
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. augusztus 25-én tartott 
nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalának nagytermében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Gajda Mihály, Hidi Sándor, Kardos 
László, Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török 
Sándorné, Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők (igazoltan távol vannak: Farkas Zoltán és 
Bartis Márton önkormányzati képviselők) Dr. Oláh Ernő jegyző, a Polgármesteri Hivatal 
irodavezetői, valamint a napirendi pontokkal érintett meghívottak, és Gali Mária jkv. vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket, külön 
a napirendi pontok kapcsán meghívott vendégeket, valamint a helyi televízión keresztül Szeghalom 
város lakosságát. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülésen 16 fő képviselő jelen van, így a 
Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja.

 

Ismerteti a napirendi pontokat, és javaslatot tesz azok tárgyalására. A 4/1. sorszámú anyagot 
elsőként javasolja tárgyalni, majd a többit a meghívón szereplő sorrend alapján. A meghívón lévő 
napirendek tárgyalása után zárt ülést javasol tartani, mivel önkormányzati lakás biztosítása kapcsán 
személyeket érintő kérdésről lesz szó. Javaslatait szavazásra bocsátja, és szavazás alapján 
megállapítja, hogy Képviselő-testület tagjai egyetértettek a napirendek tárgyalásával, illetve azzal 
az indítvánnyal is, hogy a nyilvános ülést követően zárt ülés legyen.

 

4/1. sz. napirend: EÜTERV Bt. beadványa

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: 2003. május 26-án tartott nyilvános testületi ülésen a Kárász kastély 
felújítási munkálatain keresztül az EÜTERV Betéti Társaságot érintő kérdésekre Kosaras Béla 
ügyvezető írásban reagált, és kérte, hogy levele tartalma ismertetve legyen nyilvános testületi 
ülésen, a mellékelt képek és irat másolatok pedig bemutatásra kerüljenek. Mindezt azért kérte, 
mivel megítélése szerint az ülésen olyan vádakkal illették az EÜTERV Bt-t és ez által személyét is, 
melyek rontják a Bt. és saját magának a szakmai jó hírét, és ezzel erkölcsi és anyagi kárt okoztak. A 
levél részletes ismertetését azért kéri, hogy a lakosság a valóságnak megfelelő tájékoztatást kapjon. 
A sérelmek alapja az a válasz, amit Dr. Farkas József alpolgármester úr adott a Mester Csaba 
képviselő úr által felvetett kérdésre. A levél tartalmát teljes egészében felolvassa, és megkérdezi a 
Képviselő-testület tagjait, hogy van-e azzal kapcsolatban észrevételük, kérdésük.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A fentiekkel kapcsolatban elmondja, hogy az ő válaszaira jött a 
levél, ezért neki kell megnyilatkoznia. Az említett testületi ülésen Mester Csaba képviselő úr vetette 
fel a Kárász kastéllyal kapcsolatos kérdéseket, és a válaszadásában talán részletesebben foglalkozott 
azzal, ami a kérdésben elhangzott. Kiegészíti azonban most még annyival, hogy az említett 
beruházás nem 29, hanem 36,5 M Ft-jába került az önkormányzatnak. Nem kér bocsánatot Kosaras 
Béla volt polgármester úrtól az akkori testületi ülésen elhangzottak miatt, hiszen meggyőződhet 
mindenki a kastély körüli munkálatok állapotáról. Amennyiben képviselőtársai megfelelő képet 
akarnak minderről látni, kéri, hogy nézzék meg személyesen is milyen befejezetlen munkák vannak. 
Az a javaslata a Képviselő-testület felé, hogy kérjenek egy igazságügyi szakértői irodát vizsgálja 
meg, milyen munkálatok lettek elvégezte 36,5 M Ft-ért, és adjon szakvéleményt. Ha ennyi értékű 
munka nem került elvégzésre, akkor a különbözetet be kell fizetni. Amikor az igazságügyi szakértői 
vélemény elkészül, akkor maga is elkészíti a jogi anyagot. Tehát a határozati javaslata az, hogy a 
Képviselő-testület műszaki szakértői irodát kérjen fel a vizsgálatra, és ennek anyaga alapján hozzon 
majd döntést.

