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Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. április 28-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, Szakácsi Gyuláné jegyzőkönyvvezető

 

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

 

A napirendek tárgyalása előtt szól arról az esetről, amely valamennyi jóérzésű szeghalmi lakost 
megbotránkoztatott. Tapasztalhatta a lakosság, hogy az önkormányzat erőfeszítéseihez képest a 
Tildy utcát parkosítja, folyamatosan fákkal ülteti be. Sajnos vannak olyan emberek akik nem 
értékelik  ezt a munkát és kárt tesznek a közös vagyonban. Megköszöni a Képviselő-testület 
nevében a Szeghalmi Polgárőröknek, az elmúlt időszakban végzett munkájukat. Két alkalommal is 
a polgárőrök segítségével fogták el a tetteseket, akik rongálták a közvagyont, legutóbb 25 db 
újonnan ültetett fában tettek kárt az elkövetők. Név szerint ismerteti azoknak a polgárőröknek a 
nevét, akik a legutóbbi hajnali akcióban részt vettek: Ladányi János, Bozsó András, Bozsó Ildikó, 
Károlyi András, Pántya Andor, Hati János. Még egyszer megköszöni a munkájukat, és kéri, hogy a 
jövőben is ilyen éberen vigyázzanak a rendre. Elmondja, hogy a TAPPE Kft is szeretné 
megköszönni a polgárőrök munkáját, szeretnék elérni, hogy hétvégeken ne legyenek a 
szeméttárolók felborogatva. Felkéri a TAPPE Kft képviselőjét Kasza Anitát, hogy adja át a 
Polgárőrség vezetőjének az ajándékot, egy digitális fényképező gépet, melyet munkájuk során 
hasznosan tudnak igénybe venni.

 



Kasza Anita TAPPE Kft képviselője: Átadja az ajándékot a Ladányi Jánosnak a Polgárőrség 
vezetőjének, sikeres munkát kívánva.

 

Macsári József polgármester: Napirend előtt bejelenti továbbá, hogy a város a Művelődési Központ 
különböző programokkal készül április 30 illetve május 1-re. A városban minden réteg 
megtalálhatja a saját szórakozásának megfelelő programot. Különös hangsúlyt fektettek a 
gyermekek és a fiatalok szórakoztatására. A Képviselő-testület felajánlása révén május 1-én 
színvonalas gyermekműsorokat szerveznek a Tildy utcán.

 

A fentiek után javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását, mellyel a Képviselő-
testület egyhangúlag egyetértett.

 

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

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban kérdés, 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
 

53/2003. (IV.28.) Ökt.sz.

 

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

 

 

2. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár beszámolója

Előadó: Horváth László igazgató

 

Horváth László igazgató: Az előterjesztést kommentálva a lakosság tájékoztatására elmondja, hogy 
mit tartalmaz a beszámoló. 



Legutoljára 2000. augusztus 28-án számolt be az intézmény munkájára, sok változás nem történt 
azóta. A beszámoló tartalmazza, hogy mely törvények alapján dolgoznak, az ebből adódón 
feladatokat a beszámolóban részletesen közli. Bemutatja a jelenlegi helyzetképet, és az utolsó 
lényegi részben a szakmai tevékenységet értékeli, a különböző munkaterületeken keresztül. 
Állománygyarapítási, gazdálkodási, feldolgozó tevékenység, az olvasó szolgálatról és e mellett a 
rendezvényeikről. Bibliográfiai és helyismereti kutatásokról, kiadványokról. Az utolsó részben a 
beszámoló a további terveket, a várható feladatokat ismerteti.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a szóbeli tájékoztatást. Felhívja a figyelmet, hogy 
minden évben érdekeltség növelő pályázattal, technikai és könyvtári állományát gyarapítja a 
könyvtár. Fontosnak tartja szélesíteni a hangos könyv állományt. Nemrég volt a Gyengénlátók és 
Vakok Szövetségének a közgyűlése, ahol ez az igény is jelentkezett. A bizottsági ülésen elmondta az 
igazgató úr  tervbe van, hogy a meglévő állományt folyamatosan gyarapítani szeretné a könyvtár.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Kérdése, hogy a civilszervezetekkel milyen jellegű a könyvtár 
kapcsolata. Mekkora összeget tudnak folyóiratokra, napilapokra fordítani, mire lenne igény, milyen 
ezeknek az olvasottsága.

 

Csák Gyula Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: Ismerteti a napirenddel kapcsolatos bizottsági 
állásfoglalást.

 

(Valamennyi bizottság, valamennyi napirendre vonatkozó állásfoglalása a jegyzőkönyv mellé 
csatolva.)

