
J e g y z ő k ö n y v
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. január 27-i üléséről, a 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

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, 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 testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület ülése határozatképes, azt megnyitja.

 

Javasolja meghívó szerinti napirendek megtárgyalását, mellyel a testületi tagok egyhangúlag 
egyetértettek.

 

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Bartis Márton Városfejlesztési Bizottság elnöke, Zsadányi Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Ismertetik a bizottság e napirendre vonatkozó állásfoglalását.

 



(A bizottsági állásfoglalások valamennyi napirendre vonatkozóan a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatosan kiegészítés, más vélemény nem hangzott 
el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

1/2003. (I.27.) Ökt.sz.

 

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

 

 

2.      sz. napirend:  Az Önkormányzat 2003. évi ellenőrzési terve

Előadó: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy az ellenőrzési terv igen részletes, melynek a 2/1-es 
pontja már teljesült. Ez a pont az intézmények 2003. évi költségvetése megalapozottságának az 
ellenőrzéséről szólt. A belső ellenőr a Pénzügyi Irodával közösen aktívan részt vett a költségvetés 
összeállításában.

 

Bartis Márton biz. elnök, Zsadányi Sándorné biz. elnök: Ismertetik a bizottsági állásfoglalást a 
napirenddel kapcsolatosan.

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatosan más vélemény nem hangzott el, azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal  
- egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t
 

2/2003. (I.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2003. évi 
ellenőrzési tervet elfogadja.

 

Megbízza polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2003. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

3.      sz. napirend: Az Önkormányzat 2003. évi költségvetése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a bizottsági üléseken ki lett osztva egy módosított 
előterjesztés, melynek a lényege, hogy a TÁH által tévesen  kiközölt, a középiskolai felnőttoktatásra 
vonatkozó többletet tartalmazza. Ezt szerepeltetni kell, de a későbbiek folyamán visszavonják, 
mivel ellentétes a költségvetési törvénnyel. A Pénzügyi Iroda - és valamilyen formában minden 
iroda érintve volt a költségvetés készítésével - elkészítette a költségvetést. Az önkormányzat 
számára is nagy gondot jelentett a 2002. évi 50 %-os béremelés, részben a plusz juttatások (SZJA 
10 %-a, a gépjárműadó helybenmaradó részére)  összességében fedezetet biztosít az átlagos 50 %-
os közalkalmazotti bér kifizetésére. 2002. decemberében a költségvetési koncepciót elfogadta a 
Képviselő-testület és az abban megfogalmazott legfontosabb feladatoknak 2003. évben eleget tud 
tenni. Konkrétan,  a város működtetése zavartalan legyen az év során, valamennyi intézmény el 
tudja látni a feladatát úgy hogy az említett 50 %-os béremelést,  a pedagógus minőségi bér kifizetést 
és a félévkor várható engergia ármelést, és minimális 20 ezer Ft ruhapénz kifizetését teljesíteni 
tudja. A ruhapénz takarékos gazdálkodás esetén megemelhető. Két fordulós volt az egyeztetés az 
intézményvezetőkkel, első körben az intézményvezetők kidolgozták a költségvetési igényüket, a 
második körben pedig a hivatal által kidolgozott költségvetést egyeztették. Ezek a számok nem 
álltak egymástól távol, az elképzelések találkoztak. A költségvetés lehetőséget biztosít továbbá arra, 
hogy a költségvetési koncepcióban szerepeltetett felújítási és fejlesztési elképzeléseket megvalósítsa 
az Önkormányzat. Konkrétan:  a sportcsarnok 64 millió Ft-os végszámláját, a kétéves útépítési 
kötelezettséget (Kis-Hunyadi, Corvin, Vasút és az Újtelep VI. utca) valamint szeretnék ha pályázat 
útján a Kassai utca is megépülhetne, itt az utcatársulást tovább kell szervezni. 