 

Mester Csaba képviselő: A levélre reagálva elmondja, hogy neki nincs miért bocsánatot kérni a volt 
polgármester úrtól, de kiigazítást szeretne kérni a bemutatott fotókkal kapcsolatban. A park a 
kastély előtt van, a bemutatott fotók, azok a melléképület, a mosókonyha, a szauna helyiséget és a 
kerítést mutatja. Rendelkezik olyan fotókkal, amelyek a parkot még virágzó korában mutatja, illetve 
a jelen állapotát. Azért kérdezte meg a kastély felújításakor, hogy mi lesz a parkkal, mert annak 
idején kollégista korukban sok szabadidejüket töltötték közmunkával, a park rendbetétele 
érdekében. Ezért volt a számonkérés és érdeklődés ezzel kapcsolatban, de ezen túl a szeghalmi 
lakosok is felháborodva látják, hogy mi a jelenlegi helyzet.

 

Macsári József polgármester: Javasolja a Képviselő-testület tagjai részére, hogy az alpolgármester 
úr által előterjesztett határozati javaslatot fogadják el. Kérjen fel a Képviselő-testület igazságügyi 
szakértőt a Kárász kastély felújítási munkálatainak ellenőrzésére, és a szakértő kiválasztása úgy 
történjen, hogy mindkét fél részére megfelelő legyen. A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

101/2003. (VIII. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igazságügyi szakértői irodát kér fel arra, 
hogy készítsen szakvéleményt az EÜTERV Bt. által 1999. novemberétől 2001. januárig, Szeghalom 
Ady E. u. 4. sz. alatti lévő leánykollégium épületén (Kárász kastély) végzett felújítási munkálataira 
vonatkozóan.

 

Megbízza a polgármestert, hogy tegyen intézkedést a fentiek végrehajtására.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. szeptember 30.

 

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

(Hidi Sándor képviselő e napirend tárgyalásakor érkezett az ülésre, így a Képviselő-testület 
létszáma: 17 fő)

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az írásos jelentést kiegészíti azzal, hogy a Kistérségi Foglalkoztatási 
Társaság pályázati programjához pályázatot nyújtott be az Észak-Békés Megyei Önkormányzati 
Térségfejlesztési Társasága. Ez a Társaság programját hivatott a pályázat előkészítő alapban 
elkészíteni. Tekintettel arra, hogy Szeghalmon és környékén nagyarányú a munkanélküliség, az 
előterjesztett anyagok közötti írásos anyag alapján a Társaság létrehozásával nem szükséges várni 
2004.I. és II. negyedévéig, mire ezeket a pályázatokat elbírálják. Ugyancsak kiegészítésképpen fűzi 
a 68/2003. Ökt. sz.határozat végrehajtásáról szóló jelentéshez, hogy a mai napig 16 lakás került 
elidegenítésre, összesen 43,7 M Ft értékben.

 

Kérdezi képviselőtársait, hogy a jelentéssel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük.

Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, ezért a jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

102/2003. (VIII. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló írásos jelentést az elhangzott szóbeli 
kiegészítéssel együtt.

 

2. sz. napirend: Református Egyház tájékoztatója a Gyarmatoldali temető működtetéséről

Előadó: Péter Szarka László református lelkész

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testületet és a lakosságot foglalkoztatja a temetők sorsa, 
ezért tűzte napirendre a Testület, hogy az 1996-ban Egyházközség által használatba vett Epreskerti 
és Gyarmatoldali temető helyzetéről tájékoztatást kérjen, mivel részükre átruházásra került a 
tulajdonjog. Az Egyház szerződést kötött egy vállalkozóval a temető rendbetartására vonatkozóan. 
Az Önkormányzat az 1996-os megállapodás alapján felújításokat, fejlesztéseket nem saját tulajdonú 
ingatlanjain nem végezhet. Az Önkormányzat viszont ez idő óta is segíti a temető rendben tartását, 
közmunkások segítik a terület kaszálását. A lakosság által felmerült, hogy kevés a parkolási 
lehetőség, ezért ezt az Önkormányzat bővítette. Felvetődött a közös világítás kérdése is, mely 
megoldható, szükséges az út helyreállítása is a temetőben, szükséges a ravatalozó festése, drapériák 
cseréje. A legfontosabb mindezek közül a temetőhöz tartozó világítás rendbetétele. Az 
Önkormányzat nem szólhat bele a megállapodásba, amelyet az Egyház a vállalkozóval kötött, 
azonban a lakosság elvárhatja, hogy a temető üzemeltetéséből befolyt összeg egy részét a 
folyamatos karbantartásra, felújításra kellene visszafordítani. Kérdés, hogy ez a vállalkozónak, vagy 
az Egyháznak a feladata-e. Ez a megállapodásban foglaltak alapján dönthető el. Bizottságok 
tárgyalták e napirendi pontot, és a tájékoztatót elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek. Kérdezi 
a Tiszteles urat, hogy kiegészíti-e tájékoztatóját.

