
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. október 27-én tartott 
nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal nagytermében.

 

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, Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő 
jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Dr. Szántó Márta, Pálfi Endréné, Nagy István, Gyányi 
Károly, Gyimesi Sándor irodavezetők, valamint a napirendi ponttal érintettek, és Gali Mária 
jegyzőkönyvvezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket, a 
városi kábeltelevízión keresztül a lakosságot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes – 19 fő jelen van – és az ülést megnyitja. Ezt követően tájékoztatást ad arról, hogy 
október 22-én ünnepi Megyegyűlés keretében Békés Megyéért díjat adtak át kiváló munkájuk 
elismeréseként a SÁRRÉTI 100 tagú Népdalkör részére, amelynek 35 tagja szeghalmi lakos. A 
Népdalkör művészeti vezetője Tar Ferenc, aki a díjat átvehette. Ezúton is gratulál a Képviselő-
testület nevében a Népdalkörnek, kifejezve jókívánságaikat.

 

Fentiek után ismerteti a napirendi pontokat, és javaslatot tesz azok tárgyalására. Indítványozza, 
hogy az 5/3. sorszámú előterjesztést kiegészítés miatt a novemberi ülésen tárgyalja a Testület, az 
5/6. sz. anyagot elsőként, a 3. és 3/1. sz. anyagot együtt, a 4., 5/2., 5/8. és 5/9. sz. előterjesztéseket 
zárt ülés keretében, míg a többi napirendet a meghívón szereplő sorrend szerint tárgyalják. A 
javaslatot szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy azzal a Képviselő-testület tagjai egyhangú igen 
szavazattal egyetértettek.

 



Megkéri Martinák Lajost a Békés Megyei Vízművek beruházási osztályvezetőjét, hogy 
szíveskedjen tájékoztatást adni a Vállalat eddigi rekonstrukciós munkálatairól, melyek a várost 
érintik.

 

Martinák Lajos Békés Megyei Vízművek Vállalatának beruházási osztályvezetője: Köztudott, hogy 
a Békés Megyei Vízművek Vállalata és az Önkormányzat között létrejött egy vagyonkezelési és 
üzemeltetési szerződés a közművagyon működtetésére, üzemeltetésére. Ennek egyik pontjában 
részletezve van, hogy a Vállalatnak minden évben a bérleti díj nagyságával egyenlő mértékű, 
értéknövelő és rekonstrukciós munkákat kell végezni. Ez az év az első alkalom, amikor ez 
megtörténik. Az Önkormányzattal együttműködve 10 M Ft értékű beruházási munkákat határoztak 
el. Ez nem nagy beruházás, de felzárkóztatást jelent a korábbi évekről elmaradt beruházás 
vonatkozásában. 4 fontos tételt jelöltek meg: a vállalat szennyvízhálózatában kulcsfontosságú 
szerepet játszó, ún. „A” jelű szennyvíz átemelőnek a rekonstrukciója, ami 1 M Ft értékű, valamint 
az ivóvízhálózat területén 3 munka: az Érmelléki Vízmű telepről kimenő 250-es átmérőjű vezeték 
300 mm-re való bővítése, ez 1,2 M Ft értékű. Kulcsfontosságú volt a Szeghalmi Gyula úton 
mintegy 500 m vezeték rekonstrukciója, mely 3 M Ft nagyságrendű költséggel járt. Minden évben, 
minden településen beütemezett program a házi bekötővezetékek rekonstrukciója, ez várhatóan 4,8 
M Ft értékű munkát jelent. Ez áthúzódik a következő évre is, viszont az előzőekben felsorolt 
munkálatok egy része, amely még megvalósításra vár, legkésőbb december 20. napjára elkészül. 
Erre ígéretet tesz. A felzárkóztató program ezzel még nem fog befejeződni, a jövő évre is hasonló 
nagyságú beütemezést terveznek, az előkészítést még az idei évben elkezdik, és tavasszal folytatják 
munkájukat. Önkormányzati beruházásban jövőre tervezett a szennyvíztelep rekonstrukciója, 
amelyet a Vízmű Vállalat 3-5 %-kal támogat ún. önkormányzati közmű beruházások keretén belül.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a fenti tájékoztatást. Véleménye szerint helyesen döntött 
a Képviselő-testület, amikor tulajdonosi jogait visszaállította a Békés Megyei Vízműveknél, és 
megállapodást kötöttek a város ivóvízhálózatának felújítására, a sűrűn előforduló csőtörések 
bizonyítják, hogy mennyire fontos ez. A szennyvíztelep beruházáshoz kapcsolódóan írásban már 
jelezte Önkormányzat az igényét Vízmű felé, és számít az Önkormányzat a nettó bekerülési költség 
5 %-ára. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a szóbeli tájékoztatással kapcsolatban van-e 
hozzászólás.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Valóban sok a csőtörés, ennek folytán az ivóvízvezeték elzárása, 
amelyet a lakosság próbál türelemmel elviselni, azonban ha vasárnap délelőtt több órán keresztül 
nélkülözni kell a vizet, az már bosszantó. Ez a Bocskai úti lakótelepen az utóbbi időben elég sűrűn 
előfordult, és azért tartja fontosnak ezt elmondani, mert a csőtörés már a hét elején látható, és nem 
kellene a hétvégére hagyni a javítást amennyiben a Vízmű kapacitása megengedi. Kéri a Vízművet 
legyen tekintettel arra, hogy vasárnap délelőtt ilyen okból ne maradjon víz nélkül több száz család.