 

Bacsó Imre testületi tag: A civil szervezettek való kapcsolatot illetően elmondja, hogy a Szeghalmi 
Cigányokért Egyesület egy hónappal ezelőtt kötött együttműködési megállapodást a Városi 
Könyvtárral, mely a nyári táboroztatásra vonatkozik. A könyvtár felajánlotta a díjmentes munkáját, 
előadását.

 

Horváth László igazgató: Válaszként elmondja, hogy három jelentősebb civil szervezettel vannak 
kapcsolatban. Egy vallási közösség életmód klubja működik náluk, a könyvtárban a szellemi 
foglalkozásokat tartják. A Vakok- és Gyengénlátók Szövetségével több évtizede kapcsolatban 
állnak, melynek most szünete volt, mert a helyi szervezet nem működött. Örömmel veszik, hogy 
újra érdeklődés van, és minden reményük meg van arra, hogy az általuk nagyon igényelt hangos 
könyvet biztosítani tudják. Ennek érdekében pályázatot  nyújtottak be, remélik hogy nyertes lesz. 
Örömmel veszik a Szeghalmi Cigányokért Egyesülettel alakuló kapcsolatot. Eseti kapcsolataik 
vannak egyes szervezetekkel, egy-egy közös ügy kapcsán. A könyvtárral kapcsolatban el lehet 
mondani, hogy ami ott történik, annak máshol mutatkozik az eredménye, pl. az iskola tanulóinak 
érdemjegyei, vagy a továbbtanulási sikerek.



A folyóirat összeget külön nem tartják nyílván, 89 féle folyóiratot járatnak, véleménye szerint ez 
nagyságrendjében elegendő, az igényeket kielégíti, különösebb panasz erre nincs. Sok folyóirat nem 
azonnal kerül hasznosításra, hanem később recenzió katalógusban, amely a folyóiratokat dolgozza 
fel, elsősorban irodalomtudományi szempontból. A képes, színes folyóiratokból kellene több, de 
sajnos színvonalukat tekintve nagyon kevés az, amit érdemes járatni.

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban más kérdés, vélemény nem hangzott el, 
megköszöni a beszámolót, majd 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
 

54/2003. (IV.28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Miklós Városi Könyvtár 
beszámolóját elfogadta.

 

3. sz. napirend: Pályázat a folyékony hulladék szállítás közszolgáltatás ellátására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolat elmondja, hogy a Képviselő-testület elmúlt 
ülésén elfogadta a folyékony hulladék szállítás kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendeletét.  A 
helyi rendelet elfogadása után pályázatot kell kiírni a közszolgáltatás ellátásra. Komoly 
környezetvédelmi előírásnak kell megfelelnie a pályázónak, akivel 10 évre kell szerződést kötni. A 
pályázati eljárás lefolytatására a Közbeszerzési Bizottságot javasolja, a véleményezésre pedig egy 
szakmai bizottságot.

 

Bartis Márton Városfejlesztési Bizottság elnöke, Hidi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismertetik 
a bizottsági állásfoglalásokat.

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban kérdés, 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
 

55/2003. (IV.28.) Ökt.sz.

 

1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a 
kötelezően ellátandó települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására kiírandó 
pályázati dokumentációt elfogadja.

 

2./ A Képviselő-testület a pályázatok bontásának lebonyolítására a Közbeszerzési Bizottságot bízza 
meg.

 

3./ A Képviselő-testület pályázatok minősítésével az alábbiakat bízza meg:

         - KÖVITE Gyula

-         Békés Megyei Vízművek Vállalat képviselője

-         Nagy István Szeghalom Táncsics u. 9/2.

 

4./ A Képviselő-testület a pályázatokat 2003. junius 23-i rendkívüli ülésén bírálja el.

 

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

 

Határidő:

-         pályázatok megjelentetése: 2003.május 5.

-         Pályázatok bontása: 2003. június 16-án, 14,00 óra.

-         Pályázatok minősítése: 2003. Június 19-én, 14,00 óra.