 

Péter Szarka László református lelkész: A tájékoztatót szeretné kiegészíteni a következőkkel. 
Amikor az írásos anyagot készítette, fő szempontnak annak vizsgálatát tekintette, hogy a 
Református Egyház teljesítette-e azt a megállapodást, amit a volt egyházi ingatlanok 
tulajdonjogának rendezése folyamán az Önkormányzat és az egyház között a temető kérdésében 
létrejött. Az Egyház mindig törekedett az egyezségnek eleget tenni, gondoskodtak arról, hogy a 
temető folyamatosan üzemeljen, körültekintően a gyászolókkal együtt érezve igyekeztek a temetési 
ügyekben eljárni, segítséget adni. Ha valaki ezt nem így érezte, utólag is elnézést kér ezért. A 
temetési ügyek intézésével az Egyház a közszolgálatban való részvételét segítette elő, amit az 
Egyház évszázadokon keresztül végzett, ma is meg tudja tenni. Ez a gondolat vezérelte eddig is, és 
most is arra törekszik, hogy a saját munkájával is szolgálja a Szeghalomban élők közügyét. 
Legnagyobb gondot a temető rendben tartására, illetve tisztántartására igyekeztek fordítani. 



Esős időben érték kritikák érték az Egyházat, holott szerződést kötöttek vállalkozóval, illetve 
közhasznú munkavégzés történt a temetőben, és az ő hibájukból eredően fordult elő hiányosság. 
Minden őszre azonban sikerült elfogadható állapotot létrehozni a temetőben. Sokat fáradoztak ezen 
a Gyülekezetük presbiterei, sok-sok társadalmi munkát végeztek azért, hogy a temető szép és 
rendben legyen.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a fenti tájékoztatót és kéri képviselőtársait a 
hozzászólásokra. Hozzászólás nem volt, és javasolja lezárni a napirendet úgy, hogy szükséges egy 
háromoldalú megbeszélés az Egyház, a temetőt üzemeltető gazdasági társaság és az Önkormányzat 
között. Ezt azért tartaná fontosnak, hogy a temető rendezettségét magasabb színvonalra emelnék 
közösen, és ez a lakosság érdekét szolgálná. Szavazásra bocsátja az írásos tájékoztatót a szóbeli 
kiegészítéssel együtt, valamint az általa indítványozott javaslatot.

 

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

103/2003. (VIII. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalmi Epreskerti és 
Gyarmatoldali temetők működtetéséről szóló tájékoztatót. A Képviselő-testület kezdeményezi egy 
háromoldalú megbeszélés megvalósítását Önkormányzat, Egyház és a temetőt üzemeltető gazdasági 
társaság között. Ezzel elősegítenék a temetők rendezettségének színvonalát, amely a lakosság 
érdekét szolgálná.

 

Megbízza a polgármestert, hogy kezdeményezze a fentiek szerinti megbeszélést.

 

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

3. sz. napirend: ESTHAJNAL Alapítvány Idősek Otthona tájékoztatója

Előadó: Tarné Kondacs Katalin



 

Macsári József polgármester: Az ESTHAJNAL Alapítvány beszámolóját az Egészségügyi és 
Népjóléti Bizottság, illetve a többi bizottság is tárgyalta, véleményezte, és elfogadásra javasolták a 
beszámolót. Minden tájékoztatóban visszatérő téma az egyszeri hozzájárulás 30 %-ának 
visszaforgatása az Idősek Otthonába, az Alapítvány részéről ez a kérés minden felvetődik. Minden 
alkalommal elmondja válaszában, hogy az Önkormányzat nem ennyit, hanem ennél jóval többet 
forgat vissza. Sajnálatos, hogy a jelenlegi kihasználtság mellett csupán 40 %-a  a bentlakóknak 
szeghalmi. Az Alapítvány vezetőjének kérdésére elmondta a bizottsági üléseken, hogy az 
Önkormányzat nem akarja emelni az egyszeri 600 e Ft-os belépési díjat. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban.

 

Barna Gyula testületi tag: A beszámolóban szereplő egyéb működési kiadást kéri az Alapítvány 
vezetőjétől, hogy szíveskedjen részletezni azokat.

