
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2002. december 13-án tartott 
üléséről

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Bartis Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda 
Mihály, Hidi Sándor, Kardos László, Kincses Sándor, Mester Csaba, Pákozdi Gábor, Szabó István, 
Török Sándorné, Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné 
Győri Piroska aljegyző, a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, a napirendi ponttal érintett 
meghívottak, érdeklődők, Gali Mária jegyzőkönyvvezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, a napirendi pontokkal kapcsolatban érintett meghívottakat, érdeklődőket, valamint a 
televízión keresztül Szeghalom város lakosságát. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés 
kezdetén  16 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Javasolja képviselőtársainak, hogy  testületi ülésükön a meghívón szereplő napirendeket tárgyalják 
azzal az eltéréssel, hogy elsőként a 7/3. sz. előterjesztést tárgyalják, és a további napirendeket a 
sorrend szerint. Kérdezi, hogy e módosítással egyetértenek-e. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 16 igen szavazattal - egyhangúlag -  egyetértett a napirendi pontok sorrendjének 
változtatásával.

 

7/3. sz. napirend: Pályázatok benyújtása „Esélyt a jövőnek” program keretében

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Mai nap a benyújtási ideje annak a pályázatnak, amely 42  
legkedvezőtlenebb helyzetű kistérség fejlődésének támogatására adható. 



A Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Területfejlesztési Hivatal pályázati felhívásához 
csatlakozva az Önkormányzat is elkészítette az „Esélyt a jövőnek” program keretében benyújtható 
pályázatokat, bízva azok kedvező elbírálásában. Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti három 
pályázat benyújtásához Képviselő-testület járuljon hozzá. Az előterjesztést szavazásra bocsátja és 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 16 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatokat 
hozta:

 

H a t á r o z a t
 

126/2002. (XII. 13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 15.556 e Ft összköltségű 
Szeghalom Kossuth utca útburkolatának felújításával. A felújítás megvalósításához szükségesnek 
tartja pályázat benyújtását „Esélyt a jövőnek” program pályázati felhívására 9.800 e Ft támogatási 
igénnyel, a felújításhoz 5.756 e Ft sajátforrást a 2002. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére 
biztosít.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

H a t á r o z a t
 

127/2002. (XII.13.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 8.600 e Ft nettó összköltségű, 
szennyvízelvezetés és tisztítás beruházási program előkészítéseként a 3., 9., 10., 11., 12. sz. 
szennyvíz öblözetek, valamint a szennyvíztisztító telep bővítésének megvalósíthatósági tanulmányi 
és vízjogi létesítési engedélyterv elkészítésével.

 

A program költségeinek fedezetére szükségesnek tartja pályázat benyújtását az „Esélyt a jövőnek” 
program pályázati felhívására 4.988 e Ft támogatási igénnyel. A költségek fedezetére, a 2002. évi 
költségvetésében a tartalékkeret terhére 3.612 e Ft sajátforrást biztosít.



 

Megbízza a polgármestert, hogy a további intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

H a t á r o z a t
 

128/2002. (XII.13.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 30.432 e Ft összköltségű, 
mozi- és színházterem tetőszerkezetének átépítésével, annak életveszélyessé válása miatt.

A beruházás megvalósításához szükségesnek tartja pályázat benyújtását az „Esélyt a jövőnek” 
program pályázati felhívására 2002. évre 1.500 e Ft, 2003. évre 19.277 e Ft, összesen: 20.777 e Ft 
támogatási igénnyel. A felújításhoz a 2002. évi költségvetésében 750 e Ft sajátforrást biztosít, a 
2003. évi költségvetésben 8.905 e Ft sajátforrást betervez a felhalmozási kiadások fejezetében.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további intézkedések megtételéről gondoskodjon,

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kéri a jelentéssel kapcsolatos hozzászólásokat, bizottsági 
véleményeket.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság 
állásfoglalását jelentéssel kapcsolatban.



 

Bartis Márton Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a Városfejlesztési Bizottság 
állásfoglalását jelentéssel kapcsolatban:

 

Macsári József polgármester: Tekintettel arra, hogy napirenddel kapcsolatban kérdés nem hangzott 
el, szavazásra bocsátja a jelentést, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

129/2002. (XII. 13.) Ökt. sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Békés Megyei Vízművek Vállalattal Üzemeltetési Szerződés megkötése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Előző ülésen tárgyalta Képviselő-testület a Békés Megyei Vízművek 
Vállalattal kötendő Üzemeltetési Szerződés tervezetét. December 11-én tartotta a Vízművek 
Vállalat a rendkívüli közgyűlését, ahol a tisztújításokon túl döntés született Szeghalom város 
tulajdonosi jogainak helyreállításáról is. A város részéről következő lépés az üzemeltetési szerződés 
megkötése, amely nagy hiányt fog pótolni, hiszen 1997. január 1. óta nem volt érvényes szerződése 
a vállalattal a városnak. Tekintettel arra, hogy e napirendhez kapcsolódik a 6/2.sz. előterjesztés 
anyaga is, ezért javasolja a két előterjesztést együtt tárgyalni. A javaslattal a Képviselő-testület 16 
igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett.

 

Kéri képviselőtársait, hogy az előterjesztett anyagokkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket 
mondják el.

 

Csák Gyula testületi tag: Kérdése arra vonatkozik, hogy mennyire lesz az Önkormányzatnak 
beleszólási joga a Vállalat ügyeibe, Igazgatósági tagságig eltud-e jutni a település, vagy addig sem?



 

Macsári József polgármester: Az üzemeltetési szerződés záradékaként bejegyzésre került, hogy 
vállalja a Békés Megyei Vízművek Vállalat az elkövetkező 2 évben a bérleti díjon felül plusz 15 Ft 
értékű beruházás végrehajtását a város ivóvízvezeték hálózatán. Sajnos a hálózat annyira elavult, 
hogy az Önkormányzat saját erejéből azt nem képes felújítani, és ebben a Vízművek Vállalat 
partner szeretne lenni. Az eddigi szerződéstervezetet kritikák érték, de szeretné hangsúlyozni, hogy 
a szerződés határozatlan időre szól, amely bármely fél késére felbontható, és ha ez a szerződés 
megkötésre kerül, ezzel a város mindenképpen nyerni fog. Bizottsági ülésen szó volt arról, hogy hol 
kellene elkezdeni a felújítást, javaslata volt a Kinizsi utca, de vár más javaslatokat is, ahol sürgetőbb 
a felújítás. Ezzel kapcsolatban kéri a véleményeket.

 

Csák Gyula testületi tag: Egyetért abban, hogy mindenképpen előrelépés történik amikor a Vízmű 
Vállalattal az Önkormányzat megállapodást köt, hiszen az eddigi áldatlan állapotot fel kell oldani. 
Korábban a FIDESZ frakció részéről valóban jelezték, de más helyekről is hangzottak el kritikák a 
szerződéssel kapcsolatban, bár ezek inkább félelmek a későbbi esetleges vita miatt. Kérdés ugyanis, 
hogy az ígért 15 milliós beruházásba mi fér bele, egy-egy díjtételt a különböző anyagokra 
vonatkozóan a Vízmű milyen áron számol. Nagy kérdés, és nem egyértelmű számukra, hogy 
hogyan fognak majd lezajlani az értéknövelő felújítások, karbantartások, ezek elszámolása. Meg 
kell adni az esélyt, hogy mindez elinduljon és amennyiben szükséges meg van a lehetősége is a 
szerződés felbontásának, újratárgyalásának, de a városnak oda kell figyelni a fentiekre.