Fontos elkötelezettség továbbá az intézmények irányába a tetőszigetelések megoldása (középiskolai 
konyha, Dózsa úti Általános Iskola, Petőfi úti Óvoda), ehhez a megfelelő forrás betervezésre került, 
melyet szeretnék esetleges pályázathoz kapcsolni. A Dapsy utcát illetően is van elkötelezettsége a 
városnak, elindításra kerül a kisajátítás, és az utcakorrekcióhoz szükséges tervek elkészítése.  A 
szennyvízcsatorna beruházáshoz szükséges terveket úgy kell elkészíteni, hogy az már az első 
negyedév végén rendelkezésre álljon, és 2003. évben a pályázatok benyújtásra kerülhessenek.  A 
kerékpárút építést is folytatni kívánja az Önkormányzat, elsősorban az Ady utcán a Dózsa utca és a 
híd felé. E szoros költségvetés mellett is mintegy 20 millió Ft-os pályázati alapot tudtak 
elkülöníteni, ezzel biztosítva minden pályázati lehetőséget. Kiemeli az egészségüggyel 
kapcsolatban a járóbeteg szakrendelőt, utókezelő kórházat, ahol a minimumfeltételekre való 
átállásnak 2005-re meg kell történni, melynek komoly költségkihatása lesz. A sportcsarnok 
üzemeltetésére is biztosítottak keretet. A szociálpolitikai kiadások mintegy 10,5 %-al magasabbak, 
többmint 56 millió Ft-ot kell saját forrásból e célra biztosítani.  Elmondja, hogy a testület 
munkatervétől eltérően nem kívánják két fordulóban tárgyalni a költségvetést, egy forduló is 
elégséges. Évközben lehetőség van a költségvetés módosítására. Megnyugtatónak tartja, hogy az 
intézmények  elfogadták a meghatározott sarokszámokat, véleménye szerint megalapozott anyag 
készült ahhoz, hogy a költségvetést a testület elfogadja. A bizottsági üléseken a legnagyobb vitát az 
átadott pénzeszközök – 12 millió Ft - elosztása váltott ki, a sport- és civilszervezetek részére. Ez az 
összeg több mint az elmúlt években volt, bár ettől is többet kértek, de ennyire van lehetősége a 
városnak. A Sport és Civilszervezetek Bizottsága a versenysportra konkrét javaslatot tett, a 
civilszervezetek közötti elosztása pedig  a februári ülésen kerül sor. Hangsúlyozza, hogy a 
közpénzből nyújtott támogatás felhasználását szigorúan számon fogják kérni, valamennyi 
szervezettől. Végül kéri a testület tagjait,  mondják el véleményüket a napirenddel kapcsolatban.

 

Gajda Mihály testületi  tag: A költségvetésről megállapítja, hogy az elmúlt 4 év intézkedéseinek 
folytán megfelelő egyensúlyban van. Hiányolja, hogy  a költségvetés nem foglalkozik a belvíz 
problémával. Mint ismert a Békés Megyei Önkormányzat címzett támogatást nyújtott be 31 Békés 
megyei település belvízrendezési problémájának a megoldására 2001-ben. Ezt akkor a Kormány és 
a Parlament sem támogatta. (MSZP-s országgyűlési képviselők módosító indítványt nyújtottak be, 
hogy azt szavazza meg a Parlament, de nem történt meg.) Az önkormányzati választások idején az 
MSZP programjában választási ígéretként szerepelt a 31 település belvízrendezési programjának 
megvalósítása. Végül a Kormány 8 településről döntött. Részletezi, hogy a címzett támogatás hogy 
működik. A megyei önkormányzat nyújtja be, de a helyi önkormányzatnak kell az önerőt 
biztosítani. Ez a címzett támogatás 5 öblözetre van bontva, melyből 2 öblözet nyert, Orosháza és 
Békéscsaba térsége. A Megyei Képviselő-testület elnöke úgy fogalmazott, hogy „nem gondolta 
senki komolyan, hogy ezt a címzett támogatást egy ütemben meg lehet valósítani, mivel a 
nemzetgazdaság ezt jelenleg nem bírja el.” Kérdezi, hogy 2001-ben elbírta volna a nemzetgazdaság 
egy ütemben a megvalósítást, most pedig már nem? A választ lehet az, hogy nem,  vagy maguk a 
politikusok is tudták, amikor az ígéretet meg tették, hogy ezt nem lehet megvalósítani. Miután a 
Kormány a címzett támogatást nem támogatta, Vígh Ilona országgyűlési képviselő módosító 
indítványt nyújtott be, hogy a Parlament támogassa Szeghalomra is kiterjesztve. Sajnos az MSZP-s 
képviselők nem szavazták meg – köztük az a két országgyűlési képviselő sem, akik közül Tóth 
Károly  az, akiről úgy volt szó, hogy ő lesz az a képviselő, aki Szeghalom és térségét megpróbálja 
felkarolni a Parlamentben. Elmondja továbbá, hogy pont az a 3 öblözet nem nyert, amely – 
szakemberek véleménye szerint – veszélyeztetettség szempontjából a legrászorultabb. Köztudott, 
hogy jelenleg is nagy belvíz fenyegeti  Szeghalom térségét. A Megyei Közgyűlés elnöke kérdésükre 
azt mondta, hogy azért Orosháza és Békéscsaba térsége nyert, mert ez a 2 öblözet volt olyan 
előkészítettségben, amelyet el lehet kezdeni. Kérdése, hogy megfelel-e az igazságnak, hogy 
Szeghalom és környéke nem állt olyan előkészítettségi fokban, hogy a címzett támogatást  ebben az 
évben el lehetett volna indítani.