 

Tarné Kondacs Katalin ESTHAJNAL Alapítvány vezetője: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy 
az egyéb működési kiadás az orvossal kötött szerződési díjat, könyvelési díjat, jogi szolgáltatatást, 
tisztítószerek, vegyszerek, telefondíj és élelmiszerszállítási díjat jelenti.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni az írásos tájékoztatót, az adott választ és Képviselő-
testület felé elfogadásra javasolja a beszámolót, amelyet szavazásra terjeszt elő. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 1 tartózkodással – 
az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

104/2003. (VIII. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ESTHAJNAL Alapítvány 
Idősek Otthonáról készült beszámolót.

 

4. sz. napirend: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2004. évi 
fordulójához való csatlakozás

 

Előadó: Macsári József  polgármester



 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat továbbra is csatlakozik a BURSA HUNGARICA 
Ösztöndíjpályázathoz, ezt a bizottságok tárgyalták és javasolták a csatlakozást. Szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

105/2003. (VIII. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2004. évi fordulójához.

 

A Képviselő-testület a 2003. évi forduló pályázati kiírásában az egy háztartáson belüli egy főre jutó 
nettó átlagjövedelem összegét 20.000,- Ft/hóban határozta meg.

A megítélhető támogatást 5.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. A pályázatokat a Képviselő-testület 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága bírálja el.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot juttassa el a Felsőoktatási 
Pályázatok Irodája részére és a pályázat kiírásával kapcsolatban tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: - nyilatkozat eljuttatása: 2003. szeptember 30.

- pályázat kiírása: 2003. szeptember 30.

 

4/2. sz. napirend: Papp Zsigmond vételi ajánlata a koplalókerti volt polgárvédelmi bázisra

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Papp Zsigmond szeghalmi lakos 2,5 millió Ft vételárért megvásárolná 
a a volt polgárvédelmi bázist a hozzátartozó területtel együtt. 



Az ingatlan árverés útján többször  hírdetve volt eladásra, mely ez idáig eredménytelen volt, az 
utolsó kihirdetett ár 4,2 M Ft volt. Az ingatlan állapota romlik, ezért kedvező volna az 
önkormányzat számára, ha el tudná adni. Kéri képviselőtársainak véleményét a beadvánnyal 
kapcsolatban.

 

Mikolik Judit testületi tag: Javasolja a fenti áron újból meghirdetni az ingatlant, hogy ezáltal ne 
zárjon ki a Képviselő-testület senkit,  hiszen ilyen vételár meghirdetésével több érdeklődő is 
jelentkezhet az ingatlan megvételére.

 

Macsári József polgármester: Javasolja a 2,5 M Ft-ot elfogadni és meghirdetni az ingatlan eladását 
úgy, hogy a vételár egy összegben kerüljön befizetésre, részletfizetés nem engedélyezett. A 
javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

106/2003. (VIII. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete árverés útján értékesítésre meghirdeti a 
tulajdonát képező Koplalókerti, volt polgárvédelmi bázist és vendégházat, a hozzá tartozó 6102/1. 
hrsz.-ú és 6102/2. hrsz.-ú területekkel együtt 2,5 M Ft kikiáltási áron. Képviselő-testület az ingatlan 
értékesítése esetén részletfizetést nem engedélyez, vevőnek a vételárat egyösszegben kell 
megfizetnie. Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről, 
illetve a Közbeszerzési Bizottságot az árverés lebonyolításáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. szeptember 10.

 

4/3. sz. napirend: Tájékoztató pályázatok benyújtásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti részletesen a tájékoztatót, és kéri a Képviselő-testülettől, 
hogy azt szíveskedjenek tudomásul venni. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai részéről 
vélemény nem hangzott el a tájékoztatóval kapcsolatban, annak tartalmát tudomásul vették.



 

4/4. sz. napirend: Pályázat benyújtása Szeghalom szennyvíz tisztítótelep bővítésére, a 3., 9., 10., 11. 
és 12. sz. szennyvízcsatorna öblözetek beruházás megvalósítására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a pályázati anyagot és javasolja azt elfogadásra Képviselő-
testület felé. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

107/2003. (VIII. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete2003-2004-2005. években meg kívánja 
valósítani Szeghalom szennyvíztisztító telep bővítés, és 3., 9., 10., 11. és 12. számú 
szennyvízcsatorna öblözetek nettó 853.717.000,- Ft összköltségű beruházást. A beruházás 
megvalósításához szükségesnek tartja pályázat benyújtását a Békés Megyei Területfejlesztési 
Tanács pályázati felhívására, a Decentralizált Környezetvédelmi Alap és Vízügyi Célelőirányzat 
támogatásának elnyerésére, 2003. évre: 39.633.000,- Ft, 2004. évre: 66.056.000,- Ft, 2005. évre: 
26.423.000,- Ft, összesen: 132.111.000,- Ft, 15,47 %-os támogatási igénnyel.