 

Felelős: Macsári József polgármester

              Közbeszerzési Bizottság
 



4. sz. napirend: A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester:  A rendelet a korábbi rendelethez képest 2 pontban módosul. A 
Városfejlesztési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, melyben az lakások elidegenítését 
indítványozta, korábban a testület már tárgyalta. Az előterjesztés a lakástörvénnyel összhangban 
meghatározza, a kedvezmény mértékét az elidegenítésre kijelölt lakások esetében és a kamat 
mértékét abban az esetben ha a lakást a bérlő hosszú távon részletekben kívánja megfizetni. A 
rendelet módosítás szerint a becsült piaci érték 80 %-án kívánják a lakásokat értékesíteni, 
egyösszegű fizetés esetén 20 % kedvezmény jár. A korábbi rendelet sokkal liberálisabb volt, de ez a 
rendelet is igen méltányos azokra a bérlőkre nézve, akiknek a lakása elidegenítésre kijelölve lesz. 
Számításokkal alátámasztott példát mond.  A hosszú távú részletfizetés esetén a mindenkori  Ptk 
szerinti kamat kerül felszámításra. A jelenlegi kamat a Ptk kamat 60 %-a. A lakásvásárlóknak 
lehetőségük van pénzintézeti hitellel kiváltani a Ptk szerinti kamatot.

 

Bartis Márton, Hidi Sándor biz. elnökök: Ismertetik a bizottságok állásfoglalásait.

 

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

 

Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

9/2003. (IV.29.)

s z á m ú

 

r e n d e l e t e

 

a többszörösen módosított, az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
elidegenítéséről szóló, 9/1994. (VI.27.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról

 

 



1.     §

 

A rendelet 4. § (1) bekezdés a./ és a b./ pontja helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

 

a./ 80 %-a, a kettőnél többlakásos társasházban lévő lakások esetén,

b./ 90 %-a, az önálló telken lévő lakás (maximum két lakásból álló társasház, családi ház) esetén.

 

2.     §

 

A rendelet 5. § (2) és (4) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(2) A vételár egyösszegű megfizetés esetén, a 3. §-ban felsoroltakat 20 %-os kedvezmény illeti meg.

(4) Részletfizetés esetén kamatot kell fizetni, amelynek mértéke a szerződés kötéskori mindenkori 
Ptk szerinti kamat.

 

3.     §

 

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

 

 

5. sz. napirend: B e j e l e n t é s e k

 

 

5. Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz, javasolja 3 határozat 
megfogalmazását. Javasolja, hogy a Képviselő-testület ebben a töredék évben is engedje el a 
Vadvirág Egyesületnek a Várhelyi Ifjúsági Táborra vonatkozó bérleti díját. 2003. május 1-től az 
Önkormányzat visszaveszi a tábort üzemeltetésre, integrálva a Művelődési Központhoz, és már erre 
tekintettel van előterjesztve az intézmény alapító okirata. Összefoglalva dönteni kell abban, hogy 
visszaveszi a tábor üzemeltetését az önkormányzat, dönt a bérleti díj elengedéséről, illetve elfogadja 
a testület a Városi Művelődési, Sport és Szabadidő Központ alapító okiratát.

 

Bartis Márton testületi tag: Kérdése, hogy a Vadvirág Egyesület részéről felhalmozott közüzemi 
költségekkel mi a szándék. Véleménye szerint a szerződésben foglaltakat be kell tartani.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése, hogy mennyi közüzemi díjjal tartozik a Vadvirág Egyesület. Ha 
az Egyesület bevételei nem biztosítják a tartozás forrását, nem várható, hogy kifizetik.

 

Macsári József polgármester: Válaszolva a kérdésekre, elmondja, hogy nem szándéka az 
önkormányzatnak, hogy a közüzemi költségeket elengedje. 359.000 áramdíj megfizetésével tartozik 
az egyesület. A probléma az, hogy az egyetlen mérőóra van felszerelve a táborban, mely méri a 
vízkitermeléshez szükséges áramot is, a hidrofor működtetéséhez. A vizet a táboron kívüli 
üdülőházak is használják. A Vadvirág Egyesület azért nem fizette ki az áramdíj tartozását, mert az 
összes táboron kívüli vízhasználathoz szükséges áramdíj is egy helyen van számlázva. A jövőre 
vonatkozóan utasításba adta, hogy meg kell szüntetni a vízellátást a táboron kívülre és külön-külön 
egy számított összegre, minden érintett ingatlan tulajdonossal megállapodást kell kötni a 
vízhasználatra vonatkozóan. A víz azért drágább mert  folyamatosan áramfelhasználás is párosul 
hozzá. Az üdülő ingatlanok tulajdonosai időközben  cserélődtek. Elmúlt időszakban egy 
ingatlantulajdonos jelentkezett csekély mennyiségű vízdíj kifizetésére.

 

Bartis Márton testületi tag: A válaszból azt állapítja meg, hogy az ingatlan bérbeadásakor az 
átadásnál alapvető hanyagság történt.  A bérbevevő nincs tisztában azzal, hogy neki miért kell 
fizetni. Az átadónak és az átvevőnek is körültekintőbben kellett volna eljárni.