 

Bartis Márton testületi tag: Elmondja, hogy képviselői munkája során a 13 költségvetést kapta meg. 
Általában mindig elhangzott az a kifejezés, hogy „feszített költségvetés”. Valószínű, hogy ez is az, 
de most nem érzi azt a kérdőjelet, amit az előző évek során sokszor érzett bizonyos feladatok 
megoldási lehetőségén. A költségvetés tartalmazza  a felújítási, fejlesztési  lehetőségeket, pályázati 
önerőt, a sportcsarnok működtetését stb. Az így összeállított költségvetés az abban résztvevő 
szakemberek és az intézményvezetők munkáját dicséri és a kompromisszum keresését a meglévő 
lehetőségek között. Javasolja a költségvetés elfogadását. Végül ismerteti a Városfejlesztési 
Bizottság állásfoglalását.

 

Csák Gyula testületi tag: Elmondja, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság addig a szintig 
tárgyalta a költségvetést, mely szakmai szempontból a bizottság feladata. Ismerteti a bizottság 
állásfoglalását.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag, biz. elnöke: Ismerteti a pénzügyi bizottság állásfoglalását. 
Észrevételként elmondja, hogy a rendelet tervezet 14. § 2. pontját pontosítani javasolja „évi 500 
ezer Ft”-ra.

 

Gajda Mihály Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását.

 

Pákozdi Gábor Sport és Civil Szervezetek Bizottsága: Ismerteti a bizottság állásfoglalását. Saját 
véleménye: A költségvetésben  154 millió Ft saját forrás van az intézmények számára pluszban, 
azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket elvárnak tőlük. Amit gazdasági programban 
megfogalmaztak és elfogadtak, annak az első lépcsőjeként újabb 179 millió Ft van betervezve, 
amellyel el tudnak indulni pályázatokon és minden más úton. Gajda képviselő által elmondottakban 
van igazság, de kérdezi, hogy 2003-ig milyen jelentős projekt érintette Szeghalmot. Nem arról van 
szó, hogy FIDESZ vagy MSZP frakció, hanem Szeghalom Képviselő-testületének – mindnyájuknak 
– milyen érdek érvényesítő szerepe jut majd a jövőben. Ez közös feladat lesz, 2003-ban Szeghalom 
valóban nem szerepel a Kormánynál céltámogatásként, de mindent megtesznek, hogy 2004-ben 
szerepeljen.

 

Macsári József polgármester: Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy a 2001-ben indult 
belvízrendezési program, sem a FIDESZ sem az MSZP kormány alatt Szeghalmot nem érintette. 
Ezt személyesen nehezményezte a megyei közgyűlés elnökénél, az Észak-Békési Térségfejlesztési 
Társulás ülésén kérte, hogy hozzanak olyan határozatot, hogy Szeghalom térségében lévő 
települések is benne legyenek a belvízrendezési programban. Elmondja továbbá, hogy sajnos volt 
olyan komoly költségvetési tétel amire nem számolhattak. Nagy mennyiségű hó hullott a térségre, 
ezért komolyan fel kell készülni az ebből adódó esetleges belvízre. Bízik abban, hogy központi 
támogatást fognak kapni belvíz esetén.