 

A fejlesztés megvalósításához a beruházás összköltségének 20 %-át, 170.743.000,- Ft-ot az éves 
költségvetéseiben – 2003-ra: 51.223.000, 2004-re: 85.371.000, 2005-re: 34.119.000 Ft-ot – 
biztosítja.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

4/5. sz. napirend: Pályázat benyújtása a Városi Sporttelepen lévő régi futballpálya és futópálya 
felújítási munkálataira és a pálya öntözőrendszer beruházására



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti részletesen az előterjesztésben foglaltakat, és a határozati 
javaslatot szavazásra terjeszti elő. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

108/2003. (VIII. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. évben meg kívánja valósítani a 
Városi Sporttelepen lévő régi futballpálya és futópálya felújítási munkálatait és a pályák öntözését 
biztosító öntözőrendszer beruházási munkálatait.

 

A tervezett fejlesztés bruttó 13.148 e Ft összköltségű, melynek megvalósításához az Önkormányzat 
pályázatot nyújt be a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium pályázati felhívására 70 %-os, nettó 
7.665 e Ft támogatási igénnyel.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztés költségeinek nettó 30 %-át és az 
ÁFA teljes összegét, összesen 5.483 e Ft-ot  saját forrásként a 2003. évi költségvetésében biztosítja.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. szeptember 15.

 

4/6. sz. napirend: Pályázat benyújtása Szeghalom Ady u. 5. sz. alatti leánykollégium teljes belső 
felújítási munkálataira

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Az előterjesztésben szereplő pályázati lehetőséget ismerteti, és 
javasolja elfogadásra a pályázat benyújtását. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

109/2003. (VIII. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003-2004. években meg kívánja 
valósítani az Ady u. 5. sz. alatt lévő leánykollégium (Kárász kastély) teljes belső felújítási 
munkálatait.

 

A tervezett felújítási munka bruttó 29.544 e Ft összköltségű, melynek megvalósításához az 
Önkormányzat pályázatot nyújt be a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala 
pályázati felhívására 90 %-os, bruttó 26.590 e Ft támogatási igénnyel, 2003. évben 7.977 e Ft, 
2004. évben  18.613 e Ft összeggel. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felújítás 
költségeinek 10 %-át, azaz bruttó 2.954 e Ft saját forrást a 2003. évi  költségvetésében 886 e Ft 
összeggel, míg a 2004. évi költségvetésében 2.068 e Ft összeggel biztosítja.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. szeptember 01.

 

4/7. sz. napirend: Pályázat benyújtása a 47-es főközlekedési út átvezető szakaszának környezetében 
a zöldfelület fejlesztésére, és a Baross utcai ivókút felújítási munkálataira

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a pályázati anyagot, amelyet már előzőleg is benyújtott 
Szeghalom város, azonban sajnos forráshiány miatt elutasítottak. Most ismételten lehetőség 
kínálkozik a pályázat benyújtására, amelyet elfogadásra javasol. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

110/2003. (VIII. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003-2004. évben megkívánja valósítani 
a 47-es főközlekedési út átvezető szakaszának környezetében, a zöldfelület fejlesztését és a Baross 
utcai ivókút felújítási munkálatait.

 

A tervezett fejlesztés bruttó 6.568 e Ft összköltségű, melynek megvalósításához az Önkormányzat 
pályázatot nyújt be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács BMTT-TU-5 kódszámú pályázati 
felhívására, 2003. évre: 2.341 e Ft, 2004. évre: 2.579 e Ft, összesen: 4.920 e Ft 74,9 %-os 
támogatási  igénnyel.

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztés költségének összesen 25,1 %-át, 
azaz: 1.648 e Ft-ot saját forrásként biztosít, melynek megoszlása: 2003. évre: 784 e Ft, 2004. évre: 
864 e Ft.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Pályázat benyújtására: 2003. szeptember 1.