 

Farkas Zoltán képviselő: Kérdése, hogy mi alapján történt egyeztetés a rekonstrukciós 
munkálatokra, és az elhangzott 10 M Ft helyett 15 M Ft-ra emlékszik, amikor tárgyalta a Testület a 
vagyonkezelési és üzemeltetési szerződést. Mi indokolta, hogy földmunkákat október, november, 
december hónapokra ütemeztek? Nem ez az ideális időszak ilyen munkálatokra. 



Az említett 4,8 M Ft mennyire garantálja – ismerve a Széchenyi és Kinizsi u. hosszát - minden 
ingatlan   ivóvíz bekötés rekonstrukcióját? Nem tartja biztosnak, hogy a Vízmű tudja mindenhol az 
ivóvízbekötések helyét. Komoly kételyei vannak ennek ez évben történő megvalósítása iránt, 
ugyanis az ütemezés szerint az Ady, Széchenyi, Kinizsi utcai munkálatok befejezése ez év 
december 31-ig van tervezve. A vasárnapi víz ellátatlanság a város nagy részét érintette, amelynek 
oka csőtörés volt. Az elmúlt 20 évben előfordult sok csőtörés ellenére, nem emlékszik felújításokra, 
és örömmel veszi, hogy ez a folyamat most elindult.

 

Martinák Lajos osztályvezető: Valóban sok csőtörés volt ebben az évben a városban, a 
bekötővezetékek rekonstrukciója pedig mint mondta folyamatosan készül, és sajnos ez évben nem 
biztos, hogy várható a befejezés mindenhol a tervezett időpontra. A lakosságnak ez semmiféle 
kiadást nem fog jelenteni. A bekötővezeték kiváltása távolságtól függően mintegy 30-40-50 ezer Ft-
ba kerül, tehát kb. az összköltség 4,8 m Ft-ot tesz ki. Az Üzemmérnökség képviselőjét megkéri 
válaszadásra az első hozzászólással kapcsolatban.