A város felkészült, a belvízrendezési programot az elmúlt év végén aktualizálták, folyamatosan 
karban vannak tartva a gyűjtőcsatornák átemelő szivattyúi, jelenleg is folyamatosan működnek. 
Segítséget nyújt a Tűzoltóság is, egyeztetett  KÖVIZIG és a TIVIZIG munkatársaival is. A 
belvízprobléma végleges megoldását a címzett támogatás jelentené.  A rendelet-tervezet 15 §-ához 
tett észrevételt elfogadja. Javasolja a 12 millió Ft felosztását a Sport és Civil Szervezetek Bizottsága 
által tett javaslat alapján azzal, hogy a 3,6 millió Ft felosztásáról e bizottság hozzon döntést és erről 
tájékoztassa a Képviselő-testületet. A maga részéről is javasolja,  hogy a testület hozzon olyan 
határozatot, hogy biztosítja a pályázati önerőt – előzetes egyeztetés alapján -  valamennyi 
önkormányzati intézmény számára.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Gajda képviselő úr hozzászólását illetve a belvizet illetően 
elmondja, hogy valóban nem tartalmaz a költségvetés erre vonatkozóan adatot, ez annál sokkal 
nagyobb feladat, mint hogy a város költségvetésébe ezt be lehetne építeni. A szabad pénzeszközök 
eléggé behatároltak. Szomorúan vette tudomásul, hogy a belvíz támogatás csak Orosháza és 
Békéscsaba térségét érinti 2003 évben, 200 millió Ft értékben. Azonban 2004-ben nem fog 
kimaradni Szeghalom és ez a közel 300 milliós beruházás meg fog valósulni, de tudomásul kell 
venni a pénzügyi realitást és azt, hogy az MSZP képviselői máshol jobban tudnak lobbizni és 
nagyobb erőt képviselnek, mint Szeghalom városában. Ez majdnem minden párt vonatkozásában 
így van. A FIDESZ korszakban a FIDESZ is elég gyenge volt Szeghalmon, de az SZDSZ 
korszakban az SZDSZ is. Ezen a vidéken politikailag nem tudnak megfelelő lobbi erőt képviselni a 
megyénél. Ebből azért nem azt a konzekvenciát kell levonni, hogy felelőtlenül ígérgettek a 
választásokon, feltételesen ígérték, konkrétan csak akkor ígérhetnek ha már oda van ítélve. Az 
elmúlt 12 éven sem volt a város megtámogatva, függetlenül attól, hogy milyen koalíció működött. 
Az országgyűlési képviselő asszonyt nem megbántva, nem tudja elfogadni azt a nyilatkozatot, mely 
szerint az elmúlt 4 évben nem volt probléma, most pedig lepusztult a térség. Négy évet nem lehet 
összehasonlítani két hónappal, négy év múlva meglátják, hogy ez a politikai időszak mit hoz. A 
költségvetésre visszatérve, az sok mindent nem tartalmaz, pl. moziterem felújítása, a Kárász-
kastély, vagy egyéb feladatok megoldására. Ez a pályázatok függvénye lesz, melyet be kell 
nyújtani  és mérlegelni kell azt is, hogy a legsürgetőbb feladatokhoz kölcsönt vegyenek fel. A 
civilszervezetek támogatását illetően  ezen volt a legtöbb vita. Ez visszavezethető oda, hogy minden 
politikai párt azt mondta, hogy lényegesen magasabb támogatást fog biztosítani. Ezt a költségvetés 
realitása határozza meg. Az intézményekre vonatkozóan korrekt tervezés volt, ezért is 
megengedhető, hogy egy fordulóban fogadja el a költségvetést a Képviselő-testület. A 
sportegyesületekre és civil szervezetekre visszatérve, felhívja a figyelmüket, hogy tekintsék 
bizalomnak, hogy ilyen megemelt támogatást biztosítanak, melyért eredményt várnak és szigorúan 
fogják ellenőrizni az átadott támogatást. Javasolja, hogy a költségvetést fogadja el a testület az 
előterjesztett formában, melynek eredményét egy év múlva tudják meg megállapítani.

 

Macsári József polgármester: A belvízrendezésre visszatérve elmondja, hogy helyesen volt 
előkészítve a terv, engedélyes tervvel rendelkezett a város.

 

A napirenddel kapcsolatban más kérdés, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 
költségvetésről szóló rendelet-tervezetet – figyelemmel a 14. § (2) bekezdésére tett kiegészítésre, 
továbbá  a Sport és Civilszervezetek Bizottsága elnöke által ismertetett támogatás felosztásra. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta, illetve határozatot hozta:



 

Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

 

1/2003. (I.28.) számú

 

r e n d e l e t e

 

az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről

 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. Évi 
XXXVIII. Törvény 65. §-a, illetve a 306/2002. (XII.27.)  kormányrendelettel módosított 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján a 2003. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya
 

1.     §

 

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

 

2.     §

 

(1)    Az államháztartási törvény 67. §  (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az 
alábbiakban állapítja meg:

 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:

 



Cím Megnevezés
 

1. Polgármesteri Hivatal

2. Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola

3. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

4. Városi Tűzoltóparancsnokság

 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

 

4.      Napköziotthonos Óvoda

 

(2)    Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalon belül 5. Sz. melléklet szerint 
szakfeladatokat határoz meg.

 

3.      §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének

 

a./ bevételi főösszegét 1.755.267 ezer Ft-ban

b./ kiadási főösszegét 1.755.267 ezer Ft-ban

 

állapítja meg.

 

I.                   Költségvetési bevételek

 

4.     §

 



(1)     Az önkormányzat 2003. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. sz. 
melléklet tartalmazza.

