoltók problémájának megoldása – 
akkor a kérdés megoldódik, máskülönben nem. A egész gépjármőállomány 
tönkre megy, mert egyetlenegy önkormányzat sem tudja a költséget felvállalni 
szőkös költségvetési kerete miatt. Elmondja még, ha az Önkormányzat nem 
szólhat bele a Tőzoltóság költségvetésébe, akkor hogyan adjanak számára pénzt. 
A helyi intézmények szenvednek a normatívák csökkentése miatt, a Tőzoltóság 
pedig elég nagyvonalúan részesült normatív támogatásban. Kéri az 
országgyőlési képviselık lépését ezzel kapcsolatban. Ahogyan a rendırség sem 
tartozik önkormányzati hatáskörbe, ezt a feladatot is vissza kellene helyezni 
állami feladatba, és a technikaállomány felújításának a kérdése is megoldódik. A 
15 településbıl véleménye szerint 3 sem tudna vállalni ilyen jellegő 
pluszköltséget. 
 
Macsári József polgármester: Amennyiben a többi önkormányzatok is 
hajlandóak a kérdéssel foglalkozni, akkor semmi akadálya nem lesz annak, hogy 
soron kívüli testületi ülést hívjanak össze az önrész biztosítása miatt. 
A továbbiakban átadja a szót Farkas Zoltán alelnök úrnak, akitıl megyei 
tájékoztatót hallhatnak a jelenlevık. 
 
Farkas Zoltán Békés Megyei Közgyőlés alelnöke: Tisztelettel köszönti a 
jelenlevıket, és kábeltelevízión keresztül Szeghalom város lakosságát. 
Megköszöni a lehetıséget, hogy a Megyei Önkormányzat kötelezı és nem 
kötelezı feladatairól néhány gondolatot beszámolóként elmondhatnak Dr. 
Kovács József gyulai Pándy Kálmán Kórház fıigazgató-fıorvosának, és Seregi 
Zoltán a békéscsabai Jókai Színház rendezıjének segítségével. Rövid 
tájékoztatást ad a megye intézményrendszerérıl, kiemelve, hogy az évek óta 
csökkenı normatív támogatás nemcsak az önkormányzatokat sújtotta, hanem a 
Megyei Önkormányzatot is, és ez többek között az intézményrendszer 
átalakítását is indokolta. Ennek a következménye lett, hogy a korábban 35 
intézmény, amely a megyéhez tartozott, az összevonások után 13 intézmény lett. 
Az oktatási intézmények közül kiemeli a Gyulán mőködı Harruckern János 
közoktatási intézményt, amely a magyar középfokú szakképzési iskolák közül az 
ország egyik legnagyobb intézménye mintegy 4000 diákjával. A szociális 
területen sem lehetett megkerülni a változásokat, ezen a területen is 3 összevont 
intézmény mőködik, és a közmővelıdés közgyőjtemény területén pedig a Jókai 
Színház és Bábszínház mellett mőködik Békéscsabán és több telephelyen 
fenntartott Megyei Múzeumok Igazgatósága. Ezek közül kiemeli a Munkácsy 
Mihály Múzeumot, amely 2007-ben az Év múzeuma, majd 2008-ban a 
Látogatóbarát múzeum címet nyerte el. Ez korábban az országban nem fordult 
elı, és ezért is fontos, hogy megfelelı színvonalon tudják tartani ennek az 
intézménynek a kiállításait. Ugyancsak fontosnak tartja megemlíteni a gyulai 
központtal mőködı Levéltárat, ahol 1715-tıl Békés megyére vonatkozó minden 
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olyan irat fellelhetı, amely mindenki számára érdekes, és fogadja is a Békés 
megyei érdeklıdıket. Ezeknek az intézményrendszereknek a fenntartásához 
szükséges az a 20,2 milliárd forint, amely normatívaként áll rendelkezésre, 
illetve a további feladatok ellátásához kb. 6 milliárd forint, és fejlesztésekhez a 
Megyei Önkormányzatnak szintén 6 milliárd áll rendelkezésére. A továbbiakban 
átadja a szót Dr. Kovács József fıigazgató-fıorvosnak, illetve Seregi Zoltán 
Jókai Színház rendezıjének, majd még néhány gondolatban ismertetné a Megyei 
Önkormányzatnak a nem kötelezı feladatait, illetve sor kerülhet kérdések 
felvetésére, amelyek a Megyét érintik. 