 

Bartis Márton testületi tag: Örömmel veszi a szerződést, hiszen ez előrelépés az utóbbi 6 évre 
vonatkozóan a város életében. A szerződésben jó néhány olyan dolog van, ami a városnak nem 
előnyös, azonban az eddigieknél előnyösebb. Kérdése a vezérigazgató úrhoz, hogy a vízvezeték 
hálózat teljes felújítása 5-10 éven belül mennyibe kerülne a városnak. Mennyiben tudna ehhez 
hozzájárulni a Vízművek Vállalata és mivel? Szeghalom város Önkormányzata  szennyvízrendszer 
bekötésre támogatást biztosított a lakosságnak, a Vízművek Vállalata részéről ilyen felajánlás nem 
volt, és ennek hiányát személyesen többször felvetette, hiszen alapvetően a Vízműveknek van ebből 
kézzelfogható előnye.  Úgy gondolja, hogy a Vízművek Vállalata részéről meg kellett volna 
jelennie ilyen ajánlatnak a város lakói felé, amely megtérülne a Vállalatnak. Reméli, hogy a 
közeljövőben erre sor kerül.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Csatlakozik Csák Gyula képviselőtársa hozzászólásához, és szeretne 
konkrétan rávilágítani arra, hogy milyen a vízközmű hálózatának állapota a városban. Elhangzott a 
Kinizsi utca, ahol valóban szinte mindenhol előfordult már csőtörés. Hangsúlyt azonban most nem 
is ennek, hanem inkább annak szeretne adni, ami a szerződésben megfogalmazásra került, hogy a 
szükséges fejlesztésekkel a Vízművek Vállalat kikéri az önkormányzat véleményét. Ennél 
valamivel több kellene. Szerencsésebb volna, ha konkrét javaslattal élhetne az Önkormányzat, mert 
nyílván való, hogy a helyi viszonyokat, problémákat a helyi szakemberek ismerik. Kérdése még, 
hogy mi várható 2004. december 31. után.

 

Barna Gyula testületi tag: A város Töviskesi külterületi részével kapcsolatos a kérdése Hideg úr 
felé, ahol a Vízmű Vállalat egy ingyenes karbantartást, tisztítást végzett. 



Úgy tudja, hogy itt a tulajdoni viszonyok nem rendeződtek még. Amennyiben ez rendeződik, és a 
lakosság is hozzájárul, hogy mérőórát szerelnek fel minden lakásba, úgy a Vízmű ezt a részt be 
tudja-e venni a rendszerébe?

 

Zsadányi Sándorné Pénzügyi Bizottság vezetője, Bartis Márton Városfejlesztési Bizottság vezetői: 
Ismertetik a bizottsági állásfoglalást.

 

Macsári József polgármester: Egyetért azzal, hogy az Önkormányzat határozza meg, mely 
szakaszokat kell felújítani, helyreállítani a felújítási összegből, azonban ezt a helyi szakemberekre 
kell bízni. Megítélése szerint abban, hogy milyen szakaszoknak milyen sorrendben történik a 
felújítása, mindebben partner a Vízművek Vállalata. Töviskessel kapcsolatban már felvetődött a 
kérdés, azonban nagyobb probléma az, hogy a tulajdonosok még nem jelezték szándékukat. Ha 
korábban birtokolta a tulajdonviszonyokat a szeghalmi állami gazdaság, akkor a Töviskesi Rt. a 
jogutódja ennek a vízmű rendszernek. Valóban el lett végezve a fertőtlenítés, hogy a lakók részére 
biztosítva legyen az ivóvíz. Ezen túl a Műszaki Csoport teljes elemzését kérte a víz minőségének a 
Vízmű Vállalat korszerűen felszerelt laborjától. A víz minőségének eredményétől kell függővé tenni 
a következő lépést, elképzelhető, hogy Kertészsziget felöli vezetéken jut majd el az ivóvíz a 
töviskesi lakosokhoz.

Ezek után kéri a vezérigazgató urat, hogy az elhangzott kérdésekre szíveskedjen válaszolni.

 

Hideg András Békés Megyei Vízművek vezérigazgatója: Köszönti a Képviselő-testületet, és 
elsőként arról ad tájékoztatást, hogy szerda óta Szeghalom Város Önkormányzat is tulajdonosa a 
Vízművek Vállalatának. Örül annak, hogy a szerződésre vonatkozóan több kérdés hangzott el, és a 
2 hónapja tartó tárgyalás most rendeződni látszik. Azt, hogy lesz-e igazgatósági felügyelőségi  
tagsága a városnak, most még konkrétan nem tudja megmondani csak jövő év februárjában, amikor 
az apportnyilatkozatok kiszámítása megtörténik. Ekkor már tudni fogják, hogy az igazgatóságba, 
vagy a felügyelő bizottságba jut-e hely. Biztatásként elmondja, hogy a helyet blokkolták oly módon, 
hogy a szerdai közgyűlés alkalmával a felügyelő bizottság egy szabad helyét nem töltötték be. 
Éppen azért, hogy a tavaszi rendes közgyűlésükön ne legyen probléma a hely szeghalmi 
betöltésével. Ezt személyesen is felvetette, hogy a hely azért van üresen, mert a tulajdonok alapján 
várhatóan Szeghalomé lesz a tagság.

A 15 M Ft felzárkóztató fejlesztéshez, ami szerződési kötelem, kérdés hangzott el, hogy miért csak 
véleménykikérésről van szó. Szeretne rávilágítani egy érdekellentétre. A lakosok a vezetékhálózat 
hibáival közvetlenül találkoznak, ugyanakkor ezt a várost egy igen komoly  kútbázis, egy vízgyár 
látja el vízzel, és a szennyvízműködtetéshez is igen komoly műtárgyak, nemcsak átemelők, hanem 
maga a szennyvíztelep is tartozik. Minden település joggal elvárja, hogy a bérleti díjat felújításra 
fordítsa a Vállalat, ugyanakkor viszont a Vízművek Vállalatának a kötelessége az üzemeltetéshez 
szükséges berendezések karbantartása, melyek nagyon költségesek. Ha a bérleti díj teljes összege 
felújításra lenne fordítva, akkor a karbantartást a saját forrásából kellene biztosítania a vállalatnak, 
ezért kell e témában megegyezni. A szerződésben nem szükséges rögzíteni, de felajánlotta, hogy a 
rendkívüli 15 M Ft-os felzárkóztatási összegből akár 12 M Ft-ot is átenged városi döntéshozatalra, 
így lehetőség lesz akár lakossági, akár várospolitikai érvek melletti felújításra is. A város teljes 
felújítása több száz milliós forrás lenne, így 5 éven belül nem lehetséges a teljes felújítás.



 Ez a vízdíj és szennyvíz, amely érvényben van a településen, tartalmazza a hibaelhárítást, 
karbantartást, fenntartást, a szükséges minőségi fejlesztést. Nem tartalmazza viszont az út 
csatornázások költségét, a szennyvíztelep bővítésének technológiai váltásának költségét, és nem 
tartalmazza a hálózat szisztematikus cseréjének költségét sem. Reálisan évente 1-2 km vezeték 
cseréjére lesz megoldás. Ha az Önkormányzat saját, vagy pályázati forrásai terhére neki kezd  a 
vezetékrendszer építésének, cseréjének, akkor a vállalat, mivel működtet egy beruházás támogatási 
alapot, akkor vízvezeték esetén 50 %-os támogatást nyújt. Ezzel a lehetőséggel több település élt, és 
tipikusan külterületi hálózat bekapcsolására használták fel, A város vonatkozásában megoldható 
lenne így Töviskes problémája is. 3 féle módszerrel támogatják a rákötést: szerencse típusú 
támogatásban pl. utcánként kisorsolnak egy mosógépet; SZET-támogatás, komoly fizetési 
kondíciókkal vásárolnak a nagy tétel miatt SZET-eket, csöveket, bekötő idomokat. Az ingatlan 
előkészítésre kerül, de nem biztos még, hogy a Vízműnek a fogyasztója lesz ezzel, és díjbevétele 
lesz. A szerződéskötési támogatás a legkedvezőbb, amikor 3 hónapig nem fizet díjat a szerződő fél, 
majd csak a 4. hónapban.

 

Töviskessel kapcsolatban azt tudja elmondani, hogy tulajdonjogilag a vállalat és az 
önkormányzatok viszonya teljesen rendezett. A Vállalat idegen forrásból megvalósult 
közművagyont nem birtokolhat, hiszen ezt az önkormányzati törvény is kizárja. Tipus problémáról 
van szó, és azonnal belépnek a szolgáltatás ellátásába, amennyiben a tulajdonjog teljesen 
lerendeződik, az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy törzsvagyonába vette a víziközmű hálózatot, 
akkor üzemeltetési szerződés keretében átveszik üzemeltetésre, de pénzt ezért a vagyonért fizetni 
nem tud a Vízművek Vállalata, erre jogi lehetőség sincs.

 

A továbbiakban szeretné hangsúlyozni,  fel vannak készülve arra, hogy akár egy év múlva, vagy 
bármikor a szerződésben foglaltakat számon kérje és észrevételt tegyen az Önkormányzat. Készek 
arra, hogy a szerződés problémás részeit bármikor megtárgyalják a későbbiek során is.