 

(2)     Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

II.                Költségvetési kiadások

 

5.     §

 

(1)          Az Önkormányzat működési-, felhalmozási bevételi-, kiadási előirányzatait a Képviselő-
testület a 4. sz. melléklet szerint határozza meg:

 

Bevétel                     Kiadás

 

1./ Működési 1.677.090 ezer Ft 1.522.867 ezer Ft

2./ Felhalmozási 78.177 ezer Ft 232.400 ezer Ft

ÖSSZESEN: 1.755.267 ezer Ft 1.755.267 ezer Ft

 

(2)          A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek (címeinek) és a Polgármesteri 
Hivatal szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát a 3., 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

6.     §

 

Felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, feladatonként tájékoztató jelleggel az V. sz. 
melléklet mutatja be.

 



7.     §

 

Az Önkormányzat céltartaléka 83.087 ezer Ft

Ebből: - pedagógus szakkörnyv 2.338 ezer Ft

- tanulók tankörnyv tám. 5.908 ezer Ft

- óvoda gyesen lévő jutt. 1.127 ezer Ft

- közcélú foglalkoztatás 14.747 ezer Ft

- sportcsarnok üzemeltetés 20.000 ezer Ft

- beruházás sajáterő 20.000 ezer Ft

- állami támogatás elszám. 18.967 ezer Ft

8.      §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2003. svi várható bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesüléséről – 7. sz. melléklet szerint – az előirányzat-felhasználási ütemtervet elfogadja.

 

9.     §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2003-2005. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett 
bevételi és kiadási előirányzatai a IV. sz. táblázat szerint, működési és felhalmozási részletezésben 
tudomásul veszi.

 

III.             A költségvetési létszámkeret

 

10. §

 

Az Önkormányzat létszám keretét – álláshelyek számát – a Képviselő-testület a 6. sz. melléklet 
szerint állapítja meg.

 



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

11. §

 

Az Önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
megváltoztathatóak.

 

12. §

 

(1)     A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

 

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely     költségvetési fejezet vagy 
elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a 
Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A Képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok 
szerinti módosításáról.

 

 

 

13. §

 

Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei saját hatáskörben előirányzat-módosítást 
hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-
testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

 

14.  §

 

(1)       A Képviselő-testület az 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74. § (2) bekezdésének 
figyelembevételével a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok előirányzatai között az 
átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.



 

(2)       Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 500.000 Ft keretösszeg erejéig, saját 
hatáskörben, egyedi elbírálás alapján támogatást adjon.

 

15. §

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját 2001. január 01-től 
elfogadott 36.000.- Ft-ban állapítja meg.

 

16. §

 

Az intézmények finanszírozása nettó módon, az intézmények által elkészített (az Önkormányzat 
részéről elfogadott) előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.

 

Záró rendelkezések

 

17. §

 

(1)     E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. január 01. napjával 
kell alkalmazni.

 

(2)     A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 



H a t á r o z a t

3/2003. (I.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sport- és civilszervezetek részére az 
alábbi támogatást biztosítja:

 

- Szeghalmi Női Kézilabda Klub 4.500.000 Ft

- Szeghalmi Labdarúgó Szakosztály 2.700.000 Ft

 

Edzésekre és mérkőzésekre a sportcsarnok biztosítása ingyenes.

 

A szakosztályok kötelesek gondoskodni a felszerelések tisztántartásáról.

 

A mérkőzések belépőjegyeit az intézmény árusítja.

 

Labdarugó  utánpótlás önkormányzati támogatása  800.000 Ft

 

Az Egyesület ezt az összeget köteles elkülönített számlán kezelni, és az utánpótlás nevelésének 
érdekében felhasználni.

A sporttelep az edzésekre a mérkőzésekre ingyenesen rendelkezésre áll, a felszerelés 
tisztántartásáról az Egyesület gondoskodik.

 

Egyéb támogatások: 3.600.000 Ft

 

Egyéb egyesületi támogatásra 1.120.000 Ft

 

A fenti támogatási összegnek a folyósítása az egyesületek és szervezetek Szeghalom város 
érdekében végzett munkája alapján, illetve fejlesztési elképzeléseik pályázati úton történő 
megvalósításához a saját erő biztosítására.



A fenti szervezetek által benyújtott pályázat és cél megjelölése alapján. Az egyéb egyesületi 
támogatást a Sport és Civil Szervezetek Bizottsága osztja el.
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A fentiek után szavazásra bocsátja az Oktatási és Kulturális Bizottság 
javaslatát az intézmények pályázataihoz saját erő biztosítására vonatkozóan. A szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

4/2003. (I.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat  oktatási, kulturális és 
egészségügyi intézményei részére – előzetes egyeztetés alapján – pályázat benyújtásához biztosítja 
a saját erőt.