 

Macsári József polgármester: Elég sok dologra utólag jöttek rá ebben az esetben. Arra törekszik, 
hogy olyan megállapodás szülessen a közüzemi díjtartozás kiegyenlítésére, amely megnyugtató az 
önkormányzat és az egyesület számára is. Alpolgármester úr jelezte, hogy a tagok nem felelnek az 
egyesület vagyonáért, magának az egyesületnek kell a tartozást rendezni.

 

Gajda Mihály testületi tag: Az egyesülettel kapcsolatban végig szkeptikus volt, a Vadvirág 
Egyesülettel kapcsolatos előterjesztéseket korábban sem szavazta meg. Az egyesület rossz 
működésére példát említ. Kérése, hogy a tábor visszavételekor alapos leltár készüljön. 



Ellentmondásosnak tartja, illetve kettősség van abban, hogy az egyesület nem fizet semmit, 
tartozását nem rendezi, másrészről pedig a könyvtár által támogatásban is részesül az által, hogy 
összejöveteleiket ott tartják. Nyaranta többször kiment a várhelyi szabad strandra, mely igen 
elhanyagolt, a Vadvirág Egyesület sem tartotta rendbe. Ha a szerződés felmondása nem történt 
volna meg, a maga részéről kezdeményezte volna azt. Bízik abban,  ha az önkormányzat működteti 
a tábor, a strand állapota is helyre áll, a kezdeti időszakhoz hasonlóan.

 

Mikolik Judit testületi tag: Véleménye szerint nem fedi teljesen a valóságot a strand állapota, mivel 
az elmúlt évben lenyírásra került a strand széle, homokkal fel volt szórva.

 

Hidi Sándor testületi tag: Pénzügyi oldalról keresi megoldást. A Művelődési Központ alapító 
okiratához nem látja a költségvetést, hogy fog működni. Elvárta volna, hogy hogyan gazdaságos, a 
város költségvetése fel van-e készülve a tábor és a sportcsarnok működtetésére.

  

Gajda Mihály testületi tag: Megjegyzi, hogy a homok kiszórása nem jelenti a strand helyreállítását, 
hiányzott a lejáró leállítása stb.

 

Macsári József polgármester: A hozzászólásokból azt érzi, hogy mindenki aggódik a Várhelyi 
Ifjúsági Táborért, mert Szeghalomnak ilyen természeti adottságú más lehetősége nincs. Az 
Önkormányzat jó gazda gondosságával kell, hogy felügyelje az intézményt. Bízik abban, hogy a 
Művelődési Központ is így kezeli. Elvégzésre kerültek a legszükségesebb felújítási munkák. A 
testület az elmúlt ülésén elfogadta a pályázat benyújtását, mely a tábor felújítására irányul.   A 
Várhelyi Ifjúsági Táboron kívül hasonló turisztikához kapcsolódó intézménye nincs a városnak. A 
sportcsarnokra is igaz, hogy nem biztos hogy az intézmény önmagát el tudja látni, főleg az első 
időszakban. Olyan szintre kell hozni a tábort, amely a későbbiekben lehetővé teszi, hogy 
színvonalas, olcsó kategóriájú szálláshely legyen, megfelelő környezetben. A számítások 
elkezdődtek, és bele kell férni a költségvetési keretben, melyet a másik intézményre is terveztek 
időarányosan erre az évre.

 

Hidi Sándor  testületi tag: Itt még csak fedezeti összegről van szó és nem költségvetésről. 
Költségvetésnek kell készülnie a sportcsarnokra és a táborra vonatkozóan is.

 

Macsári József polgármester: Az integrált intézménynek az időarányos költségvetését a testület elé 
fogja terjeszteni.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott el,

szavazásra bocsátja a javaslatokat. 



A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület mindhárom határozatra vonatkozóan 19 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

 

H a t á r o z a t
 

56/2003. (IV.28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzata, mint bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a „Vadvirág” 
Természetvédelmi és Kulturális Egyesülettel, mint bérlővel kötött, a Várhelyi Ifjúsági Tábor 
bérletéről szóló szerződés közös megegyezéssel 2003. május 1-i hatállyal megszűnjön.

A tábor leltár szerinti átadás-átvételéről gondoskodni kell.

 

Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2003. május 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

H a t á r o z a t
 

57/2003. (IV.28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vadvirág” Természetvédelmi és 
Kulturális Egyesületnek a Várhelyi Ifjúsági Táborra vonatkozó 2003. január 1-től 2003. május 1-ig 
esedékes bérleti díjának megfizetését elengedi.