 

4/8. sz. napirend: Pályázatok benyújtása játszóterek felújítására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztésben szereplő pályázati lehetőségeket, és 
javasolja a határozati javaslatban szereplő döntés meghozatalát. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

111/2003. (VIII. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermek-, Ifjusági és 
Sportminisztérium játszótér építési pályázati felhívására pályázatot nyújt be a Szeghalom Dózsa u. 
19-25. sz. tömblakás és a Fáy utcai tömblakások által határolt tömbbelsőben új játszótér 
megvalósítására. A tervezett fejlesztés bruttó bekerülési költsége 10.497.912 Ft. Az igényelt 
támogatás összege 6.802.669 Ft (nettó bekerülési költség 80 %-a).

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztés nettó költségeinek 20 %-át és az 
ÁFA teljes összegét, összesen 3.695.243 Ft-ot saját forrásként a 2003. évi költségvetésében 
biztosítja.

 

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

 

Határidő: 2003. szeptember 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/9. sz. napirend: Békés Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Társasághoz csatlakozás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Bizottsági ülésen már tájékoztatta a tisztelt képviselőket és bizottsági 
tagokat a Foglalkoztatási Közhasznú Társaság létrehozásáról, melyet Orosházával, 
Mezőkovácsházával összefogva szeretne Szeghalom város megvalósítani. Mint már említette az 1. 
Sz. napirendnél, az Észak-Békés Megyei Települések is gondolkodnak ilyen társaság 
létrehozásában, de csak azt követően, ha a pályázat előkészítő alaphoz benyújtott pályázatuk nyertes 
lesz Szeghalmon, ahol 20 %-os a munkanélküliség, téli időszakban 25, nem szükséges várni 2004. 
I. féléig a társaság létrehozásával. Pécsi és nyíregyházi tapasztalatok alapján ezek a társaságok 
tudnak úgy is működni, hogy nem csak területükön, hanem más településeken is dolgoznak 
önkormányzatoknak, illetve cégeknek is, akár a megyehatárokon is túl. A létrehozandó társaságnak 
a célja az lenne, hogy a tartósan munkanélküli munkaképes munkavállalóknak munkát biztosítson. 
Nonprofit érdekeltségű társaságról lenne szó, KHT formában működne, 3 M Ft alaptőkével, mely 
Szeghalmot 900.000, Orosházát is 900.000, Mezőkovácsházát 1.050.000, míg a PROMEI Kht-t 
150.000,- Ft törzsbetét befizetésével érintené.



Az önkormányzat célja az, hogy a város működési területén felmerülő közmunka feladatokat 
végeztessenek a KHT. által illetve akár más településen is, és munka erőközvetítő szerepet is 
ellátna. A Társaságnak feladata lenne felkutatni a munkaerő keresletet és közvetíteni a 
munkanélkülieket, kapcsolatot kell tartania a vállalkozókkal, megyei KHT-kal. A Társaság 
központja Mezőkovácsháza lenne, a 3 érintett település adná a Felügyelő Bizottság tagját. Kéri 
képviselőtársait, hogy véleményüket mondják el a fentiekkel kapcsolatban.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése, hogy a 4 tulajdonos közül mit lehet tudni a PROMEI Kht-ról. 
Amennyiben most az Önkormányzat létrehozza ezt a Kht-t és a Kistérségi iroda is ugyanezt 
megteszi, akkor az Önkormányzat oda is belép, egyszerre 2 Kht.-nak lesz tagja, vagy a kistérségi 
együttműködésből ezzel automatikusan kizárja magát a szeghalmi Önkormányzat? Nem látja az 
értelmét, hogy Szeghalom belépjen Mezőkovácsháza és Orosháza mellé. Kérdése még, hogy amikor 
a Kht. támogatásra pályázik ez olyan irányú, amikor közhasznúak foglalkoztatására pályázott az 
Önkormányzat? A jogszabályok lehetőséget adnak-e arra, hogy ezek a Kht-k pályázhatnak ezekre a 
forrásokra?