 

Homoki Károly Üzemmérnökség képviselője: A Bocskai úti csőtörés javításával kapcsolatban 
elmondja, hogy vasárnapi napon csakis abban az esetben végez javítási munkákat a Vízmű, 
amennyiben azt látja, hogy az egész város vízellátása veszélyeztetve van. Olyan mértékű volt a 
csőtörés, hogy ha azt vasárnap nem javítják meg, akkor hétfőre az egész városban nem lett volt víz. 
Elnézést kérnek, hogy ilyen napokon is csőtörést kell javítaniuk, de nekik ez kötelességük, nem 
akarják ezzel zaklatni a fogyasztóikat. Szeptemberi kimutatásuk szerint Szeghalmon 97 csőtörés 
volt, amelyet megjavítottak. Az ivóvíz vezetékek kiváltásával kapcsolatban elmondja, hogy 
pontosan ismerik a Kinizsi utcai bekötéseket, és ki fogják cserélni az elhasználódott vascsöveket. 
Az ütemezésben szereplő 4 beruházási munka mintegy 10-15 M Ft összeget tesz ki, igyekeznek ez 
évben megvalósítani ezeket, de a bekötő vezetékek kiváltása valószínűleg áthúzódik következő 
évre.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Konkrétan 15 M Ft volt meghatározva a rekonstrukciós 
munkákra, az Önkormányzat ígéretet kapott a Vízműtől, hogy ilyen összegű beruházást hajt végre 
Szeghalmon. Örvendetesnek tartja a hálózat felújítását, ugyanis a régi, elavult vezetékek is 
közrejátszanak az ivóvíz rossz minőségében. A városban az elmúlt hetekben 100-nál is több 
szalmonellás megbetegedés fordult elő főleg kisebb gyerekeknél, és a vizsgálatok szerint ezt a rossz 
minőségű víz okozta. Orvosi javaslatra csak forralva szabad inni a vizet, ezt a kábeltelevízión a 
Vízmű is hirdette. Milyen a városban a víz minősége? Mindenképpen jónak tartaná, ha azt a 
szakemberek megvizsgálnák.

 

Macsári József polgármester: Fenti felvetésre tájékoztatásként elmondja, hogy egy közkifolyónál, 
ahol pangó víz van, használaton kívüli a kút, szalmonella fertőzésre utaló jelet talált az ÁNTSZ a 
vízminőség vizsgálatakor. A Vízművek ezt követően minden közkifolyónál vízmintát vett, és 
mindenhol negatív volt az eredmény, így konkrétan nem tudni, hogy a fertőzést mi okozta. A 
Vízművekkel történt megállapodás alkalmával nem 15, hanem 2x15 M Ft-ról volt szó, azonban az 
egyik 15 M Ft-ot még 2002-ben megkapott a város, míg a másik 15 M Ft meghatározása úgy szól, 
hogy a bérleti díjat is a város hálózatának felújítására fordítja a Békés Megyei Vízművek Vállalat.



 

Martinák Lajos osztályvezető: A víz minőségével kapcsolatban elmondja, hogy Vállalat 40 éves 
történetében nem fordult el ilyen eset a víz minőségét illetően, hogy megbetegedéseket okozzon. A 
laboratóriumuk nem mutatott ki baktériumot. Visszatérve a 10-15 M Ft rekonstrukciós összegre, 
biztosítani kívánja a Képviselő-testületet arról, hogy ez az összeg lehet akár több is, céljuk az, hogy 
igyekeznek minél több beruházást megvalósítani Szeghalom város területén. A jövő évi programot 
az Önkormányzattal közösen állítják össze.

 

Homoki Károly Üzemmérnökség képviselője: Az ÁNTSZ október 6-án történt ivóvíz 
ellenőrzésekor a Nagy M. u. és a Bethlen u. sarkánál lévő közkifolyónál szalmonellát mutattak ki, 
ami helyi fertőzés lehetett, hiszen a további 52 helyről vett vízmintában nem volt baktérium. Az 
említett kutat lezárták, és mosatást végeztek a város ivóvízhálózatán, a megengedett klórszinttel, 
melyről értesítették a lakosságot. Az ÁNTSZ értesítette az Üzemmérnökséget, hogy a klórszintet 
vissza lehet állítani, hiszen nincs fertőzés más helyen.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a fenti tájékoztatásokat, és a napirend befejezéseként kéri 
az osztályvezető urat, hogy valamennyi csőtörés után a földmunka, az aszfaltozási munka 
maximálisan megtörténjen.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársait, van-e hozzászólás az írásos előterjesztéshez. 
Valamennyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolták Képviselő-testületnek.