 

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

 

Határidő: 2003. május 1.



Felelős: Macsári József polgármester

 

 

H a t á r o z a t
 

59/2003. (IV.28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Központ alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:

 

1./ Az Alapító Okirat 1, 2, 8, 9 és 10. pontjai az alábbiak szerint módosulnak és egészülnek ki:

 

 

1./ Az intézmény neve:

 

Művelődési, Sport, és Szabadidőközpont Szeghalom

 

2./ Az intézmény székhelye:

 

5520. Szeghalom Tildy u. 30.

 

Telephelyei:

         Városi Sportcsarnok és Sporttelep Szeghalom Szabolcs v. u. 3. Sz.

         Várhelyi Ifjúsági Tábor (01109/11 hrsz)

 

8./ Az intézmény jogállása:

 



         Önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

         Az intézmény vezetője az igazgató, akit az alapító szerv nevez ki.

Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört az intézmény dolgozói felett.

 

9./ Az intézmény vagyona

 

Vagyonleltár szerint önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingóvagyon.

Művelődési Központ: 460/4 hrsz, 461 hrsz.

Városi Sportcsarnok és Sporttelep: 521 hrsz.

Várhelyi Ifjúsági Tábor: 01109/11 hrsz.

Az ingóvagyont az intézmény leltára tartalmazza.

Az épületek és berendezéseinek tulajdona Szeghalom Város Önkormányzatáé, az intézmény 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladati ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti 
el.

 

10./ Az intézmény feladatai:

 

         921815         művelődési központok, házak tevékenységek

         926018         máshová nem sorolt kulturális tevékenységek

         924014         sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

         551414         üdültetés

         751922         önkormányzati elszámolás

 

            Alaptevékenységgel kapcsolatos kiegészítő tevékenység:

 

         Az alaptevékenység sérelme nélkül a rendelkezése alá tartozó

         létesítmények, azok berendezései, felszerelési tárgyai bérbe-



         adás útján történő hasznosítása.

 

2./ Az Alapító Okirat módosításai 2003. május 1-én lépnek hatályba.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításával és 
kiegészítésével kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2003. május 1., folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

5/1. Polgármester költségtérítésének megállapítása

Előadó: Hidi Sándor Pénzügyi  Bizottság elnöke

 

Hidi Sándor biz. elnök: Felolvassa az előterjesztést, a polgármester költségtérítésére vonatkozóan.

 

Macsári József polgármester: Bejelenti, hogy érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban.

 

Hidi Sándor biz. elnöke: Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal 
– egyhangúlag – (Polgármester érintettség miatt nem vett részt a szavazásban) az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t
 

60/2003. (IV.28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján 
Macsári József polgármester költségtérítését,  2003. május 1-től, 108.000.- Ft-ban állapítja meg.



 

A költségtérítés számfejtése, elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

 

Megbízza az alpolgármestert a fentiekkel kapcsolatos további intézkedések megtételével.

 

Határidő: folyamatos, minden hónap 5. napja

Felelős: Dr. Farkas József polgármester

 

 

5/2. Mezőazdasági eszközök, géptartozékok elidegenítése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A korábbi években a szociális földprogram működtetéséhez 
mezőgazdasági gépeket, eszközöket vásárolt az önkormányzat pályázat útján. Az előterjesztésben 
felsorolt eszközöket meghirdeti értékesítésre az önkormányzat, ami az erdősítéshez vagy egyéb 
munkákhoz szükséges azt megtartja, többek között az erőgépet, pótkocsit stb. Az elidegenítés 
licitálás útján történik, a Közbeszerzési Bizottság közreműködésével. A befolyó pénzt a város 
üzemeltetéséhez szükséges kistraktor vásárlásának fedezetéhez használja fel az önkormányzat. A 
kisgépet fűnyírásra, kerékpárút hóeltakarítására stb lehetne használni, az ára kb, 3,5 millió Ft.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése, ha az ismertetett kisgépet megvásárolja az önkormányzat, ezzel 
magára vállalja a hóeltakarítási, fűnyírási munkákat.

 

Macsári József polgármester: Ezzel az a cél, hogy azon területeken, amire a kertésszel nincs 
szerződése a városnak, sportpálya és más közterületeken a fűnyírás megfelelő eszközzel 
megoldható legyen. Továbbá télen a kerékpárutak tisztántartása is, mivel a jelenlegi kistraktorral 
nem lehet megoldani ezt a feladatot. A vásárolni kívánt gép multifunkcionális, több cél szolgálna.