 
Dr. Kovács József fıigazgató-fıorvos: Tisztelettel köszönti a jelenlevıket, és 
tájékoztatást ad a megyei fenntartású intézmény mőködésérıl, fejlesztésérıl, 
betegforgalmáról, kiemelve a szeghalmi intézményüket. Mint mondja, 
Szeghalomra hazajön, mivel itt mőködik a gyulai Pándy Kálmán Kórház fekvı 
és járóbeteg intézménye, ezért sőrőn megjelenik a településen. Mottója 
mondanivalójának, hogy az egészségügyben „a beteg érdeke a legfıbb törvény”. 
Kivetítın, képes tájékoztatón mutatja be a Kórházban folyó gyógyító munkát, és 
ad számot az egészségügyi intézmény fejlesztésérıl, hiszen a nehézségek 
ellenére újabb beruházásokkal gazdagodik egészségügyi intézményük, amely a 
napokban lesz 164 éves. Örömmel jelenti be, hogy elsı pályázati körben 
megítéltek számukra 4,6 milliárd forintot az új sebészeti tömb megépítésére. Ez 
azért fontos, mert az uniós elvárásoknak a sebészet nem felel meg, és 
amennyiben átköltözik, akkor a gyermekosztály a szülészettel, nıgyógyászattal 
egy teljesen szerves egységben fog mőködni. A Tüdıkórházat a 2007-es évi 
csıdöt követıen kapták meg, és a kinti telephelyeket érintıen többek között a 
reumatológiát is említi, ahol szintén változás lesz. 37 diagnosztikai osztállyal 
rendelkeznek, és rengetegféle szakrendelést tartanak, szinte minden ellátást 
biztosítanak a betegek számára. Költségvetésük 95 %-a OEP bevételbıl 
származik, 2009. évi költségvetésük mértéke alacsonyabb volt az elızı évihez 
képest. Évente több mint 45 ezer fekvıbeteget látnak el 1472 ágyszámmal, 
valamint 917 ezer járó-beteget. Megemlíti a halálozási mutatót is, amely sajnos 
magas, ezeket mindenképpen elemezni szükséges és a megelızés irányába kell 
erıteljesen fordulniuk. Szeghalom vonatkozásában a fekvıbeteg ellátás 
területérıl elmondja, hogy 2009-ben 1865 beteg volt, ez ebben a negyedévben 
473 fıt jelent, a járó-betegintézetben 2009-ben több mint 56 ezer beteg jelent 
meg, ebben az elsı negyedévben pedig 14.300 beteg jelentkezett. Törekednek a 
hagyományok ırzésére, ápolására az egész intézményüknél, és igyekeznek a 
korszerősítésekkel a most érvényes minimumfeltételeknek megfelelni. Június 1-
tıl életbelépı referencia szabály elıírja, hogy milyen szakmai referenciák 
szerint kell végezni munkájukat, amik várhatóan hamarosan átdolgozásra 
kerülnek, mivel ezek nem teljesíthetıek, ugyanis azonnal 500 millió forint 
nagyságú forrásra lenne szükség, amely nem áll rendelkezésre. Meggyızıdése, 
hogy ésszerősítésre, racionálásra van szükség a mellett, hogy a beteg érdekét 
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figyelemmel tartva végezzék munkájukat tisztességesen. Megköszöni a 
figyelmet. 
 
Seregi Zoltán a Jókai Színház igazgató-helyettese, rendezıje: Tisztelettel 
köszönti a megjelenteket, és tájékoztatást ad a Békés Megyei Jókai Színház 
munkájáról. Bevezetıjét azzal kezdi, olyan gazdag volt a színházuk éve, hogy 
részleteiben nehéz lenne minderrıl beszámolni. Néhány fontos számadatot 
mindenképpen megemlít, és kiemeli, hogy minden olyan területen, ami 
számolható és mérhetı elıreléptek ebben az évadban. Nıtt az önálló elıadások 
és az új bemutatók száma is, és 25 %-kal nıtt a nézık száma. A jegybevétel 24 
millióról 32 millióra emelkedett, a bérleteké pedig 17 millióra emelkedett a 14 
millióról. Az idei színházi évad különlegessége, hogy januártól jelenleg is 
minden hónapban egy-egy szomszédos ország drámaírójának a mővét mutatják 
be, így meghívják a rendezıket és a színészeket. A színházi bemutató mellett 
komplex kulturális bemutatóra is sor kerül filmvetítéssel, kiállítással. A Porond 
színházukban két bemutatót játszanak a tavasszal, ma lesz az elsı, amely 
különleges, hiszen a színház, a cirkusz és a rock koncert elemeit vegyíti sátorral 
együtt. Ez azért is érdekes, hogy a megyén túl el tudják vinni Budapestre és akár 
más helyekre is a mobilitása miatt. A másik bemutató: Csínom Palkó májusban 
lesz szintén látható ebben a színházukban. A jövı évadban már sokkal inkább a 
közönségre figyelés lesz a jellemzı, igyekeznek a közönség igényeit kiszolgálni. 