 

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

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

4., 4/1. sz. napirend: Teljesítménykövetelmények (kiemelt célok) meghatározása

Előadó: Macsári József polgármester, Dr. Oláh Ernő jegyző



 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése a határozati javaslat 13. pontjával kapcsolatosan, hogy jelenleg 
működik-e a közterület felügyelet. Javasolja a 8. pontban a szöveg módosítását „csökkenjen az 
eredményes jogorvoslatok száma” helyett „csökkenjen a panaszok száma” szövegre.

 

Macsári József polgármester:  Válaszként elmondja, hogy korábban volt közterület-felügyelet, 
jelenleg a közmunkások alkalmazásával került előtérbe  ennek a feladatnak az ellátása is, van 
kijelölt személy, akinek a véglegesítésével a 13. pontban foglaltak megvalósulnak. Jegyző úr 
véleménye szerint második javaslattal kapcsolatosan, jogilag úgy helyes a megfogalmazás, ahogy 
az a 8. pontban szerepel. „Panasz”-ként megfogalmazva nem mérhető ez a feladat.

 

A napirenddel kapcsolatosan más vélemény, javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátja először a 
4-es számú előterjesztést.  A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t

 

5/2003. (I.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a köztisztviselők 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokról szóló előterjesztést és a kiemelt célokat 
az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1.      Kiemelten fontosnak tartja, hogy folyamatosan rendelkezésre állnak a település helyzetére, 
illetve annak változásaira vonatkozó információk, előrejelzések, elemzések.

 

2.      Kiemelten fontosnak tartja, hogy teljes körű kép mutatja az önkormányzat rendelkezésére álló 
legfontosabb erőforrásokat, lehetőségeket, amelyek a döntési mozgásteret behatárolják.

 

3.      Kiemelten fontosnak tartja a település hosszú távú komplex fejlesztésének biztosítását.

 



4.      Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kisérése.

 

5.      Kiemelten fontosnak tartja a helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és 
szolgáltatások színvonalának emelését és a szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok 
megelégedettségének javítását, valamint a település működtetése eredményességének emelését.

 

6.      Kiemelten fontosnak tartja, hogy a hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a 
szolgáltatói jelleg, és fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei.

 

7.      A beruházások szakszerű lebonyolítása.

 

8.      Javítani kell az ügyintézés törvényességi színvonalát oly módon, hogy csökkenjen az 
eredményes jogorvoslatok száma.

 

9.      Határidőre készüljön el a költségvetési koncepció. Határidőre kell benyújtani a költségvetési 
javaslatot.

 

10.  A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az önkormányzat bevételei.

 

11.  A köztisztviselők előmeneteléhez kapcsolódóan fokozottan érvényesíteni kell az ösztönzési 
szempontokat, és határidőre el kell készíteni az előmenetellel kapcsolatos munkáltatói 
intézkedéseket.

 

12.  Határidőre elő kell készíteni az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását, illetve azok 
teljesítésének értékelését.

 

13.  Erősíteni kell a közterület felügyelet megelőző tevékenységét.

 

14.  Biztosítani kell a testület törvényes működésének alapfeltételeit. A testületnek határidőre el kell 
készíteni és a testületi tagok részére meg kell küldeni a döntéshozatalhoz szükséges 
dokumentumokat, biztosítani kell, hogy az érdekegyeztetés során a döntéssel érintettek kifejthessék 
véleményüket.



 

15.  Az előterjesztések a rendeletek, és a határozatok szövegét úgy kell megszerkeszteni, hogy az 
egyértelmű, világos, a magyar nyelv szabályainak megfelelőek legyenek és szakmai kifejezéseket 
csak akkor tartalmazzanak, ha azok nélkül a pontos jogi szabályozás nem oldható meg.

 

16.  A népszavazás törvényes és sikeres lebonyolítása.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.

 

Határidő: 2003. március 30. és december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban szavazásra bocsátja a 4/1-es előterjesztést. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az 
alábbi határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t

 

6/2003. (I.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. évre, a határozat mellékletét 
képező előterjesztésben szereplő, a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 
határozza meg Szeghalom Város Önkormányzati Tűzoltósága részére.

 

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

 



Határidő: 2003. március 30. és december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

 

5./ Térségi Koordinációs Iroda kialakítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztésben megjelölt helyen Térségi 
Koordinációs Iroda kerülne kialakításra, mely helyet adna az Észak-Békés megyei Önkormányzati 
Térségfejlesztési Társulásnak, a TURINFORM-nak, és a Vállalkozói Övezetet működtető Kft-nek. 
Az iroda kialakítására pályázati lehetőség is van.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

(Időközben egy fő testületi tag eltávozott az ülésről.)