 

Macsári József polgármester: A vezérigazgató úr részletes tájékoztatását megköszöni. A napirenddel 
kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra terjeszti az üzemeltetési szerződés-
tervezet jóváhagyását. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

130/2002. (XII. 13.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és a Békés 
Megyei Vízművek Vállalattal létrejövő Vagyonkezelési és Üzemeltetési Szerződést a határozat 
melléklete szerint.

 



Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vagyonkezelési és Üzemeltetési Szerződés 
aláírására.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. január 01.

 

6/2. sz. napirend: Vízdíj rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A lakosság tájékoztatására ismerteti az előterjesztést, amely 
tartalmazza az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási díjakat 2003-2004.évre 
vonatkozóan, a Békés Megyei Vízművek Vállalat árszabályzatát, valamint a lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó határozati javaslatot. Kéri képviselőtársait véleményük 
megtételére.

 

Csák Gyula testületi tag: Az előterjesztett anyagban szereplő alapdíjak, a fogyasztott víz utáni 
díjtételek szerint minél kisebb a fogyasztás, annál kedvezőtlenebbül érinti a fogyasztókat a vízdíj 
fizetése. Nem ösztönöz a rendszer a vízmegtakarításra a kisfogyasztók esetében. Miért jó az 
Önkormányzatnak az, és mi indokolja hogy a kisfogyasztó lakosok részére így legyen megállapítva 
a díj? Ez a díjfizetési koncepció egyáltalán nem segíti elő azt, hogy az erőforrásokkal takarékosan 
kell bánni. Két év tendenciáit lehet látni az anyagban és ez alapján azt is, hogy folyamatosan 
növekszik az alapdíj.

 

Hideg András vezérigazgató: A Vállalat Közgyűlése 2000. évben fogadta el a 4 éves díjrendszert, itt 
a vállalat felvezetésére alapdíjasították az ivóvíz díjat, míg a szennyvízdíjat nem. A tény 
tagadhatatlan, hiszen az 5-6 m3 alatti fogyasztók számára ez kedvezőtlenül hat, míg e mennyiség 
fölötti nagyfogyasztók számára kedvezően hat egy átlagos időjárású évet figyelembe véve. Példákat 
sorakoztat fel ezek bizonyítására.

 

Ez évben az alapdíjasítás áremelkedés tompító hatású volt, mert e mellett a lineáris díjak igen erős 
mértékben csökkennek. Az, hogy előnyös-e, vagy sem a Vállalatnak, azt az időjárás dönti el. Amiért 
ez a díjszámítás kezdeményezve lett vállalatuknál, ez azzal indokolható, hogy működési költségeik 
80-85 %a-a független egy adott tartományon belül a lineáris fogyasztástól, hiszen ugyanannyi 
karbantartót üzemeltetnek, ugyanannyi kutat kell működtetni, stb. Tehát van egy alapköltségük, 
amelyet finanszírozniuk kell.



Említést tesz arra is, hogy ezt az alapdíjrendszert más szolgáltatók már régebben bevezették, 
évtizedekkel ezelőtt alkalmazzák azt. Mindemellett még az is érvük, hogy 2.000 Ft alatti 
kintlevőséget szinte nem tudnak behajtani az adminisztrációs és egyéb költségek miatt. Az alapdíj 
fizetés így kedvezően hat egy 4-5 hónapos kintlevőség esetében. Természetesen tudja, hogy a 
lakosok körében többen vannak olyanok, akiknek pár száz forint kifizetése terhet jelent, de nekik 
szolgáltatóként arra kell törekedniük, hogy a bevételükhöz hozzájussanak.

 

2004-ig a vállalat ehhez a díjrendszerhez kötve van, a város azonban 2004-ben már a vállalati 
közgyűlésen szavazattal bír, és ha a települések úgy ítélik meg, hogy térjenek vissza a hagyományos 
rendszerhez, akkor ki tudják váltani lineáris díjjal is ezt. Kétségtelen, hogy akkor nem 88 Ft lesz a 
lakossági vízdíj, hanem 115 Ft. Véleménye szerint az anyagban szereplő díjemelés elfogadható, és 
kéri a Képviselő-testületet, azt hagyja jóvá.

Megköszöni a figyelmet.

 

Zsadányi Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke, Bartis Márton Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
Ismertetik a bizottsági véleményeket napirendre vonatkozóan.

 

Macsári Jószsef polgármester: Megköszöni vezérigazgató úr részletes tájékoztatását, 
képviselőtársainak a hozzászólását, majd szavazásra terjeszti az anyagot.

Elsőként a vízdíj rendeletet bocsátja szavazásra, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2002. (XII.14.) sz. r e n d e l e t e

 

az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló módosított 18/1995. (XI.27.) sz.rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
módosításáról.

 

1. §

 

A rendelet 2. §-ában meghatározott 1. sz. melléklet helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

 



2. §

 

Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.

 

1. sz. melléklet

 

Ivóvíz és csatornahasználati hatósági díjak mértéke 2003. 01.01-től 2004. 12.31-ig.

ALAPDÍJAK

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátva a Békés Megyei Vízművek Vállalat 
árszabályzatát megállapítja, hogy Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

131/2002. (XII. 13.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Vállalat 
Közgyűlésének 10/2000. (05.22.) sz. határozatával jóváhagyott víz- és csatornaszolgáltatás 
díjmegállapításának árszabályzatát 2003. és 2004. évre vonatkozóan elfogadja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Macsári József polgármester



Határidő: 2002. december 31.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra terjeszti a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatási igény benyújtását, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 16 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

132/2002. (XII. 13.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Vállalat 
településre vonatkozó lakossági közműves ivóvízellátás, és szennyvízszolgáltatás támogatási igény 
beadását tudomásul veszi, ahhoz hozzájárul.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2002. december 20.

 

3. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat Gazdasági Programja

Előadó: Macsári József polgármester

(Bacsó Imre testületi tag e napirendnél érkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma: 17 fő.)

 

Macsári József polgármester: A napirendhez kapcsolódik még a 3/1. sz. kiegészítő anyag is. 
Lakosság tájékoztatására ismerteti a gazdasági programot, amely egy stratégiai irányelvet mutat az 
elkövetkezendő évekre. Nagyon nehéz egy ilyen gazdasági programot nagy biztonsággal 
elkészíteni, hiszen jelenleg is tárgyalja a Kormány a 2003. évi költségvetést. Legfontosabb feladata 
a Képviselő-testületnek, az Önkormányzatnak, hogy biztosítsa a zavartalan működését a városnak, a 
közintézményeinek, és azt a szerény ütemű fejlesztést, ami már a korábbi években elindult, azt 
folytassa. A fejlesztések irányába nyitottnak és rugalmasnak kell lenni, és minden pályázati 
lehetőséget kihasználva törekedni kell arra, hogy minél nagyobb összegű támogatást nyerjen el a 
város, hiszen forrás oldalon a következő évben sem számíthat az Önkormányzat nagy változásra.



A 3/1. sz. előterjesztés a beruházási és nagyfelújítási programjavaslatot tartalmazza teljes 
részletességgel. Kötelezettsége van az Önkormányzatnak azokkal az utcatársulásokkal szemben, 
akik teljesítették a 75 %-os befizetést a szilárdburkolatú utak építése tekintetében.  Mindezt 
lehetőség szerint az Önkormányzat szem előtt tartja, és fontos feladatának fogja tekinteni. Az 
intézmények felújítására is sokkal több pénzre van szükség, hiszen nagyon nagy az elmaradás egyes 
intézmények állagának felújításában.

A foglalkoztatási kérdéssel kapcsolatban lényegesnek tartja megemlíteni, hogy az 
Önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak, és miben korlátozott. Sajnos most is nagy a 
munkanélküliség, és ezt mutatja a szociális rendelet is, hogy minél nagyobb támogatásban kell 
részesíteniük az itt élőket.

 

Az oktatási programot tekintve a legfontosabb feladata a városnak, hogy biztosítsa az alapfeladatok 
megoldását. Ehhez biztosítani a forrásokat úgy, hogy a gyerekek az óvodai nevelés során elérjék az 
iskolai érettséget, vagy az alapoktatásban megszerezzék mindazt, amelyek továbbtanulásokhoz 
szükségesek.

Bizottsági állásfoglalás során megfogalmazódott a középiskola felé, hogy a Tantestület készítse fel a 
végzős diákokat az emeltszintű sikeres érettségi vizsgára. Fontos az oktatási, és közművelődési 
intézményekkel kapcsolatban a civilszervezetekkel való kapcsolattartás, a hagyományápolás.