 

Csák Gyula testületi tag: Kérdése, hogy a gépek egyben vagy külön-külön kerülnek elidegenítésre. 
Megjegyzi, hogy korábban egyben volt meghirdetve.

 



Macsári József polgármester: Korábban nem értékesítésre, hanem bérbeadásra volt egyben 
meghirdetve, most külön-külön kerül elidegenítésre. Az eszközök szolid, méltányos áron kerülnek 
meghirdetésre.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan más kérdés, 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
 

61/2003. (IV.28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Önkormányzat tulajdonában 
lévő, az alábbiakban felsorolt   mezőgazdasági eszközök, géptartozékok licitálással, bruttó értéken 
történő értékesítésének meghirdetésével. A licitálás lebonyolításával a Közbeszerzési Bizottságot 
bízza meg. Az eszközök eladásából származó bevételt a városüzemeltetési feladatok ellátásához 
szükséges kommunális eszközök (kisgép, fűkasza, motoros fűrész) beszerzésére kell fordítani.

 

 Eszközök                                                                  Bruttó beszerzési érték

Gyűrűshenger 252.840 Ft

Műtrágyaszóró FS-500 75.068 Ft

Permetező SM-612 250.880 Ft

43-LA szórópisztoly 37.800 Ft

20/13 tömlő 10.400 Ft

eke KMF 3-35 219.500 Ft

kultivátor 241.080 Ft

művelőtag (KSMK-e-hez+2) 115.000 Ft

vetőgép SPC-4 223.440 Ft

+ 2 db vetőegység 100.000 Ft



kombinátor OMK-3,3 270.480 Ft

TP-4 palántázó 450.000 Ft

Középnehéz borona 79.800 Ft

Tereprendező vonólap 166.000 Ft

EF-100 első felfüggesztő 142.000 Ft

Odra 75/280 öntöző dob 470.000 Ft

Alu öntözőcső 20 db 100.000 Ft

Összesen: 3.204.308 Ft

 

A Képviselő-testület megbízza a Közbeszerzési Bizottságot a további szükséges intézkedések 
megtételével.

 

Határidő: 2003. május

Felelős: Közbeszerzési Bizottság

 

 

5/3. SZMSZ módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az SZMSZ módosítása a Pénzügyi Bizottság kiegészítésére 
vonatkozik. Javasolja, hogy a korábbi 9 fő helyett, 11 fővel működjön a továbbiakban. A pénzügyi 
bizottság elnökének személyében változás történt, így javasolja  Török Sándorné és Zsadányi 
Sándorné  testületi taggal egészüljön ki a bizottság.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag  - az 
alábbi rendeletet alkotta, illetve határozatot hozta:

 

 



Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

10/2003. (IV.29.)

s z á m ú

 

r e n d e l e t e

 

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

 

 

1.     §

 

A rendelet 19. § (1) bek. A./ pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

         a./ Pénzügyi Bizottság (11 fő)

 

2.     §

 

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

 

 



H a t á r o z a t

 

62/2003. (IV.28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottságát kiegészítve Török 
Sándor és Zsadányi Sándorné testületi tagokat, a Pénzügyi Bizottság tagjává megválasztja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

B e j e l e n t é s e k:

 

Farkas Zoltán testületi tag: Örömmel konstatálja, hogy a Kinizsi utcai kerékpárút kijavítása 
megtörtént. Jó lenne a Széchenyi utcai kerékpárút felújítása is.

 

Macsári József polgármester: Tervekben szerepel a Széchenyi utcai kerékpárút felújítása is. A 
Kinizsi utcai kerékpárút garanciában került kijavítása. Úgy véli a javításkor alkalmazott technológia 
hosszú időre megoldja azt, hogy az út ne repedezzék szét. Bár a talajviszonyok elég rosszak, 
melynek következtében a utak hamar tönkre mennek.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Visszatér a Tildy utcai garázdálkodásra, véleménye szerint, ha 
törvénybe nem ütközik és nem kiskorúak az elkövetők, a nagy nyilvánosság előtt név szerint  meg 
kellene őket megnevezni. Hiszi azt, hogy a város lakossága nem ilyen, mint akik ezt elkövették. 
Talán ennek is visszatartó ereje lenne. Tettükkel az egész várost károsították.

 

Macsári József polgármester Jóleső érzés, hogy a lakosság felháborodásának adott hangot ezen 
cselekmény ellen. Gyorsított eljárásban fog a bíróság ítélkezni, még nem született meg az ítélet, 
ezért nem nevezhetők meg a tettesek. Véleménye szerint precedens értékű lesz az ítélet. 