 

H a t á r o z a t

 

7/2003. (I.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Térségi Koordinációs 
Iroda Szeghalom városában kerüljön kialakításra. A térségi iroda kialakításához határozatlan időre, 
ingyenesen biztosítja a Szeghalom, 420/3/A/14 hrsz. alatt felvett, Szeghalom Szabadság tér 10-12. 
Fsz. 14. sz. alatti, összesen 112,87 m2 területű ingatlant. Az iroda működtetése a Térségfejlesztési 
Társulás feladata.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 



Határidő: határozat megküldése a Társulásnak 8 napon belül, folyamatos.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

5/1. Sportcsarnok működtetése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a sportcsarnok működtetésének formájára elvi 
állásfoglalás kell hozni, mivel Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére a pályázatot ki 
kell írni és a kiírásban feltételként kell  szerepeltetni  a sportcsarnok működtetésére vonatkozó 
elképzelést.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t

8/2003. (I.27.) Ökt.sz.

 

1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a hamarosan 
átadásra kerülő sportcsarnok, továbbá a sporttelep üzemeltetését a Művelődési Központ lássa el.

 

2./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 1./ ponttal kapcsolatos előterjesztéseket 
folyamatosan terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 



 

5/1/1. Művelődési Központ igazgatói álláshelyére pályázat kiírása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, 
azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

9/2003. (I.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a 
Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívást elfogadja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati felhívás megjelentetéséről, a pályázati eljárás 
lefolytatásáról gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal és értelemszerű

Felelős:  Macsári József polgármester

 

 

5/2. Városi Művelődési Központ mozi-színházterme felújítása érdekében vis-maior támogatási 
kérelem benyújtása.

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a Művelődési Központ moziterme tetőszerkezetének 
megromlott műszaki állapotát tovább súlyosbította a közelmúltban lehullott nagy mennyiségű hó. 
Ezért feltétlenül szükséges a helyreállítás, melynek érdekében vis-maior támogatás igénylésére van 
szükség. A támogatás igényléséhez testületi határozatot kell hozni.

 



Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

10/2003. (I.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testület egyetért a 29.682 eFt összköltségű mozi- 
és színházterem tetőszerkezetének átépítésével, annak természeti károkból adódó életveszélyessé 
válása miatt.

 

Mivel saját forrás a felújítási munkák elvégzésére nem áll rendelkezésre, szükségesnek tartja soron 
kívül a teljes összeg erejéig vis-maior támogatás iránti igény benyújtását a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

5/3. Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló többszörösen módosított rendelet 
módosítása

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a jelenlegi rendelet szerint az Önkormányzat és az 
intézményeknél elhelyezkedő szakemberek részére van lehetőség lakás biztosítására. Az 
előterjesztés azt tartalmazza, hogy ne zárja ki az Önkormányzat a közfeladatokat ellátó (Mentők, 
Tűzoltóság, Rendőrség)  intézményeknél elhelyezkedő szakemberek lakás  biztosítását. Sok ilyen 
kérés érkezett hozzá. A rendelet módosításával a város segítené a szakemberek letelepedését, 
határozott időre történő lakáskiutalással. A lakáskiutalásról az érintett bizottság tesz javaslatot, hogy 
kinek a kérését támogassa a város.



 

A rendelet-tervezettel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

 

2/2003. (I.28.) számú

 

r e n d e l e t e

 

 

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló többszörösen módosított 5/1994. (V.2.) sz. 
rendelet (továbbiakban: rendelet ) módosításáról

 

 

1.     §

 

A rendelet 5. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(1)A város megfelelő szakember ellátása érdekében lakásbérleti névjegyzék mellőzésével lakás 
biztosítható annak a szakembernek, akinek alkalmazása, tevékenysége a város ellátása, működése 
érdekében feltétlenül indokolt. Ebben az esetben a jövedelmi viszonyokat nem kell figyelembe 
venni.

 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján lakást bérbe adni az Egészségügyi   és Népjóléti Bizottság 
javaslatára a Képviselő-testület határozata alapján lehet.

 



(4)Az (1) bekezdésben foglaltak alapján bérbe adott lakásra az e rendeletben foglalt szabályokat 
kell alkalmazni az alábbi eltéréssel:

a./ A lakásba a bérlő a ténylegesen vele együtt költöző és az ott született hozzátartozókon kívül más 
személyt nem fogadhat be.

b./ Bérlőtársi jogviszony a lakásra nem jöhet létre.

c./ Bérleti jogviszony folytatására a közvetlen hozzátartozók sem jogosultak (kivéve: a bérlő halála, 
vagy rokkantsága esetén).

d./ A lakás egy részének más célú hasznosítása is kizárt.

e./ A bérleti jogviszony a munkaviszony, tevékenység bármely okból történő megszüntetésével 
egyidejűleg megszűnik.