A város egészségügyi programját ismertetve elmondja, hogy az egészségügyi ellátás terén szeretnék 
megvalósítani azt a színvonalat, amelyet a választási programban meghatároztak.

Az alapellátásban az ellátás színvonala javult, a háziorvosi szolgálatban komoly előrelépést jelentett 
az új rendelő kialakítása, a háziorvosok ottani működése. A járóbeteg szakrendelő és  a kórház, mint 
ingatlan  a város tulajdonában van, és igen nagy lemaradása van a városnak a felújítás 
vonatkozásában. Legalapvetőbb dolgok sem felelnek meg minden esetben az egészségügyi 
elvárásoknak ezekben az intézményekben. Nem kapott az önkormányzat kellő támogatást azon 
elképzelésében, hogy  Szeghalomra szeretne a város vezetése további szakembereket hozni. Az 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság erre ki fog térni munkaprogramjában. 

Bíztatónak tartja azt is, hogy a Békés Megyei Közgyűlés Szociális Bizottsága által is számíthatnak 
eredményre, hiszen a Képviselő-testületből ketten is részt vesznek e bizottság munkájában.

 

A sürgősségi ellátással kapcsolatban fontosnak tartja a lakosságot tájékoztatni arról, hogy az orvosi 
ügyelet áthelyezésre kerül a mentőállomás mellé, a program ezt is fontos feladatként határozza meg.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a gazdasági programmal kapcsolatban mondják el 
véleményüket, észrevételüket.

 

Csák Gyula testületi tag: Ismerteti az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményét a gazdasági 
programmal kapcsolatban, majd kifejti saját véleményét is.

Rendkívül fontosnak tartja, hogy az a program amit egy település középtávra meghatároz, az 
minden területre terjedjen ki és fogalmazzon meg részletes elképzeléseket.



Úgymond blokkokból álljon ez a dolog, és amikor a lehetőség engedi, elővenni azokat a 
programokat, és próbálkozni kell, hogy  sikeres legyen. Egyre inkább előtérbe helyeződik az UNIÓ-
s csatlakozás miatt az, hogy a kistérség, a megye, a régió és az országos programokban szerepeljen 
a városra vonatkozó  saját elképzelés is. Erre szeretné  a figyelmet felhívni, és át kell tekinteni az 
eddigi programokat abból a célból, hogy Szeghalom vonatkozásában mely elemek szerepelnek itt. 
Megvalósítani csak  azokat lehet, amire konkrét elképzelések vannak, olyan szinten ami elvárható 
egy középtávú program esetében. Például e programban nem látja eléggé kidolgozottan a szociális 
területet.  Ezt a  programot nem lehet teljesen áttekinteni, elfogadni anélkül, hogy ne lenne szükség 
módosításra. Ilyen módosítások a programba eddig még nem kerültek bele. Megszavazza a 
gazdasági programot, és támogatja, mivel látszik a programban az, hogy jó néhány olyan eleme van, 
ami az eddigi stratégiához képest elmozdulásokat mutat. Jó néhány olyan eleme is van a 
programnak, amelyet pártjuk a választások során kiemelten fontos feladatként kezelt. Kéri azonban, 
hogy a jövőben térjenek erre vissza,  és legyen komplett a koncepció.

 

Zsadányi Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, majd saját 
véleményét fogalmazza meg. Csák képviselőtársának igaza van abban, hogy e programot lehet még 
finomítani, részletesebbé tenni és a Testületnek is célja legyen a program bővítése, pontosítása. A 
program egy keretet ad a következő 4 évre, ami nem jelenti azt, hogy ne lehetne rajta változtatni.

Hozzászólásának további része kapcsolódik a 2003. évi költségvetési koncepcióhoz. Tekintettel 
arra, hogy sok fontos és halaszthatatlan felújítási és beruházási munka áll az Önkormányzat előtt, 
javasolja Képviselő-testületnek akár  hitel felvételét is e terv megvalósítása érdekében.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Ismerteti az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság véleményét gazdasági 
programmal kapcsolatban.

A 3/1. sz. anyagban foglalt programjavaslat konkrétabban mutatja az elképzeléseket a jövő éveket 
illetően, hogy mi is fog a városban megvalósulni. Szeretné, ha együtt gondolkodó lenne a gazdasági 
program és az éves költségvetés, hiszen a beruházások megvalósításának a költségvetés szab határt.

Konkrétan szeretne a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójára rátérni. Egyetért 
azzal, hogy meghatározásra kerültek azok a területek, ahol ezeket fel kell újítani. Támogatást kér 
viszont abban, hogy a Nádasdy utcának a belvízelvezető rendszere hamarabb kapjon lehetőséget, 
mivel mindkét oldalon problémák jelentkeznek az eliszaposodással.

 

Pákozdi Gábor testületi tag, Sport és Civilszervezet Bizottságának elnöke: Ismerteti a bizottság 
állásfoglalását programmal kapcsolatban. Egyetértenek abban, hogy a programban meg vannak 
fogalmazva azok az alapelvek, amelyek a következő évek munkáit fogják tükrözni. Ilyen anyagban 
nehéz konkrétumokat meghatározni, hiszen törvényi szabályozás, illetve  az intézményeknek a 
programját azoknak a munkaterve is tükrözi. Bármely oktatási intézményben elég jelentős szellemi 
tőke van felhalmozódva, és ki tudják dolgozni, megtudják valósítani mindazokat a programokat, 
amelyeket a törvények biztosítanak számukra. Sok mindent bele lehetne írni, de ezeknek a hatásait 
is  vizsgálni kellene, ami által több száz oldalas anyag lehetne. Ami a programban szerepel, mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy az intézményi célok, a város céljai megvalósuljanak. Mint 
mondja a lehetőségeket kihasználják, és ezt bizonyítja a 3/1. sz. előterjesztés is, amely még 
terjedelmesebb is lehetne, azonban a pénzügyi források határt szabnak.



 

Mester Csaba testületi tag: A polgármester úr az alpolgármester úrral körbejárta az intézményeket, 
és a tapasztalatok alapján siralmas a helyzet. A fejlesztési tervben szerepel a fiú kollégium 
tetőszerkezetének felújítása, rendbetétele. Kérdezi az alpolgármester urat, hogy a 
leánykollégiumnak találtak-e már funkciót, lehetséges-e, hogy egy oktatási centrumot hozzanak 
létre a gimnázium, szakközépiskola, a nyári pavilon mint számítástechnikai terem, illetve 
leánykollégium funkcióval egybekötve.  Van-e erre lehetőség?

 

Csák Gyula testületi tag: Megerősíti Zsadányi Sándorné képviselőtársát abban, hogy dinamikusabb 
város vezetésre, településműködtetésre van szükség, akár hitel felvételével is valósulnak meg a 
beruházások, fejlesztések. Rendkívül fontos az intézmények épületének felújítása. Ezt bizottsági 
ülésen is javasolta már korábban is, hogy itt konkrétumokat meg lehet határozni, fel kell mérni 
milyen állapotban vannak az intézmények, és egyes munkafolyamatok a jelenlegi áron  mekkora 
értékűek. A Műszaki Csoport állítson fel egy sorrendet, és ezt tekintse majd át a Városfejlesztési 
Bizottság, majd a Testület, hogy mi az amit finanszírozni is tud. Ez egyfajta politikai 
felelősségvállalás is, amit közösen tesznek meg, és amit lehet aktualizálni. Jó néhány fejlesztést már 
korábban meg kellett volna valósítani, ilyen  a mozi épülete is. Elhangzott az előbbiek során, hogy 
az intézményekben sok tudás rejlik, amit ki lehet használni.

Azt szeretné, ha egyfajta gondolkodásmód változás következne be, hiszen a város maga az 
önkormányzatiság nemcsak az intézményrendszerekből, közművekből áll, hanem több mindenből. 
Sok olyan terület van még véleménye szerint, amiről nem szól ez a program, és a város csakúgy tud 
sikeres lenni, ha foglalkozik minden területtel.

 

Bartis Márton testületi tag: Örül annak, hogy képviselőtársai pozitívan látják a 4 évre kidolgozott 
gazdasági programot. Véleménye szerint is ez egy alap, ami a folyamatában kiegészülhet, 
módosulhat.  Örömmel vette azt a konkrétumot is, hogy  például a Dapsy utcán is elindul a 
fejlesztés, amit maga is, és volt képviselőtársa Gyürü Mária is szorgalmazott. Befejezésül ismerteti 
a Városfejlesztési Bizottság véleményét az előterjesztett anyaggal kapcsolatban.