 

Macsári József polgármester: Az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a PROMEI Kht. 
többek között pályázatokkal foglalkozik, és nyílván nem szándéka az Önkormányzatnak 2 Kht tagja 
lenni, amelynek a profilja ugyanaz. Előnynek tartja – amennyiben a város is tagja lesz – hogy a 
társaság központja nem Szeghalmon lesz, mert a kistérségi koordinációs iroda és az oda beköltöző 
vállalkozói övezet, a turinform iroda és a térségi menedzser részére kialakított iroda, annak 
üzemeltetése is anyagi terhet jelent majd a városnak. Mivel egyenlő arányban részesei a Kht-nak, 
azt várja ennek létrehozásától, hogy a működési terület nagysága révén szélesítse a lehetőségeket a 
munkanélküliek számára a munkaközvetítése révén. A Kht-nak ugyanazok a lehetőségei a 
pályázatokra, mint az önkormányzatoknak.

 

Gajda Mihály testületi tag: A Munkaügyi Központ feladatait veszi át a Kht? Nem meggyőző 
számára, hogy más településeken foglalkoztatnak majd munkanélkülieket ezen a társaságon 
keresztül. Mindenkinek figyelmébe ajánlja, hogy bizonyos pénzügyi forrásokra a saját 
régiótársaiknak lesznek a vetélytársaik, akárhogy fog a harc eldőlni, Szeghalomnak nem fogja az 
érdekét szolgálni. Annyi pénz nem lesz, hogy minden Kht. nyerjen, és érdekkijáró közösségnek 
tartja a társaságot. Végig kell gondolni mennyire jó, hogy hosszú időre elkötelezi ezzel magát az 
önkormányzat és könnyen szembefordulhatnak ezáltal a többi önkormányzattal.

 

Macsári József polgármester: Természetesen dönthet úgy a Képviselő-testület, hogy most nem 
csatlakozik a Kht-hoz, és várni majd arra, hátha megalakul az Észak-Békés Megyei 
Önkormányzatokon keresztül is ez a Társaság. Mindenesetre a szóban forgó Kht-hoz való 
csatlakozás a jelenleginél jóval több lehetőséget biztosítana a munkanélküliek foglalkoztatására. 
Érthető az aggódása képviselő úrnak, hogy esetleg a környező településekben valamilyen ellenállást 
válthat ki, átgondolásra javasolja képviselőtársainak.

 



Barna Gyula testületi tag: A Társaság munkáját a Melódiák társaság munkájához hasonlítaná, akik 
munkaerő kölcsönzéssel foglalkoznak. Példaként említi, hogy a HENKEL Vállalatnál ha kampány 
munkára van szükség, és nincs elég munkás a gyárban – nem akarnak létszámot bővíteni, csak 
idénymunkával akarják megoldani- akkor ebből a munkanélküli csoportból tudnak munkaerőt 
kölcsönözni. Ha építésnél munkára van szükség, és a városnak a jó kapcsolatai meg vannak, akkor 
Szeghalomból is lehet munkásokat vinni e területre. A környező településekkel jó kapcsolatot kell 
teremteni, de mindenképpen arra kell törekedni, hogy az itteni munkanélküliek helyzete javuljon, és 
lehetőséget biztosítson számukra az Önkormányzat a jobb megélhetésre. Véleménye szerint sokkal 
többet nyerhet ezen a város, mint amennyit veszíthet.

 

Gajda Mihály testületi tag: Szeretné a hozzászólását kiegészíteni azzal, hogy mindezt nem 
munkahelyteremtésnek, hanem munkaközvetítésnek hívják, és a kettőnek egymáshoz semmi köze. 
Ez a vállakozónak jó, mert nem neki kell az embereket toborozni, a bérszámfejtését nem neki kell 
elkészíteni aki 2 napig nála dolgozott, hanem a Kht. vállalja át a szükséges tennivalókat, a társaság 
létrehozásával nem lesz több munka.

 

Macsári József polgármester: Több lehetőséget teremt a szeghalmi munkavállalók számára egy 
ilyen társaság létrehozása, amennyiben jól működik. Ha közvetítés jól működik, akkor elérte a 
célját, mert lehetőséget teremtett az embereknek, mert a helyben adódó munkalehetőségeken túl 
egyéb munkákhoz is hozzájuthatnak, az év több napján megoldódik a foglalkoztatásuk, és ez által 
több jövedelmet tudnak a családjuknak biztosítani.

 

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés nem hangzott el, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy csatlakozzon a Közhasznú Társasághoz. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

112/2003. (VIII. 25.) Ökt.sz.

1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Tranzit 
Foglalkoztatási Közhasznú Társaság Alapító Okiratát.

2./ Képviselő-testület megválasztja ügyvezetőnek Szűcs Károly Mezőkovácsháza Szabadság u. 85/
B. sz. alatti lakost.