Bemutatják jövıre Plautus színmővét: A hetvenkedı katonát, Kálmán Imre 
születésnapja alkalmából a Csárdáskirálynıt, Schiller Staurt Mária drámáját, 
amelynek fıszerepét az ismert színésznı Dobó Kata játssza. A gyerekeknek is 
kedveznek a Ludas Matyi és a Süsü a sárkány kalandjainak bemutatásával. 
Mindezeken túl megnézheti majd a közönség a La Mancha Lovagja címő 
világhírő musicalt is. Az évadról készült beszámoló most hangzott el elıször, és 
szeretettel várnak mindenkit a színházi elıadásaikra. Köszöni a figyelmet. 
 
Farkas Zoltán Békés Megyei Közgyőlés alelnöke: A Megyei Önkormányzat 
nem kötelezı feladatairól ad rövid tájékoztatást. 2008. ıszén fogalmazták meg a 
képviselı-testülettel, hogy munkacsoportokat hoznak létre annak érdekében, 
hogy megpróbáljanak valamilyen ellenhatással lenni a megszorító intézkedések 
ellen. Jelenleg 10 munkacsoport dolgozik ezen, és azon munkálkodnak, hogy 
hogyan tudnak segíteni azokon a gazdasági társaságokon, 
intézményrendszereken, önkormányzatokon, akiket nagymértékben sújt a 
gazdasági válság. Elmondja, hogy felgyorsították azokat a beruházásokat, 
amelyekhez pályázati forrás nem nyerhetı, ilyen elırehozott beruházás van a 
kórház területén, az intézményeknél, és a levéltárnál is, amelyeket saját erıbıl 
kell megvalósítani. Kitér a közös gázbeszerzésre is, mint a munkacsoport 
vezetıje elmondhatja, hogy a 43 település, két kistérség és a megye 
intézményeinek az összefogása hasznosnak bizonyult, hiszen ennek 
eredményeként jelentıs megtakarítást értek el. A Békés Megyei 
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Önkormányzatnak fontos, hogy megismerje a településeken élık gondjait, 
hiszen ez által próbálnak hatni a fennálló problémákra. Az Önkormányzatok is 
jelezték, hogy mőködésüket nehezítik: a szilárd hulladékkezelés, az ivóvíz, a 
katasztrófavédelem, az utak problémái, és mindezeket a problémákat a Megyei 
Önkormányzat felvállalta és tolmácsolja a minisztériumok felé. A pályakezdı 
diplomásoknak is segítik az álláshoz jutását pályázati forrásból, és arra biztatja 
ıket, hogy az önkormányzatoknál szerezzenek gyakorlatot. Ezen túl, az idén is 
segítik támogatással a civilek munkáját az elmúlt évhez hasonlóan, a 3 milliós 
pályázati forrásra közel 200 pályázat érkezett, amelyek sokkal színvonalasabbak 
a tavalyinál, amit mindenképpen támogatniuk kell, akár tartalékalapból is. 
Befejezésül, a támogatószolgálat átszervezését említi, erre a feladatok 
hatékonyabbá tétele érdekében került sor. A források nagyon szőkösek és a 
feladat ellátásához 1 milliárd 840 millió forint hitelt kell felvenniük, ennek nagy 
részét a gyulai Pándy Kálmán kórháznak biztosítják a betegellátásra, mivel a 
kórházi volumenkorlát miatt az ellátáshoz szükséges finanszírozásnak csak a 81 
%-a érkezett meg, és a többit hitelbıl kell pótolniuk. A hitel visszafizetését 
tekintve optimista, mivel a gazdálkodásban a fedezet meg van, és bíznak abban, 
hogy a jelenlegi nehéz pénzügyi helyzet várhatóan 1-2 éven belül megszőnik, és 
azok az önkormányzatok, akik mínuszban vannak, egyenesbe kerülhetnek. 