 

Mester Csaba testületi tag: A 101/2003. sz. határozatról úgy szól a jelentés, hogy Vígh József gyulai 
igazságügyi szakértő nem vállalta a felkérést. Milyen lépés történt ez ügyben, mi várható?

 

Macsári József polgármester: A szakértő úr nem vállalta a felkérést a munkára, Szegedi Szakérői 
Irodát keresett meg írásban az Önkormányzat. Erre a kérdésre még visszatérnek a testületi ülésen.

A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátja az írásos jelentést. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t
 

127/2003. (X. 27.) Ökt.sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Országgyűlési képviselő beszámolója

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Vígh Ilona képviselő asszony jelezte, hogy az Országgyűlés mai 
napon tárgyalja a költségvetést, ezért nem tud jelen lenni a napirendjének tárgyalásán.

Amennyiben a Képviselő-testület úgy ítéli meg, a későbbiekben visszatérnek a beszámolóra, amikor 
a képviselő asszony jelen tud lenni. A beszámolót kéri kiegészíteni azzal, hogy Szeghalom és 
Vésztő vonatkozásában is tegye szóvá az út rossz minőségét. Ezt a város vezetői is megtették a 
környező településeken. Ezen túlmenően a 47-es főközlekedési út folyamatos felújításával 
kapcsolatban is nyújtson segítséget. 2015-ig ugyanis ez az út marad Szeghalom város és az Észak-
Békési településeknek, amely összeköti délkelet irányban a többi nagyvárossal.

Kéri képviselőtársaitól, hogy az írásos anyaggal kapcsolatban mondják el véleményüket.

 

Kardos László testületi tag: Megköszönik Vígh Ilona képviselő asszony írásos beszámolóját, és az 
abban foglaltakat támogatják.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Akkor kellene tárgyalni a beszámolót, amikor a képviselő asszony 
jelen tud lenni, hiszen lennének hozzá kérdések, vélemények.

 

Macsári József polgármester: A munkatervben napirendként szerepelt a beszámoló, a képviselő 
asszony is elkészítette az írásos anyagát, de parlamenti elfoglaltságai miatt nem tudott most jelen 
lenni. Javasolja, hogy egy későbbi időpontban térjenek vissza erre a napirendre testületi ülésen.

 

Gajda Mihály testületi tag: A Parlament időbeosztása szerint 1-2 héttel korábban lehet arról 
tudomást szerezni, hogy mikor van szavazás. A mai napon szavazás van, ezért nem lehet távol a 
képviselő asszony.



 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja az írásos beszámolót az elhangzott javaslatával 
együtt, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 1 
tartózkodással  az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

128/2003. (X. 27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vígh Ilona országgyűlési 
képviselő írásos beszámolóját, és kéri, hogy az országgyűlési képviselői munkája során tegyen 
lépéseket Szeghalom-Vésztő közötti rossz útszakasz, valamint a 47-es út felújításának 
megvalósítására, ami nagy fontosságú az itt élők számára. Képviselő-testület javasolja egy későbbi 
időpontban újra napirendre tűzni a beszámolót, amikor az országgyűlési képviselő jelen tud lenni.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa Vígh Ilona országgyűlési képviselőt.

 

Határidő: 2003. november 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

3. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola beszámolója

3/1. sz. napirend: Nyelvi előkészítő osztály indítása

Előadó: Vaszkó Tamás intézmény igazgatója

 