Hangsúlyozottan ki fogja emelni a közelgő ünnepeken is, hogy óvja a lakosság a környezetét. Az 
Önkormányzat a város külterületén is közel 9 ezer db fát ültetett el az elmúlt időszakban , 
közmunkások segítségével, melyet majd folytatni kíván.

 

Bacsó Imre testületi tag: Véleménye szerint is szankcionálni kell a rongálásokat, mert az erkölcsi 
kár mellett nagyon nagy az anyagi kár is. Példaként elmondja, hogy pár évvel ezelőtt az Arany J. 
utcában is fásításra került sor, ahol az kis fák pár hét alatt eltűntek. Ha komolyabb szankciót 
alkalmaznának jelen esetben, valószínű visszatartó ereje volna.

Mint kisebbségi önkormányzati képviselő megköszöni a Polgármester Úrnak, a Munkaügyi 
Hivatalnak, hogy május 1-től közel 40 fő foglalkoztatására kerül sor. Annak ellenére, hogy az 
országos pályázatuk nem nyert, de Munkaügyi Központ igyekezett a gondokat enyhíteni. Felhívja a 
munkáltatók, foglalkoztatók figyelmét, hogy nemcsak közmunka útján van lehetőség támogatott 
foglalkoztatásra, hanem Békéscsabán május végén két alkalommal is lesz állásbörze a Munkaügyi 
Központban, ahol lenne lehetőség 10-15 fő foglalkoztatásának támogatására. Egyébként az egész 
megye csupán 60 millió Ft-ot kapott erre a célra.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Az egy hete megjelent Képviselői Híradóval kapcsolatban kíván szólni 
az MSZP frakció nevében. Sajnálja, hogy Vígh Ilona országgyűlési képviselő nincs jelen. A 
képviselői Híradóban leírtakhoz, - amely az együttműködés és összefogás jegyében is szól, valamint 
a városvezetésre, és SZDSZ-MSZP frakcióra is utal - mint együttműködő szeretne az íráshoz 
kiegészítést tenni. Örülnek annak, hogy tájékoztatja a lakosságot a feladatokról, teendőkről, de nem 
igazán objektív. Van három dolog, amely egyrészt csúsztatás, másrészt pedig tájékozatlanságról is 
számot ad. A sportcsarnokkal kapcsolatban többször bejelentették már, hogy 2002. decemberében a 
városvezetés a szocialista liberális párttal együtt ezt a kérdést megoldotta.  Nincs hitel, nincs 
tartozás. Nem értik, hogy mit kívánt az írás 5 hónap után bejelenteni ezzel kapcsolatban.  A 
kormánydöntésekkel kapcsolatban a politikai vihart  nem a szeghalmi sportélet kavarta, hanem az, 
hogy az utolsó évben több mint 100 sportcsarnok kapott ilyen ígérvényt, ez több mint 600 
milliárdos kérdés volt, nem pedig a szeghalmi sportcsarnok kérdése.

Az egészségüggyel kapcsolatban azt írja, hogy a lendületet a bizottság vezetőjének személye jelenti. 
Nem kérdezi meg az egészségügyi bizottság elnökét, mivel a cikket nem ő írta. 

Az összefogás Szeghalomért résszel egyetértenek, a Képviselő asszony említi, hogy kevesebbet tett 
az MSZP-s városvezetés miatt. Ehhez miért kell mást keresni bűnbaknak,  és nem értik továbbá azt 
a megjegyzést, hogy az MSZP-SZDSZ koalíció nélkül mi nem megy. 

Elmondja, hogy összefogva, együttműködve szeretnének dolgozni, ezt a FIDESZ frakció is 
kifejtette, ezt szeretnék betartani. Azt elfogadhatatlannak tartja, hogy az eredményeket kisajátítják, a 
gondokat átteszik és egyoldalú tájékoztatást tesznek, úgy hogy két dologban is pontatlanság van. A 
maguk részéről az együttműködést úgy gondolják, hogy az pontos legyen.

 

Gajda Mihály testületi tag: Reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy több szempontból is 
félreértést jelentett más képviselőknél is az írás. Amikor évvégén elfogadta a testület a város 4 éves 
gazdasági tervét, abban nem szerepelt az egészségügy támogatása. A ciklus végén szerepelt csupán 
50 millió Ft-al.