3./ Képviselő-testület a Felügyelő Bizottságba megválasztja Burka László Orosháza Avar köz 1/C. 
sz., Kardos László Szeghalom Dózsa Gy. u. 19-25/A. sz., Janiga István Mezőkovácsháza 
Alkotmány u. 28. sz. alatti lakosokat.

4./ Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a könyvvizsgálói tevékenységet a KOVERO Kft. 
végezze, melynek képviselője: Kovácsné Oláh Veronika ügyvezető.



5./ Képviselő-testület biztosítja Szeghalom Város részéről a 900.000,- Ft összegű törzsbetétet.

Megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételével.

Felelős: Macsári József polgármester:

Határidő: 2003. szeptember 30.

 

4/10. sz. napirend: Pályázatok benyújtásához 33/2003., 36/2003. Ökt. sz. határozatok módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az előterjesztés a 33 és 36/2003. Ökt. sz. határozatok korrekciójáról 
szól, amelyet részletez. Az említett határozatok módosítását javasolja elfogadni, és ezt szavazásra 
bocsátja. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

 

H a t á r o z a t

 

113/2003. (VIII. 25.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Képviselő-testülete a 33/2003. (III. 31.) Ökt. sz. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja.

A 853.717 e Ft beruházási összköltségű 3., 9., 10., 11. és 12. sz. szennyvízcsatorna öblözet és 
szennyvíztisztító telep bővítés tárgyú beruházáshoz a megítélt céltámogatás és Vízügyi 
Célelőirányzat támogatása, összesen: 496.955 e Ft közötti különbséget 396.762 e Ft-ot saját 
forrásként biztosítja. Az éves költségvetéseiben: 2003. évre 119.029 e Ft-ot, 2004. évre 198.381 e 
Ft-ot és 2005. évre 79.352 e Ft-ot beépít.

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

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelem szerint

 

H a t á r o z a t

114/2003. (VIII. 25.) Ökt.sz.

 



Szeghalom Város Képviselő-testülete a 36/2003. (III. 31.) Ökt.sz. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja.

 

A 289.106 e Ft beruházási összköltségű 5. és 8. sz. szennyvízcsatorna öblözet építés tárgyú 
beruházáshoz a megítélt céltámogatás 115.642 e Ft közötti különbséget 173.464 e Ft-ot saját 
forrásként biztosítja. Az éves költségvetéseiben: 2003. évre 52.039 e Ft-ot, 2004. évre 86.732 Ft-ot 
és 2005. évre 34.693 e Ft-ot beépít.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelem szerint

 

B e j e l e n t é s e k:

 

Macsári József polgármester: Szeretne felhatalmazást kérni a tisztelt Képviselő-testülettől, hogy az 
Észak-Békés Megyei Önkormányzatok Térségfejlesztési társulatával Szeghalom város is pályázzon 
szociális munkásképzésben való részvételre és foglalkoztatására. 10 főben gondolkodnak, egy 
mintegy másfél éves projekt lenne amennyiben nyerő lenne a pályázat, és 30 %-os, tehát 3 
foglalkoztatását teszi kötelezővé. Min. 51 fővel indulhat a pályázat, ezért pályázik Szeghalom város 
a térséggel együtt. A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

115/2003. (VIII. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Észak-Békés 
Megyei Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulatával együtt pályázatot nyújtson be Szeghalom 
városra vonatkozóan 10 fős szociális munkás képzésére, 3 fő továbbfoglalkoztatási kötelezettsége 
mellett.

 



Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Észak-Békés Megyei Önkormányzatok 
Térségfejlesztési Társulatát.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. szeptember 15.

 

Macsári József polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt hónapokban ÁSZ vizsgálat 
volt a Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzat utóbbi 3 év gazdálkodását vizsgálták. Lényeges 
szabálytalanságot nem észleltek, amiért dicséret illeti az apparátus minden dolgozójának a 
munkáját.

Tájékoztatja képviselőtársait arról is, hogy a legközelebbi testületi ülés szeptember 15-én lesz, a 
munkatervben meghatározott időpont helyett. Azért szükséges előrébb hozni az ülést, hiszen 
szeptember 15-ig meg kell tárgyalni az Önkormányzat féléves költségvetését.

 

Tekintettel arra, hogy egyéb bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a munkáját, a lakosság 
figyelmét és a nyilvános testületi ülést lezárja. A következőkben zárt ülés keretében végzi tovább 
munkáját a Képviselő-testület.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő


