
J e g y z ő k ö n y v
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2002. december 19-i rendkívüli 
üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bacsó Imre, Bartis 
Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Hidi Sándor, Kardos László, 
Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné és 
Zsadányi Sándorné testületi tagok.

Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi Gyuláné jegyzőkönyvvezető.

 

Macsári József polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
rendkívüli ülése határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti a meghívó szerinti napirendeket, mellyel a testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

 

 

1. sz. napirend: Intézményvezetői álláshelyekre kiírt pályázatok elbírálása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy előzetesen kérelemmel fordultak, hogy a Művelődési 
Központ igazgatói álláshelyére érkezett két pályázatról a Képviselő-testület titkos szavazással 
döntsön. A kérelmet szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
16 igen szavazattal – egyhangúlag - a titkos szavazás mellett döntött.

 

A fentiekre tekintettel javasolja szavazatszámláló bizottság megválasztását. 



A bizottság elnökévé Pákozdi Gábor, tagjaivá Zsadányi Sándorné és Csák Gyula testületi tagokat 
javasolja.

Mivel más javaslat nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület - 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t
 

143/2002. (XII.19.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ 
igazgatójának titkos szavazással történő megválasztásához Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. 
A bizottság elnökévé Pákozdi Gábor, tagjaivá Zsadányi Sándorné és Csák Gyula testületi tagokat 
választja meg.

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy elsőként a felkért szakértői bizottság tárgyalta 
mindhárom igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatot, ismerteti e bizottság javaslatát. A Sárréti 
Múzeum igazgatói álláshelyére Nagy László által benyújtott pályázatot, valamint a Nagy Miklós 
Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatot a bizottság egyhangú döntéssel 
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A Művelődési Központ igazgatói álláshelyére 
Maróthy Györgyné és Vígh Ilona által benyújtott pályázatokról sorrendet nem állított fel, mindkét 
pályázó esetében azonos szavazattal alkalmasnak tartotta pályázatot elfogadásra.

 

Elsőként a Sárréti Múzeum igazgatói álláshelyére érkezett pályázatot javasolja tárgyalni. A 
pályázatot Nagy László  nyújtotta be, aki eddig is ellátta az igazgatói teendőket. Mint említette a 
szakmai bizottság támogatta és az Oktatási és Kulturális Bizottság is véleményezte a pályázatot.

 

Csák Gyula Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely 
szerint a bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra Nagy László pályázatát. Nagy László a 
múzeum munkájában elindított egy folyamatot és a pályázatából is kitűnik, hogy hosszútávon 
gondolkodik a múzeum további tevékenységéről.

 

Macsári József polgármester: A pályázattal kapcsolatosan kérdés, más vélemény nem hangzott el, 
azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

(Időközben a testületi tagok megjelent létszáma 17 főre emelkedett.)



H a t á r o z a t
 

144/2002. (XII.19.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárréti Múzeum igazgatói álláshelyére 
Nagy László által benyújtott pályázatot elfogadja és 2002. december 19. napjától, 2007. december 
19. napjáig, 5 éves időtartamra megbízza nevezettet az igazgatói teendők ellátásával.

 

Havi illetményét a Közalkalmazotti törvény H fizetési osztály, 1-es fizetési fokozata szerinti 
besorolás alapján 107.500 Ft-ban, vezetői pótlékát 175 %-ban 29.925.-  Ft-al, összesen 137.425 Ft-
ban állapítja meg.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban elmondja, hogy a Nagy Miklós Városi Könyvtár 
igazgatói álláshelyére Horváth László jelenlegi igazgató nyújtotta be pályázatát. A pályázatot a 
szakértői bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra javasolta.

 

Csák Gyula Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy az Oktatási és Kulturális 
Bizottság megtárgyalta a pályázatot és egyhangúlag elfogadásra javasolta. A bizottság úgy látja, 
hogy hosszú távon is stabil működést tud maga mögött a könyvtár, szakmailag olyan színvonalon 
áll, amely elismerésre méltó, ezért a továbbiakra is bizalmat szavazott a pályázónak.

 

Macsári József polgármester: A pályázattal kapcsolatosan kérdés, más vélemény nem hangzott el, 
azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t
 

145/2002. (XII.19.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Miklós Városi Könyvtár igazgatói 
álláshelyére Horváth László jelenlegi igazgató által benyújtott pályázatot  elfogadja és nevezettet 
2002. december 19. napjától 2007. december 19. napjáig – 5 éves időtartamra – megbízza az 
igazgatói teendők ellátásával.

 

Havi illetményét a Közalkalmazotti törvény  F fizetési osztály, 13-as fizetési fokozata szerinti 
besorolása alapján 157.000  Ft-ban, vezetői pótlékát 225 %-ban, 38.475.- Ft-al, összesen 195.475.- 
Ft-ban állapítja meg.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester:  Elmondja, hogy a Városi Művelődési Központ igazgatói álláshelyére 
2 fő,  Vígh Ilona jelenlegi igazgató és Maróthy Györgyné nyújtotta be pályázatát. A szakértői 
bizottság sorrendet nem állított fel a pályázatokról, mindkét pályázót egyenlő szavazattal 
alkalmasnak tartja az igazgatói feladatok ellátására.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Elmondja, hogy a pályázókkal kapcsolatosan dilemmái támadtak, 
nem arra vonatkozóan, hogy a két pályázó közül ki az aki az álláshelyet betöltse az elkövetkező 
időszakban. A szakmai bírálat is mutatta, mindketten ismerik a területet, pályázatukban megfelelő 
célt tűztek ki, hogy az elkövetkezőkben mit próbálnak megoldani. A titkos szavazás miatt 
megtehette volna, hogy nem mond véleményt, de voltak már előzetes egyeztetések, vélemény 
nyilvánítások. Az álláspontjuk az, hogy az igazgatói állás teljes értékű embert kíván. Maga részéről 
úgy gondolja, hogy nehezen megoldható más feladattal együtt. Vígh Ilona pályázó, mint 
országgyűlési képviselő, most talán nem olyan elfoglalt mint kormánypárti képviselő idejében, bár 
most sem vonja kétségbe, hogy rendkívül sokat kell dolgoznia. Az intézmény pár dolgozóval 
működik, ha egy fő nincs jelen állandóan, akkor nem tudnak dolgozni. Úgy értékeli, hogy a két 
munka együtt  nem végezhető, ezért az SZDSZ-es képviselők Maróthy Györgyné pályázatát fogják 
támogatni. Ezzel kapcsolatban felvetődtek aggályok, de mindenkiről mondanak jót és sok rosszat a 
városban, ezt félre kell tenni. 



Hangsúlyozza azonban, hogy ha valaki nem válik be mint igazgató - és ez valamennyi pályázóra 
vonatkozik - nem fogják megvárni, amíg letelik az 5 éves kinevezés. Polgármester úrral is 
egyeztettek, hogy az intézményvezetőkkel kapcsolatban bizonyos elvárásaik vannak, alapvető a 
szakmai munka, továbbá az, hogy a tulajdonost megfelelő módon képviselje, a saját területén. 
Véleménye szerint a tulajdonosi képviselet az elmúlt években nem volt megoldva. Az eddigieknél 
többet vár az intézményvezetőktől. Most úgy látja, hogy a pályázók eltudják látni a munkájukat, de 
ha még sem, egy bizonyos idő után értékelni fogják a munkájukat. Nem engedhető meg, hogy 
valaki  ne produkáljon a munkájában. A véleményében semmiféle politikai gondolat nincs, de úgy 
gondolja, hogy az intézmény megérdemel egy olyan vezetőt, aki teljes munkaidejében ezzel az 
intézménnyel fog foglalkozni.