Tájékoztatója után várja a jelenlevıktıl a kérdéseket. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Megköszöni a lehetıséget, hogy az 
elhangzott tájékoztatók segítségével ilyen formában betekinthettek a Megyei 
Önkormányzat intézményeinek életébe. Képviselıtársaival együtt szeretettel és 
tisztelettel köszönti az országgyőlési képviselık sorában Farkas Zoltán alelnök 
és Dr. Kovács József fıigazgató-fıorvos urakat, és munkájukhoz sok-sok erıt, 
egészséget kíván, kéri, hogy munkálkodjanak a megyéért és Szeghalom városért. 
Szeghalmot érintıen tudják, hogy a felújított orvosi szakrendelıben milyen 
hiányosságokkal küzdenek, hiszen orvos kollegák hiányoznak, részmunkaidıs 
megoldások vannak, ez ugyan jobb a semminél, de nem mindegy, hogy a 
betegeket utaztatják. Nem mindegy a betegeknek, de a magyar állami 
költségvetésnek sem. Mindezen túl, a kistérség nagyarányú munkanélküliséggel 
küzd, az alelnök úr tudja, hogy ez mit jelent a kistérségnek és kéri, az ezen való 
munkálkodást, mert nagyon fontos a munkanélküliség enyhítése. Ezeknek a 
problémáknak a megoldásában kéri a segítségüket, és reméli, hogy munkájukkal 
hozzá tudnak járulni a megye és a térség jobbá tételéhez, és fejlıdéséhez. 
 
Farkas Zoltán Békés Megyei Közgyőlés alelnöke: Mindkettıjük nevében 
megköszöni a jókívánságokat, és igyekeznek megfelelni megbízatásuknak. A 66 
megyejárásból eddig 30-on vett részt, és legkedvesebb kötelezettségének eleget 
téve 30 db színházjegyet ad át ajándékként Szeghalom város polgármesterének, 
a Porond Színházban játszódó Csínom Palkó májusi bemutatójára jó szórakozást 
kívánva. 
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Macsári József polgármester: Megköszöni a színházjegyeket, ez már a 
második meglepetésnek számít a mai nap folyamán, mivel alelnök úrtól 
játékokat is kapott a város, amiket az általános iskolánál fognak hasznosítani. 
Tisztelettel megköszöni a megyérıl adott tájékoztatót alelnök úrnak, és örül 
annak, hogy a kórház és a színház megyei vezetıi is megtisztelték jelenlétükkel 
a testületi ülést. A város óhaját továbbítja Seregi úrhoz, miszerint ne csak az 
Otthonunk Békés megye rendezvénysorozat keretében, de ezen túl is szorosabb 
legyen a kapcsolat a Színház és Szeghalom között, mert itt is sok érdeklıdı 
megnézné a felsorolt elıadásokat. A kórházi fıigazgató-fıorvos úr felé, pedig az 
a kérése, amit már megyei Egészségügyi Bizottsági ülésen is tárgyaltak, hogy az 
ÁNTSZ az ellátási körzetekre újabban olyan határozatokat ad ki, amelyrıl nem 
értesíti az érintett települési önkormányzatokat, csupán a honlapján jelenteti 
meg, és nem tudni, hogy még aktuális-e, vagy már jogvesztı hatályú. Dr. Farkas 
Erzsébet képviselıtársa is említette, és ezt megerısítve kéri a fıigazgató úr 
segítségét fül-orrgégészet, szemészet és ultrahang szakrendelés tekintetében, 
hogy ezeket az ellátási területeket nagyobb óraszámban tudják biztosítani a 
szeghalmi és a környezı települések lakosai részére. Befejezésül nagy 
tisztelettel megköszöni mindenkinek a megjelenését, köszöni a megyének, hogy 
lehetıséget biztosítottak az elhangzott tájékoztatókra, és színvonalas 
rendezvényekkel színesítették a mai napi programokat. A képviselı-testületi 
ülést lezárja, és a jelenlevıket vendéglátásra invitálja. 
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