 

Dr. Farkas József alpolgármester:  A gazdasági program összeállításában tükröződik az, hogy a 
választási program keretében mik hangzottak el minden oldalról. A beruházási és fejlesztési 
program változhat, akár előnyösen is amennyiben a pályázati támogatás növeli a finanszírozás 
lehetőségét. Egyetért azzal, hogy a hitel kérdésében bátrabban kell gondolkodni, hiszen az 
intézményeket körbejárva tapasztalták, hogy mennyire szükség van a felújításokra, az utak 
építésére, és mindezek mellett a sportcsarnokot is be kell fejezni.

A Kárász kastélyra eddig 30 M Ft-nál több lett költve, mely az épület külső részére lett fordítva, a 
pavilonnak még a festése sem történt meg, és az esőcsatornázás sem. A  középiskola  igazgatójával 
és a polgármesterrel abban maradtak, hogy a Kárász kastélyt mégiscsak oktatási intézményként 
kellene működtetni, hiszen szorosan kapcsolódik a középiskolához, és az iskolának erre az 
építményre hely igénye is van. Tekintve, hogy a fiúkollégium állaga nagyon leromlott, akár 
kollégiumként is működhetne majd az épület.



Információik  szerint a program jónak tűnik, amelyet egy minimális programnak tekint, és ami 
természetesen bővíthető. A cél az, hogy a város arculata   jobb legyen. A mozirész épületét tekintve 
a felújítás nem elegendő, az épület teljes rendbehozatala szükséges megítélése szerint akár hitellel 
is.

 

Kincses Sándor testületi tag: A hozzászólások száma mutatja, hogy a Képviselő-testületet érdekli és 
mennyire komolyan áll hozzá a gazdasági programhoz.

Szeretné a program tárgyalásakor közvetíteni azokat a problémákat, felvetéseket, amelyek a 
lakosoktól érkeztek hozzá. A Patai utcai lakosok azzal keresték meg, mikor lesz utcájukban kövesút, 
hiszen megkezdték a lakossági hozzájárulás befizetését. A programban ez a beruházás szerepel, 
2004. évre tervezve van.

A Szeleskert egy része, a Szeghalmi Gyula utca és a Szelesi Újtelep egyoldalas utcák, ahol sok idős 
ember, özvegy és autó nélküli lakik , ezért nem biztos, hogy motiválva  lesznek a rájuk rótt összeg 
befizetésében. Természetesen itt is igény van arra, hogy autóval lehessen az utcákban. A 
polgármester úr tájékoztatása szerint a Műszaki Csoport segít abban, hogy bontási hulladékot 
terítsen e helyekre, hiszen a közeljövőben nem várható kövesút építése, és a gépkocsival 
rendelkezőknek ez nagy segítséget jelentene.

A Dapsy utcára 2006-ra van tervezve útépítés, előtte a szennyvízcsatorna beruházás, ami véleménye 
szerint és a lakosok szerint  igen messze van még.

A Péter András soron nincs megoldva az esővíz levezetése, a kövesút rendkívül rossz állapotú, 
ennek rendezésében kérnek  segítséget a lakosok.

A PANNON torony környékén lakók érdeklődtek, hogy van-e egészségkárosító hatása a toronynak. 
Tudomása szerint  a Csongrád megyei ÁNTSZ. felmérése alapján (2001.év)  nem állapította meg 
egészségkárosító hatását.

A Szeleskerti lakosok kérik, hogy  a Szeleskert elején fekvőrendőrt, illetve sebességkorlátozó táblát 
helyezzenek el biztonságuk érdekében. Ugyancsak Szeleskertet érintő kérdés a patkányok 
elszaporodása, amelynek megszüntetésében szintén segítséget kérnek. Befejezésül megköszöni a 
lehetőséget, és a figyelmet, hogy a fenti problémákat közvetítette.

 

Macsári József polgármester: Megállapítható, hogy a napirenden lévő gazdasági program egy 
irányvonalat mutat, és rugalmasnak kell lenni. A fentiekben elhangzottakra reagálva a  belterületi 
csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban –amelyet Farkas úr képviselőtársa vetett fel- elmondja, hogy 
ebben a programban is szerepel és a 31 települést érintő pályázathoz is kapcsolódik. A mai Megyei 
Közgyűlésen is elhangzott, hogy a Megye tegyen meg mindent azért,  hogy ebben a ciklusban az 
összes kimaradó 21 település is részese legyen ennek a pályázati támogatásnak. A Nádasdy utca 
programja egy éves költségvetésen belül is megvalósulhat, hiszen feltett szándéka az 
Önkormányzatnak a közmunkások foglalkoztatása.

 

A felújításokkal kapcsolatban elhangzott, hogy ahol elindul a felújítás ott teljes egészében 
valósuljon meg. 



Sajnos erre nem látja a finanszírozás fedezetét, és 2003. évben csak a sürgős esetekben tudja az 
Önkormányzat a fejlesztést megoldani az intézmények épületein. Elhangzott a vélemények között 
az is, hogy előre kell tervezni, amely nem minden esetben oldható meg.  Az ingatlanok felmérése 
több esetben is elhangzott, és a Városfejlesztési Bizottságnak feladata lesz, hogy e témát kiemelten 
kezelje: mérje fel a város ingatlanvagyonát és tegyen javaslatot annak hasznosítására.

Túl kevésnek ítélte meg az időt arra, hogy igen vastag gazdasági programot készítsenek. Nem látja 
értelmét annak, hogy nagyon konkrét ígéreteket tegyenek bármire is felelőtlenül, hiszen mint már 
mondta, a Kormány is még vitázik a 2003. évi költségvetésen.

 

A hozzászólásokban felvetődött a Patai utca, ahol a beruházási program alapján 2004. évben 
szerepel az útépítés. Itt jelenleg már 53 %-os a lakossági befizetés. Kincses képviselő úr a bizottsági 
üléseken részben megkapta a válaszokat a feltett kérdésekre, a többire írásban fogja megkapni a 
kellő tájékoztatás miatt.

A fentiek után szavazásra bocsátja a gazdasági programot a bizottsági véleményekel együtt. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

133/2002. (XII. 13.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja –a határozat melléklete szerint- 
Szeghalom város gazdasági programját 2002-2006. évre a beruházási és nagyfelújítási programmal 
együtt.

 

Megbízza a polgármestert a gazdasági programban foglaltak végrehajtásával.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatosan és értelemszerűen

 

4. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzatának 2003. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Mindenekelőtt a lakosság tájékoztatására azt szeretné elmondani, 
hogy a város sem kivétel az alól, amely minden települést, legfőképpen a kisebb településeket 
érintette érzékenyen, - és ezzel foglalkozik a koncepció is.  Ez a közalkalmazottak elmúlt évi 
átlagos 50 %-os béremelése. Ez a városnak mintegy 114 M Ft-os normatíva növekedést okoz, és az 
oktatásban a béremelés és járulékai  éves szinten 180 M Ft-hoz közeli összeget tesz ki. Ez a 
különbség csak az alapbérre vonatkozik, egyéb bérjárulékokra nem vonatkozik.

Következő évben változnak a finanszírozási formák, hiszen a korábbi SZJA átengedett része 5 %-
ról 10 %-ra emelkedett, és ennél fogva rendelkezésre fog állni a városnak a fent említett bér- és 
járuléknövekedés forrása.

 

Várhatóan az Önkormányzat jövő évi költségvetése 1,7 milliárd Ft-ot tesz ki, és ebből csupán 
mintegy 170-179 millió Ft-ot  fog biztosítani beruházásokra, fejlesztésekre. Ez az összeg áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy a vállalt programot 2003-ban megvalósítsa a város, és itt számol a 
pályázati támogatás összegére is. Tehát ez egy nagyon szűk keret, és utal a Pénzügyi Bizottsági 
ülésen elhangzottakra, miszerint a sok sürgős feladat közül nagyon nehéz rangsort meghatározni, de 
nagyon fontosnak tartja a már elhangzott intézményi felújításokat, amelyek nem tűrnek halasztást.

 

Az írásos előterjesztés részletes tájékoztatása után kéri képviselőtársait, hogy mondják el 
véleményüket az anyaggal kapcsolatban.

 

Csák Gyula testületi tag, Oktatási Kulturális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, 
majd elmondja, hogy az előterjesztés a rendelkezésre álló adatok miatt nem tartalmazhat 
konkrétumokat, viszont a megfogalmazott irányelvek elfogadhatóak. Érezhető az anyagban, és ezt 
pozitívumként értékeli, hogy az intézmények és az önkormányzat viszonya 2003-tól változni fog, és 
hangsúlyosan megjelölésre került az anyagban a felújítás is.

Összességében a lehetőségekhez képest támogatja az anyagot.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági állásfoglalást 
napirendi ponttal kapcsolatban. Módosításként a felújítandó utcák között javasolja szerepeltetni a 
Nádasdy, Vörösmarty, Kazinczy és a kis Jókai utcákat is. Ezek az utcaszakaszok peresítve vannak, 
amelyek állapotukat tekintve felpúposodtak, balesetveszélyesek.

 

Pákozdi Gábor testületi tag, Sport és Civilszervezet elnöke: Ismerteti a bizottsági állásfoglalást. 
Mindenképpen jobb lenne, ha a felújításra fordítható 170 millió legalább 600 millió Ft lenne. 
Nyílván szerencsés lenne, ha minél több beruházásra pályázhatna az önkormányzat és sikeres lenne 
az elbírálás sok esetben, hiszen ezzel növelni lehetne az önkormányzati keretet.

 



Bartis Márton testületi tag, Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a napirenddel kapcsolatos 
bizottsági véleményt.

 

Farkas Zoltán testületi tag: ismerteti az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság állásfoglalását.

 

Macsári József polgármester: Rövid tájékoztatást ad a nemrégiben épült kövesutak idő előtti 
meghibásodása miatt indított peres eljárás jelenlegi állásáról, valamint a kerékpárutak 2003. április 
30. napjával történő javításáról.

 

Bacsó Imre testületi tag: Meglátása szerint az előterjesztés mutatja, hogy ezzel a város érdekét 
szeretnék szolgálni, és mindenképpen támogatást érdemel. Képviselő-testületnek figyelmébe 
ajánlja, hogy a  Kisebbség által elnyerhető pályázatokat keresni fogja annak reményében, hogy 
talán ők is hozzá tudnak járulni ez által a város fejlődéséhez.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni az  értékes hozzászólásokat, majd szavazásra terjeszti a 
város 2003. évi költségvetési koncepcióját, az elhangzott javaslatokkal együtt. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

134/2002. (XII. 13.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint jóváhagyja 
Szeghalom Város Önkormányzata 2003. évi költségvetési koncepcióját.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges, további intézkedések végrehajtásával.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatosan és értelemszerűen

 



5. sz. napirend: A Képviselő-testület 2003. évi Munkaterve

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Ismerteti a munkatervet az írásos előterjesztés szerint, és kéri a 
véleményeket.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag Pénzügyi Bizottság elnöke; Bartis Márton testületi tag 
Városfejlesztési Bizottság elnöke; Farkas Zoltán testületi tag, Egészségügyi és Népjóléti Bizottság 
tagja: Ismertetik a bizottsági véleményeket munkatervvel kapcsolatban.

 

Macsári József polgármester: Egyetért a bizottsági javaslatokkal, azokat javasolja elfogadásra. 
Szavazásra bocsátja az írásos előterjesztést a bizottsági véleményekkel együtt. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

135/2002. (XII. 13.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. évi Munkatervét a határozat 
mellékletében foglalt részletezés szerint határozza meg.

 

Megbízza a polgármestert a Munkatervben foglaltak végrehajtására.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

6. sz. napirend: Rendeletek módosítása

6/1.: SZMSZ módosítása

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a Szervezeti és Működési Szabályzat módosított részét. 



Kéri a véleményeket az anyaggal kapcsolatban.

 

Pákozdi Gábor testületi tag, Sport és Civilszervezet Bizottságának elnöke: Ismerteti a bizottság 
véleményét az SZMSZ. módosításával kapcsolatban. Vitát képezett a véleményezés során 
bizottságuk 2. pontban meghatározott hatásköre. Ezt az eredeti előterjesztésnek megfelelően 
továbbra is javasolja, illetve kéri meghagyni bizottsága számára.

 

Macsári József polgármester: Támogatja a bizottság javaslatát, a civilszervezetek részéről 
megjelenő igény biztosítására legyen beleszólása a bizottságnak, hiszen lehet, hogy például egy 
civilszervezetnek egy országos rendezvény kapcsán sokkal nagyobb önkormányzati támogatást 
jelent ha 2-3 órahosszára ingyen biztosítja a sportcsarnokot. Neki ez által jóval nagyobb bevétele 
lesz, mintha a Sport és Civilszervezetek Bizottsága az ő keretéből 50 ezer forintos támogatásban 
részesítene. Tehát a bizottság ilyen meggondolásból kérte a  döntési jogosultságát.

 

Csák Gyula testületi tag: Lehetőség van-e arra, hogy a testületi ülések jegyzőkönyveit  az egyes 
frakciókból megjelölt személyek megkapják, és ez rögzítésre kerülne az SZMSZ-ben.

 

Dr. Oláh Ernő jegyző: Nincs akadálya Csák képviselő úr fenti kérésének, és a legközelebbi 
módosítása alkalmával mindez rögzítésre kerül az SZMSZ-ben.

 

Macsári József polgármester: A jegyzőkönyveket természetesen mindenki részére biztosítják.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Véleménye szerint pontosítani kellene a Sport és Civilszervezet 
Bizottságának vitatott hatáskörét, hogy az egyértelmű legyen.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Javasolja, hogy a sportcsarnok használatával kapcsolatos döntés a 
támogatott célú kérelmekre terjedjen ki, és így kerüljön megfogalmazásra a bizottság hatásköre.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az SZMSZ. rendelet módosítását, a 
bizottságok feladataira és hatásköreire vonatkozóan ,az elhangzott bizottsági véleményekkel, 
módosításokkal együtt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 17 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta.

 



SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2002. (XII.14.)sz. rendelete

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többszörösen módosított 4/1995. 
(III.27.) sz. rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról és kiegészítéséről.

 

1.§

 

A rendelet 19. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

a./ Pénzügyi Bizottság (9 fő)

b./ Egészségügyi és Népjóléti Bizottság (7 fő)

c./ Oktatási és Kulturális Bizottság (9 fő)

d./ Városfejlesztési Bizottság (9 fő)

e./ Közbeszerzési Bizottság (5 fő)

f./ Sport és Civilszervezetek Bizottsága (7 fő)

 

2. §

 

A rendelet 19. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

 

(4) A Bizottságok tagjainak névsorát az SZMSZ.2. sz. melléklete, a Bizottságok hatáskörétés 
feladatait a 3. sz. melléklete tartalmazza.

 

3. §

 

A rendelet 23. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:



 

(4) Az alpolgármester minden második pénteken 9.00-11.00 óra között tartja fogadóóráját.

 

4. §.

 

Ez a rendelet 2002. december 16-án lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Macsári József polgármester: A Pénzügyi Bizottság l fővel egészül ki, Bacsó Imre 
képviselőtársukkal. Szavazásra bocsátja a javaslatot, amelynek eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal  - egyhangúlag  - az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

136/2002. (XII. 13.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottságát kiegészíti  Bacsó 
Imre önkormányzati képviselő tagságával.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

6/3. sz. napirend: Gépjárműadó rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a gépjárműadó rendelet-tervezetét, és kéri ezzel 
kapcsolatban a véleményeket.

 



Zsadányi Sándorné testületi tag, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági véleményt.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra terjeszti a rendelet-tervezetet, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi rendeletet 
alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2002. (XII.14.) sz. rendelete

 

a gépjárműadóról szóló, többszörösen módosított 11/1998. (XII.21.) sz. rendeletének 
(továbbiakban: rendelet) módosításáról

 

1. §

 

A rendelet 2. §-a az alábbiakra módosul:

 

2. §

Az adó mértéke
 

(1)Az évi adótétel a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével az 1. §-ban meghatározott adóalap 
minden megkezdett 100 kilogrammja után 800,- Ft/év.

 

(2)A motorkerékpár, lakópótkocsi, a lakóautó és sátras utánfutó adója: 5.000,- Ft/év.

(3)Az ideiglenes forgalmi engedéllyel forgalomban tartott személyszállító gépjármű után minden 
megkezdett hónapra havi 2.000,- Ft, míg tehergépjármű után minden megkezdett hónapra havi 
5.000,- Ft adót kell fizetni.