 

Csák Gyula  testületi tag: Összefoglalva az a meglátása, hogy amit hónapokkal ezelőtt az MSZP 
eltervezett, azt most végre akarja hajtani. Tudja azt, hogy az országban sok olyan hely van, hogy 
valaki több posztot is ellát, melynek ki lehet aknázni egyéb irányú előnyeit, pl. kapcsolatépítésben. 
Ez mindkét oldalról megtörténik. Eddigiekben az MSZP arra törekedett, hogy elszigetelje  az 
országgyűlési képviselőt a várostól, és most is minden szálat igyekszik elvágni.

 

A továbbiakban ismerteti az Oktatási és Kulturális Bizottság állásfoglalását. A bizottság 
megtárgyalta  a pályázatokat és véleményt nyílvánitott. Három bizottsági tag Maróthy Györgyné 
pályázatát, míg egy bizottsági tag Vígh Ilona pályázatát támogatta, két fő tartózkodott.

 

Vígh Ilona jelenlegi igazgató, országgyűlési képviselő, pályázó: Elmondja, hogy az intézménynek 
egy nagy tevékenysége a művészeti iskola elkerült az általános iskolához, mellyel sokat veszített a 
művelődési központ. Ezért nem hibáztatja a Képviselő-testületet, mert az a sajnálatos helyzet 
alakult ki, hogy a kormányzat az oktatási szférában támogatta meg  a művészeti nevelést, nem pedig 
a kulturális ágazatban. A városnak mindig keresni kell a lehetőséget a forráshoz jutáshoz. 1998-ban 
a művészeti iskola létrehozásával 25-30 millió Ft-hoz jutott a város, melyből tudta finanszírozni a 
művelődési központ tevékenységét és az ott dolgozók bérét.

Meggyőződése, hogy a jelenlegi helyzetben a művelődési központ fenntartása lényegesen többe fog 
kerülni, mely egészen új sajátos helyzetben van. Pályázatában nagyon sok új dologról írt, nagyon 
sok információval rendelkezik mint országgyűlési képviselő, és mint az országgyűlés kulturális 
bizottságának tagja. Azt gondolja, hogy a két feladat olyan információkkal segíti a munkájukat, 
mely mindenképpen kamatoztatható a lakosság érdekében. Meglátása, hogy nem mindig az a 
hatékony munka eredménye, ha állandóan az irodában ülnek, az épületben tartózkodnak. Azért is 
adta be a pályázatát, mert olyan új helyzet állt elő, hogy az új kormány által adott lehetőség és az 
EU-csatlakozásra tekintettel, bizottsági tagságából eredően első kézből jut hozzá az 
információkhoz. Így nagyon hatékony munkával sikerülne a pályázatokat úgy megírni, hogy 
eredményes legyen és a lakosság nagyban  érezhetné ennek az előnyét. Elmondja, hogy ebben az 
intézményben élte le eddigi életét, és függetlenül attól, hogy más irányban is dolgozik, ez nem volt 
kárára. Abban bízott, hogy a város is pozitívan áll hozzá, mert kevés az a település, akinek 
országgyűlési képviselője van. Az a meglátása, hogy inkább politikai alapon születnek a döntések, 
de nagy tisztelettel ajánlja fel továbbra is a segítségét. Mint parlamenti képviselő és a helyi 
önkormányzati képviselők együtt közösen munkálkodva tudnák a város érdekét és az itt élő 
emberek jövőjét szolgálni. 



Véleménye szerint a kulturális intézmények minden  önkormányzat életében az utolsó helyen 
állnak, pedig a kultúrának a jövőben fel fog értékelődni a szerepe, ehhez meg kell meghatározni a 
személyi és tárgyi feltételeket.

 

Macsári József polgármester: Úgy gondolja, bármi legyen is a Képviselő-testület döntése, a 
művelődési központnak ki kell használni azt a lehetőséget, hogy az országgyűlési képviselő asszony 
a kulturális bizottság tagja és ő továbbra is a művelődési központ dolgozója marad, bármilyen 
döntés születik. Nem beszélne elszigetelésről, mivel minden rendezvényre meghívást kap a 
képviselő asszony és maga is kért és kapott is tőle segítséget. Nem tenné politikai síkra a kérdést.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Örül annak, hogy az országgyűlési képviselőnő megfogalmazta azt, 
hogy szavazás kimenetelétől függetlenül is  segítségére lesz a városnak, illetve az intézménynek. 
Ezt meg is akarta kérdezni, mivel úgy indította a hozzászólását, hogy mint intézményvezető jól 
tudná hasznosítani a kapcsolatait. Úgy gondolja, ha nem lesz intézményvezető a kapcsolatait 
továbbra is lehet hasznosítani. Sajnálja, hogy a pályázatában leírtakat az elmúlt  négy év alatt nem 
tudta az intézmény érdekében hasznosítani, a kapcsolati tőkét nem érezte a város. Csák Gyula 
képviselőnek elmondja, hogy az MSZP még nem nyilvánított véleményt, titkos szavazás lesz, ezért 
nem tudja, hogy miről beszélt egyáltalán. Az alpolgármester úr véleményéhez kapcsolódva 
elmondja, hogy nem politikai indíttatást kell nézni, hanem az intézmény működését. Nem 
engedhető meg az, hogy ahol két-három ember dolgozik, abból egyik állandóan távol legyen.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Véleménye szerint ez nem politikai döntés,  ha bárki politikusi állást 
vállal nem tudja olyan mértékben ellátni a munkáját. Ezt más irányba is el lehet mondani, ha ilyen 
helyzet kerül elő, de maga az a tény, hogy politikus pályázott, megfogalmazhatja, de hangsúlyozza, 
hogy ez nem politikai döntés.

 

Gajda Mihály testületi tag: Az hogy a művelődési központban mit lehetett volna végezni az elmúlt 
időszakban, az a Képviselő-testület munkáját is minősíti, mert erre nem költött az önkormányzat. 
Bárki lesz a vezető, ha hasonló feltételekkel lesz szembe állítva, pénz nélkül nem sokat tud tenni. 
Az országgyűlési képviselőnő kapcsolati tőkéjét illetően, neki döntő szerepe volt abban, hogy a 
művészeti iskolánál a normatív támogatást 2-3 évvel ezelőtt duplájára emelték és ez tartotta el a 
művelődési központot is. Bár a kedvező normatíva miatt a többi település is fenn tudja tartani a 
művészeti oktatást.

 

Vígh Ilona pályázó: Az hogy országgyűlési képviselő, nem kellene negatívumnak venni. Példaként 
említi az elmúlt évek munkájáról, hogy a társastáncnak a művészeti oktatásba való bekerülésébe 
meghatározó szerepe volt. Kolléganőjével kidolgozták a tanrendet és ma már több mint 100 
intézményben e rendszer szerint tanítanak. Az intézményt eléggé leterhelte a művészeti képzés, a 
különböző tagozatok, mindent kipróbáltak. Több más tevékenységet azért is nem tudtak folytatni, 
mert minden termet lefoglalt és ma is lefoglal a művészeti képzés. A Képviselő-testület következő 
döntésének kell lenni, hogy a közművelődési feladatokat, hol, hogyan tudja biztosítani. 



Úgyvéli, hogy sok tekintetben szerencsés volt az, hogy országgyűlési képviselő, nem maradt el 
egyetlen jubileumi rendezvény, a csoportok külföldi útjai, melyekre a költségvetésben nem volt 
forrás, hanem a személyes segítségével hozzájutottak a különböző támogatásokhoz. Most is azt 
szeretné, ha a kormány és az EU-hoz való kapcsolódás adta lehetőségekkel tudnának élni, de 
információ nélkül nem tudnak létezni. Bárhogy alakul a helyzet, szép dolgokat lehet alkotni, de a 
jelenlegi  személyi és épületbeli feltételekkel az intézmény nem működhet.

 

Macsári József polgármester:  A pályázatokkal kapcsolatosan más vélemény nem hangzott el. A 
titkos szavazás idejére szünetet rendel el, felkéri a szavazatszámláló bizottságot, hogy végezze el 
munkáját.

 

S z ü n e t
 

Macsári József polgármester: Szünet után felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a szavazás eredményét.

 

Pákozdi Gábor szavazatszámláló bizottság elnöke: Ismerteti a szavazatszámlálásról készült 
jegyzőkönyvet. (Jegyzőkönyv mellé csatolva.)

 

- a kiosztott szavazólapok száma 17

- urnában lévő szavazólapok száma 17

- érvényes szavazólapok száma 16

- érvénytelen szavazólapok száma 1

 

Az érvényes szavazatok megoszlása:

 

- Maróthy Györgyné 9

- Vígh Ilona 7

Összesen: 16
 

A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a szükséges 10 szavazatot egyik pályázó sem 
kapta meg. A szavazás eredménytelen.



 

Macsári József polgármester: Tekintettel arra, hogy a szavazás eredménytelen lett, javasolja, hogy a 
Képviselő-testület új pályázatot írjon ki a Művelődési Központ igazgatói álláshelyére.

 

A javaslattal kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

146/2002. (XII.19.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ igazgatói 
álláshelyére pályázat kiírását határozza el.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a soron következő ülésre terjessze a testület elé a részletes 
pályázati kiírást.

 

Határidő: 2003. január

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

2. sz. napirend: Címzetes főjegyzői cím adományozására javaslat.

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, mely szerint a korábbi kezdeményezést kell 
a testületnek megerősíteni, mivel a főjegyzői címet a jegyző úr még nem kapta meg, egyébként a 
feltételeknek mindenben megfelel. E cím szakmai elismerés, az önkormányzatnak semmilyen 
kiadást nem jelent.

 

 



Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

147/2002. (XII.19.) Ökt.sz.

 

1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló, 
módosított 1992. évi XXIII. Tv. 30/B. § (4) bekezdésében kapott jogköre alapján – a Közigazgatási 
Hivatal vezetője útján – megerősítve a 6/2002. (II.13.) sz. határozatában foglaltakat, újból 
kezdeményezi Dr. Oláh Ernő körzetközponti jegyző részére a címzetes főjegyzői cím 
adományozását.

 

2./ A Képviselő-testület igazolja, hogy Dr. Oláh Ernő jegyző megfelel a Ktv. 30/B. § (1) bekezdés a-
b. pontjában foglalt feltételeknek:

-         az önkormányzatnál jegyzői kinevezése folyamatosan 1996. augusztus 1-től áll fenn.

-         a 2001. december 20-ai dátumú minősítés szerint kiválóan alkalmas minősítésű.

 

3./ Megbízza a polgármestert, hogy a címadományozással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.

 

Határidő: 2002. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

3. sz. napirend: A helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló 13/1998. (XII.22.) 
rendelet módosítása.

Előadó: Macsári József polgármester

 

 



Macsári József polgármester: Ismerteti a rendelet-tervezetet, mellyel kapcsolatban kérdés, vélemény 
nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
17 igen szavazattal – egyhangúlag  - az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

 

 

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 

20/2002. (XII.20.) sz.

 

 r e n d e l e t e

 

a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló 13/1998. (XII.22.) rendelet 
(továbbiakban: rendelet) módosításáról.

 

1.     §

 

A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

Szeghalom Város helyi járatú autóbuszain fizetendő díjak:

 

(1)   A helyi járatú autóbuszon fizetendő menetjegy ára: 84.- Ft/db.

(2)   Az összvonalas bérlet ára: 1.860.- Ft/db/hó

(3)   A tanuló és nyugdíjas bérlet ára: 590.- Ft/db/hó.

(4)   Az 1-3 bekezdésben meghatározott díjak a 12 %-os ÁFA-t is tartalmazzák.

 

2.     §



 

Ez a rendelet 2003. január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület rendkívüli ülésén más napirend, bejelentés nem 
hangzott el. Megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

 

 

Macsári József Dr.Oláh Ernő
polgármester jegyző