 

2.     §

 

Ez a rendelet 2003. február 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

5/5. Mentő esetkocsi 24 órás üzemeltetésének kérése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy jelenleg a szeghalmi  Mentőállomáson a sűrgősségi 
esetkocsi 10 órában üzemel. Az Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás 
szintén határozatban kéri az esetkocsi 24 órában történő üzemeltetését. A Mentőszolgálat 
költségvetésében   mentőtiszt beosztásához jelenleg nincs forrás. A határozat megküldésre kerül az 
Egészségügyi Minisztériumba és megkeresik az Országos Mentőszolgálat Főigazgatóságát.

 

A kérelemmel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

 



H a t á r o z a t
 

11/2003. (I.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a Szeghalmi Mentőállomáson  
lévő sürgősségi esetkocsi 24 órában üzemeljen, Szeghalom és térsége jobb betegellátásának 
érdekében.

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

-         Sportcsarnok elnevezése

 

 

Macsári József polgármester: A sportcsarnok elnevezésére érkezett javaslatot a bizottságok 
megtárgyalták és javasolják, hogy az érintett személyre tett javaslatról ne döntsön a Képviselő-
testület, arra később térjen vissza úgy, hogy a város több neves sportolóit is számba kell venni.

 

A fenti javaslattal a Képviselő-testület egyetértett.

 

 

B e j e l e n t é s e k:

 

 

Farkas Zoltán testületi tag: Elmondja, hogy a jelentős mennyiségű hó olvadásakor az utak nagy 
részéről a víz nem tud elfolyni, ezért nagyban károsodnak. Kéri a Műszaki Irodát, mérje fel a 
károsodott utakat, és a gléderezést minél hamarabb kezdjék el. 



Elmondja továbbá, hogy az ivóvízvezeték rendszer állapota továbbra is nagy gond a városnak, a 
Kinizsi utcában komoly csőtörés lehet, mivel mínusz 25 fokban sem volt befagyva a vízelvezető 
árok. Ez jelentős vízveszteséget okoz a városnak.

 

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy folyamatosan – ahogy az idő engedi – takarítják az 
utakat. A közmunkások kitakarították az árkokat, átereszeket. Több helyet nem volt befagyva az 
árok a nagy hidegben sem, nem feltétlenül a csőtörés okozza, hanem műtárgy cserére lenne 
szükség. A Vízmű vállalat  vezetője ígérte, hogy jelzés alapján fogják a sürgősségi munkákat 
elvégezni.

 

Gajda Mihály testületi tag: Elmondja, hogy tudomása van arról, hogy a Vízmű Vállalat át akar 
alakulni részvénytársasággá. Kérdése, hogy a testület mikor foglalkozik ezzel a kérdéssel.

 

Macsári József polgármester:  Maga is a sajtóból értesült az átalakulás szándékáról, ezzel 
kapcsolatosan semmilyen anyagot nem kapott. Ígéretet tesz arra, hogy ha Szeghalom Városnak mint 
tulajdonosnak állást kell foglalni az átalakulásról, azt a Képviselő-testület elé fogja terjeszteni. Az 
átalakulás a későbbi üzemeltetésre is kihat, mivel szabad utat ad a befektetőknek és a tulajdonos 
váltásnak.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Részleteiben ismerteti a Vízmű Vállalat korábbi átalakulási 
szándékával kapcsolatos eljárásokat. Végül megállapítja, hogy a Vízmű Vállalt átalakulása nem jár 
veszéllyel a tulajdonosokra – a készfizető kezességre tekintettel -  mivel nagy nyereséggel dolgozó 
vállalat.  Egyébként mind az 56 önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a tulajdoni arányában  kell 
szavazni az átalakulásról. Megjegyzi, hogy Békéscsaba Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 
nem támogatta az RT-vé alakulást.

 

Macsári József polgármester:  Bejelenti, hogy a februári testületi ülésre meghívja a Vízmű Vállalat 
vezérigazgatóját, és tájékoztató anyagot fog kérni.

 

Gajda Mihály testületi tag: Véleménye szerint a Vízmű Vállalattal kapcsolatos kérdés lényegesen 
bonyolultabb. A nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzatok nem dönthetik el 
kérdést, a kisebb tulajdonosoknak is ugyanolyan szavazati joguk van, esetleg meg is 
akadályozhatják a döntést. Tudomása szerint az ügy tekintetében jelenleg nincs változás a korábbi 
állásponthoz képest.

 



Macsári József polgármester: A Képviselő-testület nyilvános ülésén más napirend, bejelentés nem 
hangzott el, azt bezárja.  A testület zárt ülésen folytatja munkáját.

 

K.m.f.t.

 

Macsári József                                                                 Dr.Oláh Ernő