 



2. §

 

(1) Ez a rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba.

 

6/4. sz. napirend: Építményadó rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az építményadóval kapcsolatos rendelet-tervezetet, és kéri 
az ehhez kapcsolódó véleményeket.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági véleményt.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, amelynek eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2002. (XII. 14.) sz. rendelete

 

a helyi építményadóról szóló, többszörösen módosított 15/1991. (IX.26.) sz. rendeletének 
(továbbiakban: rendelet) módosításáról és kiegészítéséről.

 

1. §

 

A rendelet 1. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

 



(4)A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Nemzeti Bankra, az Állami Privatizációs 
Részvénytársaságra, a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra, az Államadósság Kezelő 
Központ Részvénytársaságra, az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó 
büntetésvégrehajtási vállalatra és annak a fogva tartottak foglalkoztatását végző jogutódjára.

 

2. §

 

A rendelet 2. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

 

2. §

 

(4) Társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú 
helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

 

3. §

 

 

A 3. § (1) bekezdés g./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, a 3. § (4) bekezdés a./ és b./ pontja 
hatályát veszti.

 

g./ Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület 
vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (például: istálló, üvegház, 
terménytároló, magtár, műtrágyatároló) feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen, 
állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

 

4. §

 

A rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek.

 



3/A. §

Határozott idejű mentességek

 

(1)Kezdő vállalkozás esetén a vállalkozás céljára újonnan épített építményeket 2007. XII. 31-ig 
adómentesség illeti meg.

 

(2)A mentesség abban az esetben vehető igénybe, ha a mentességre a jogosultságot adózó 2003. 
XII. 31-ig megszerzi, illetve az önkormányzatnál 2003. január 1. előtt nyilvántartásba lett véve, 
vagy ezt megelőző időponttól megkezdte e mentesség igénybevételét.

(3)A mentesség kezdete a használatba vételi engedély, illetve fennmaradási engedély kiadását 
követő év január 1.

 

5. §

 

A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek
 

(3) Az építményadó bejelentésére, bevallására, megfizetésére, az e rendeletben nem szabályozott 
kérdésekben a helyi adókról szóló, módosított 1990. évi C.tv.rendelkezéseit, továbbá a többszörösen 
módosított, adózás rendjéről szóló 1990.évi XCI. Tv-ben foglaltakat kell figyelembe venni.

 

6. §

 

Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

6/5. sz. napirend: Helyi iparűzési adó rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a helyi iparűzési adó rendelet módosítására vonatkozó 
előterjesztést, és kéri a véleményeket.

 



Zsadányi Sándorné testületi tag, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági véleményt a 
rendelet-tervezettel kapcsolatban.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a helyi iparűzési adó rendelet tervezetét, 
amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2002. (XII.14.) sz. rendelete

 

a helyi iparűzési adóról szóló, többször módosított 2/1993. (II.01.) sz. rendeletének (továbbiakban: 
rendelet) módosításáról és kiegészítéséről.

 

1.§

 

A rendelet 4. § (2) bekezdés b./ pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek.

 

4.§

 

b./ Építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, 
továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti 
tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan 
vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de 6 
hónapot nem halad meg. Ha a tevékenység időtartama a 6 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység 
végzésének helye telephelynek minősül.

 

2. §

 

A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

 



6.§

Határozott időre szóló mentességek, kedvezmények

 

(1) Adómentes a vállalkozó alábbi tevékenységből elért árbevétele 2007. XII.31-ig:

a./ cipész

b./ női-, férfi szabó

c./ háztartási villamos gépek és készülékek, mezőgazdasági kisgépek javítása

 

(2) Adómentes a kezdő magánszemély vállalkozó a kezdéstől számított 1 évig – szeszesital árusítás 
kivételével – amennyiben az előző 5 éven belül nem volt vállalkozása.

 

(3) Adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély vállalkozó árbevétele 2007. XII.31-ig, az 
életkor betöltését követő év 1 napjától – amennyiben az nem italforgalmazásból származik.

 

(4) Adókedvezményben részesül az adott adóévben az a vállalkozó, aki legalább 50 %-os 
munkaképesség csökkenéssel rendelkező dolgozót foglalkoztat. E kedvezmény utoljára a 2003. 
adóévről benyújtott adóbevallás árbevételénél számolható el. A kedvezmény mértéke a csökkent 
munkaképességűek százalékos aránya az éves átlaghoz viszonyítva. (Csökkent munkaképességűek 
átlaglétszámát el kell osztani az összes foglalkoztatott átlaglétszámmal, majd azt meg kell szorozni 
100-zal.)

 

(5) Amennyiben a vállalkozó árbevétele az adott adóévben 100 %-ban mezőgazdasági 
tevékenységből származik, az adóalapját 15 %-kal csökkentheti. E kedvezményt a vállalkozó 2003. 
évről benyújtott bevallásában érvényesítheti utoljára.

 

(6) Azt a vállalkozást, amely az önkormányzat illetékességi területén építményre vonatkozó, - az 
építési hatóság által előírt szabályok alapján -, új beruházást hajt végre, részleges adómentességben 
részesül. A mentesség kezdete a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély 
kiadását követő év január l. napja.

A mentesség a szeszesital és dohányáru forgalmazásából származó bevétel tekintetében nem vehető 
igénybe.

A vállalkozást mentesség illeti meg 2007. XII.31-ig arra az árbevételre, melyet az új beruházásban 
folytatott tevékenységével ért el. 



A mentes árbevételt az adóhatóság által ellenőrizhető módon, elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

(7) A beruházás összegének a (6) bekezdés tekintetében el kell érnie:

a./ részvénytársaság, közös vállalat, mezőgazdasági szövetk. esetén 50 M Ft-ot,

b./ korlátolt felelősségű társaság, fogyasztási szövetkezet eseténó 10 M Ft-ot,

c./ egyéni vállalkozás esetén 3 M Ft-ot.

 

(8) Fentiekben meghatározott mentességek akkor vehetők igénybe, ha a mentességre a jogosultságot 
adózó 2003. XII.31-ig megszerzi, illetve az önkormányzatnál 2003. január 1. előtt nyilvántartásba 
lett véve, vagy ezt megelőző időponttól megkezdte e mentesség igénybevételét.

 

3. §

 

A rendelet 6/A. §-a hatályát veszíti, a 14. § helyébe a következő

rendelkezés lép

 

14. §

Értelmező rendelkezések

 

(1) Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, 
üzletszerűen végző

 

a./ a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó.,

b./ a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, 
hogy őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a 400.000,- Ft-ot meghaladja,

 

c./ A jogi személy, ideértve azt is, hogy az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

d./ egyéb szervezet, ideértve azt is, hogy az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.



 

4. §

 

E rendelet a módosításokkal 2003. január l. napjával lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik.

 

6/6. sz. napirend: Szociális rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ugyancsak ismerteti részletesen a lakosság tájékoztatására a szociális 
rendelet-tervezetet, és képviselőtársait, hogy véleményezzék azt.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági állásfoglalást.

 

Farkas Zoltán testületi tag, Egészségügyi és Népjóléti Bizottság tagja: Ismerteti a bizottsági 
véleményt rendelet-tervezettel kapcsolatban.

 

Macsári József polgármester: Fenti vélemények ismertetése után szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen 
szavazattal – egyhangúlag –az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2002. (XII.14.) sz. rendelete

 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 5/1997. (III.28.) sz. 
rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról és kiegészítéséről:

 



1. §

 

A rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(5) A rendszeres pénzbeli támogatások (ápolási díj, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, 
kivéve az aktív korú nem foglalkoztatott személyeket, kiegészítő családi pótlék támogatás, 
gyermekek rendszeres támogatás) összege, ha azt jogerősen megállapították, az a kérelem 
benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet

a./ a tárgyhónap 15. napjáig nyújtották be, úgy a támogatás teljes összegét ;

b./ a tárgyhónap 15.. napját követően nyújtották be, a támogatás 50 %-át

kell kifizetni.

 

A munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az aktív korú nem foglalkoztatott személyek 
rendszeres szociális segély támogatás esetében a támogatás folyósításának kezdő ideje a kérelem 
benyújtásának napja, a támogatás megszűnésének időpontja a jogosultság megszűnésének napja.