 A FIDESZ-nek benne volt a programjában és a Polgármester úrral meg tudtak állapodni, és közös 
akarattal lett elindítva az egészségügy támogatási kérdése.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A képviselői Híradóval kapcsolatban elmondja, hogy amikor a 
Vígh Ilona képviselő asszony beszámolt a munkájáról, abban maradtak, hogy együttműködnek a 
város érdekében. Az írásban lévő megnyilatkozás nem az együttműködésre utal.  Nem valóságos 
dolgokat ad elő, jelentős csúsztatások vannak benne.  A közúthálózattal kapcsolatban felháborítja, 
hogy a Képviselő asszony az elmúlt 4 évben nem tudott semmit elintézni a Körösladány-Gyoma 
közötti úttal. Most leírja, hogy az Orbán-kormány tervei között szerepelt. Véleménye szerint sehol 
nem szerepelt, csupán az, hogy egyszer visszatérnek rá. A Képviselő asszonynak már korábban 
kellett volna ebben a kérdésben lépni. A FIDESZ kormány alatt a közútfejlesztési program 
csökkent, és most az autópálya építési program miatt nem is fog emelkedni. Ennek ellenére az 
együttműködést kéri. Az egészségüggyel kapcsolatban a Polgármester úrral azért kérték magukat a 
megyei egészségügyi bizottságba, hogy próbálják az szeghalmi egészségügy problémáját 
megoldani. Ezzel kapcsolatban léptek is. Abban nem kell reménykedni, hogy már az első körben 
nyerni fog a város címzett támogatást. Örül annak, ha a FIDESZ-frakció ezt támogatja. Ha az első 
körben nem, a második körben reméli megkapja a város a támogatást, ezért dolgoznak. A 
mezőgazdasággal kapcsolatosan sem történtek meg az elmúlt 4 évben azok a sarkalatos döntések, 
támogatások, amit a jelenlegi koalíciótól kérnek számon. A sertés és baromfiágazat, még a 
szocialista rendszerben is sokszor került válságba, túltermelési válság volt akkor is.  Ma nem érti, 
mit kellene csinálni az államnak. Ha felvásárolja, tovább fokozza az eladhatatlan készleteket, 
fokozza sertéstenyésztési kedvet. Tudomásul kell venni, hogy mennyi sertést kell előállítani az 
országban, egyébként az adófizetők pénzén fogják kifizetni a sertésfelesleget. Az elmúlt 4 év alatt is 
voltak problémák, pl. az 1.200 Ft-os búza.

A sportcsarnokkal kapcsolatosan nem vitatja az országgyűlési képviselő érdemeit, de amit az írás 
tartalmaz, nem valóságos.  Semmi köze nem volt a szeghalmi sportcsarnoknak ahhoz, hogy a 
pénzügyminisztert fel akarták jelenteni. Azt el kell ismerni, hogy december 31-el a szociál-liberális 
frakció elrendezte ezt a kérdést, nincs tartozása a városnak.

Összegezve elmondja, hogy ha együtt akarnak működni, gondolják át, hogy mit írnak le, miről 
tájékoztatják a lakosságot, egyébként az együttműködési készséget megkérdőjelezi.

 

Macsári József polgármester: Sok országos jellegű kérdés felvetődött, és nem biztos, hogy a 
képviselő-testület fogja megadni a megoldást, pl. a sertésfelvásárlási árak stb. Az egészségüggyel 
kapcsolatban elmondja, hogy az alpolgármester úrral együtt mindketten benne vannak a megyei 
egészségügyi bizottságba.  Az elmúlt bizottsági üléseken szinte csak Szeghalom város egészségügyi 
helyzetéről volt szó. Nem gondolták a felmérés előtt, hogy a minimumfeltételekre való átállás ilyen 
sokba kerül. Az előzetes számítások szerint 600 millió Ft-al számoltak, de az eszközfelújítással 
együtt 880 millió Ft.

 

Gajda Mihály testületi tag: Megérti az Alpolgármester úr indulatát, de felhívja a figyelmet, hogy 
már egy éve nem a FIDESZ-kormány van. A mezőgazdasággal kapcsolatban megemlíti, hogy ki 
ígérte a 350 Ft-os sertést, ez ígéret volt, ezért sok ember becsapva érzi magát. A sertésre az EU-ban 
sincs kvóta, Magyarországon sem lesz. Megérti, hogy az



alpolgármester úrnak a Körösladány-Gyoma közötti út fájópont, mert nem sikerült ebben az ügyben 
sikeresen lobbizni. A képviselő asszonynak is megígérték, de még sem készül el.

 

Macsári József polgármester: Lezárja vitát, nem tartja helyén valónak országos ügyekről vitázni. 
Megköszöni az aktív részvételt, a testületi ülés nyilvános részét bezárja. A Képviselő-testület zárt 
ülésen folytatja munkáját.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester jegyző