 

2. §

 

A rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a (2) bekezdés b./ pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

b./ közgyógyellátás.

 

3. §

 

A rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6) A helyben szokásos temetés legolcsóbb költsége: 100.000,- Ft.

 

A rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 



Közgyógyellátás

(Sztv. 49-53. §)

 

(1)Az alanyi jogon és a normatív alapon kiadható közgyógyellátásra jogosító igazolványok kiadása 
az Sztv-ben meghatározottak szerint történik.

(2) A polgármester méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg egy évi 
időtartamra annak, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt 
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, valamint

a./ a gyógyszertámogatásra való jogosultságának megállapítása óta az egy év eltelt, és

b./ a rendszeres havi gyógyszerköltsége meghaladja a 10.000,- Ft-ot.

(3)A (2) bekezdés alkalmazásában a szociálisan rászoruló:

a./ családban élő személy esetén az, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét;

b./ egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

(4)A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a./ a háziorvos igazolása alapján a gyógyszertár által kiállított „Igazolás a gyógyszerköltségekről” 
című nyomtatványt;

b./ a kérelem beadását megelőző háromhavi nettó jövedelmekről szóló igazolásokat.

 

5. §

 

A rendelet 17. §-a a következő új (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki és egyidejűleg a (4) bekezdés 
számozása (6) bekezdésre módosul:

 

(4) A Gyvt. 28. § (1) bekezdése értelmében a védelembe vett gyermekek számára a támogatást 
természetben kell nyújtani.

(5) A (4) bekezdésben meghatározottak szerint nyújtható kiegészítő családi pótlék összegének 
kezeléséről a Gyermekjóléti Szolgálat kirendelt családgondozója gondoskodik.

 



6. §

 

A rendelet új 30 §-sal egészül ki:

Átmeneti rendelkezések

A közgyógyellátási igazolványt 2003. évben a 16 § (2) bek. A., pontjában meghatározott időpont 
lejárta előtt is ki lehet a jogosult részére állítani, amennyiben a havi rendszeres gyógyszerköltsége 
meghaladja a 20.000,- Ft-ot és ebből a közgyógyos térítés meghaladja a 10.000,- Ft-ot.

 

7. §

 

Ez a rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba.

 

7. sz. napirend: B e j e l e n t é s ek

Jónós Jenő Szeghalom Szeleskert 57. sz. alatti lakos kérelme

 

Macsári József polgármester: Az írásos előterjesztést ismertetve, javasolja, hogy Képviselő-testület 
támogassa a kérelmet. Kéri a kérelemmel kapcsolatos véleményeket.

 

Zsadányi Sándorné  testületi tag, Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság 
véleményét a kérelemmel kapcsolatban.

 

Bacsó Imre testületi tag: Szeretné közölni a Képviselő-testülettel, hogy Jónás Jenő szeleskerti lakos 
már a holnapi nappal kiköltözik a lakásból.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 



H a t á r o z a t
 

137/2002. (XII. 13.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Jónás Jenő Szeghalom 
Szeleskert 57. sz. alatti lakos kérelmét. Szeghalom városra vonatkozóan elfogadott, 2002. október 
1-től hatályos településrendezési terv szabályozása érinti Jónás Jenő tulajdonát képező 672 hrsz.-ú 
ingatlan jelentős részét, így az ingatlanforgalmi szakértő által – felépítmény figyelembevétele 
nélkül – megállapított áron azt az Önkormányzat megvásárolja.

Az előterjesztésben foglalt indokok alapján egyetért Képviselő-testület a Szeleskert és a Dapsy G. 
utcák utcaszélesítésére vonatkozó geodéziai tervek elkészíttetésével.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2002. december 31.

 

7/1. sz. napirend: Tűzoltóság pályázatához önerő biztosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság megkeresését, és javasolja a szükséges önerőt biztosítani.  Szavazásra bocsátja a 
pályázat támogatását, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 17 igen 
szavazattal –egyhangúlag-az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

138/2002. (XII. 13.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok 
technikai fejlesztésére beadott pályázathoz a pályázatban megadott önrészt biztosítja.

 



Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Macsári József polgármester

 

7/2. sz. napirend: OPEL WECTRA személygépkocsi Polgárőrség részére történő átadása

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Javasolja a személygépkocsi átadását Polgárőrség részére, hiszen a 
környező települések is rendelkeznek már személygépkocsival.  Mint az köztudott, a 
személygépkocsi eladásra meg volt hirdetve, azonban nem volt rá érdeklődés.

 

Csák Gyula testületi tag: A Polgárőrség korábban terepjáró gépkocsit szeretett volna igénybe venni, 
véleménye szerint jelenleg is erre volna igényük ahhoz, hogy minden helyre eljuthassanak, akár az 
Újtelepen is, ezért át kellene mindezt gondolni. Nem azt mondja, hogy ne adják át a 
személygépkocsit, hanem azt szeretné figyelmébe ajánlani a Polgárőrségnek, hogy ha lehetőség 
lenne egy terepjáróra cserélni, akkor tegyék ezt meg.

 

Macsári József  polgármester: A város nincs abban a helyzetben, hogy autót vásároljon a 
Polgárőrségnek, és ennek a személygépkocsinak az átadásával mindenképpen segíteni tudná 
munkájukat. Egyetért azzal, hogy egy terepjáróval valóban több helyre el tudnának jutni, de ezt a 
megoldást tudják részükre biztosítani.

 

Ladányi János Polgárőrség vezetője: Nagy köszönettel tartozik a Képviselő-testületnek, 
amennyiben biztosítják részükre a személygépkocsit, hiszen régi álmuk válik valóra, ha gépkocsival 
is járhatják a települést. Korábban terepjárót szerettek volna, ma is jobban megfelelne egy ilyen 
gépkocsi, azonban nagyon elégedettek lesznek természetesen a személygépkocsival is.

Szem előtt tartják a képviselő úr javaslatát, és amennyiben a lehetőség engedi, felcserélik a 
gépkocsit egy terepjáróra. Céljuk az, hogy minden területre, a külterületekre is eljussanak és 
járőrözzenek.

 

Csák Gyula testületi tag: Lehetőség szerint mielőbb váltsák fel terepjáróra a személygépkocsit, 
hiszen az lenne a megnyugtató, ha minden helyre el tudna jutni a Polgárőrség.

 



Barna Gyula testületi tag: Más véleménnyel van a Polgárőrség munkájáról, hiszen inkább a 
Rendőrség feladatának tekinti, hogy járműveikkel folyamatosan mindenhova eljussanak a városban, 
a Polgárőrség inkább a rendezvények zavartalan működését segíti. Munkájukhoz megfelelőnek 
tartja a személygépkocsi biztosítását, sőt még javasolná, hogy az autó üzemeltetésébe is segítsen 
bele az Önkormányzat.

 

(Gajda Mihály testületi tag megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma: 18 fő)

 

Mester Csaba testületi tag: A gépkocsi biztosításával elvárhatja az Önkormányzat, hogy a 
Polgárőrség a város összes ingatlanát figyelemmel kísérje.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Ismeretei szerint a Polgárőrség jogai és a 18. életévet betöltött 
állampolgár jogai ugyanazok. Tudni kell viszont, hogy az Országos Polgárőr Egyesülete és az 
Országos Rendőrfőkapitányság együttműködési megállapodást kötött, és együtt ez alapján végzik a 
munkát.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a véleményeket, és az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 18 
igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

139/2002. (XII. 13.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő ENM-783 frsz.-ú, OPEL 
VECTRA 1.6 típusú személygépkocsit a Szeghalmi Polgárőrség Közhasznú Szervezet tulajdonába 
adja ingyenesen, feladatai ellátásához.

A gépjármű átírása és fenntartása a Polgárőrség feladata.

 

Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Macsári József polgármester



Határidő: 15 napon belül

 

Macsári József polgármester: A nyilvános testületi ülésen egyéb napirend nincs, így 
képviselőtársainak eddigi munkáját megköszönve, a nyilvános ülést lezárja, és a továbbiakban zárt 
ülésen folytatják a napirendek tárgyalását

 

Tekintettel arra, hogy a nyilvános testületi ülés ez évben az utolsó, így ünnepi köszöntőt mond, 
amelyben szól a Képviselő-testület tagjaihoz és városi televízión keresztül Szeghalom város összes 
lakójához, kívánva mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag békés,  
boldog új esztendőt. Az ünnepi köszöntőt pohárkoccintás zárta.

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester jegyző