Vaszkó Tamás Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatója: Tisztelettel 
köszönti a Képviselő-testületet maga, az intézmény Tantestülete és tanulóik nevében. A 
beszámolóban bemutatta Békés megye legnagyobb intézményét, amelyhez kollégium is tartozik, és 
kérte, hogy a Képviselő-testület egészítse ki javaslataikkal, illetve személyes tapasztalataikkal. A 
beszámolóban történelmileg bemutatta az iskola életét, a középiskola képzési szerkezetét. Az 
iskolához szakközépiskola, szakmunkásképző, gimnázium, 6 osztályos gimnázium, és levelező 
tagozat tartozik. Ennek kapcsán megemlíti, hogy megszűnik a különbség a nappali és a levelezősök 
között, akik ugyanúgy érettségiznek 2005-ben, nyelvvizsgából is, mint a nappali tagozatosak. A 
pedagógiai alapelvekről, tanulmányi munkáról szólva összehasonlítva a gimnázium és a 
szakmunkásképző eredményét, a két képzési forma között óriási szakadék van, amely véleménye 
szerint országos jelenség. 



Sok gondjuk van, túljelentkezés van a gimnázium és szakközépiskolai tagozatokon, de a 
szakmunkásképzőbe szinte minden tanuló felvételt nyer, a géplakatos és fehérnemű készítő szakra. 
Bizottsági ülésen felvetődött, jó lenne, ha minél több szeghalmi legyen ezen a tagozaton, hiszen a 
FELINA cégnél sok a bejáró dolgozó. A középiskola hagyományrendszerével kapcsolatban kiemeli, 
hogy az Önkormányzat az EURÓPAI UNIÓ-ba hagyományként a Péter András Gimnáziumot 
vinné. A kapcsolatrendszert fontosnak tartják, nagyon gazdag kapcsolatrendszert alakítottak ki, és 
intézményükre jellemző, hogy akik segítenek rajtuk, azokon viszont segítenek. A támogatási formát 
illetően, a legnagyobb a szakképzési alap, ez 10 M Ft fölötti érték, amelyért meg kell dolgozni, a 
kapcsolatok nagyon jónak mondhatóak. A nemzetközi kapcsolatról lehetett hallani az elmúlt 
hetekben, osztrák diákküldöttség látogatott a városba, és jó ötletnek tartja, ha az Önkormányzat 
felvállalna a településükkel egy kapcsolat kialakítását. Az ottani polgármester is kezdeményező 
ebben. Angol kapcsolatukra is büszke intézményük, problémát jelent viszont az anyagi feltételek 
megteremtése a kiutazásra. A kollégiumot említve, itt sok változás történt az elmúlt években az 
átszervezések eredményeként. Jelenleg integrált kollégium van, és nagyon jónak tartja, hogy a város 
megtartotta kollégiumát, és a leánykollégiumot is fontosnak tartaná visszaállítani oktatási 
intézményükbe.

A középiskola gazdálkodásával kapcsolatban megfogalmazták a beszámolóban, hogy a középiskola 
nem alapfeladatot lát el, ennek ellenére az Önkormányzat felelősen gondoskodik erről az 
intézményéről. Befejezésként néhány érdekes statisztikai adatot közöl, és a beszámolóval 
kapcsolatban kérné a véleményeket. A 3/1. sz. napirend is e napirendhez kapcsolódik, és 
amennyiben a tisztelt Képviselő-testület hozzájárul, akkor indulhat Szeghalmon az ún. 1+4 éves 
képzési forma, 1 év intenzív nyelvtanulással, így ebben az osztályban a gimnáziumi képzés 5 évig 
tart. Ehhez kéri a támogatást.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a beszámolót, és ismerteti a bizottsági véleményeket, 
amelyek a beszámolót, illetve az új képzési forma indítását javasolták a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. Kéri a hozzászólásokat.

 

Gajda Mihály testületi tag: A beszámolóban különböző mutatók lettek ismertetve. Ezeken túl 
kíváncsi lenne egy olyan eredményességi mutatóra is, hogy mennyire hasznos az a fajta szakképzési 
rendszer, amely jelenleg van. Van-e visszajelzés arra, hogy akik a szakmunkásképzőben, 
szakközépiskolában végeznek, ők milyen arányban tudnak elhelyezkedni a szakmájukban? 
Kielégíti-e a szakképzés a térségnek az igényeit? Örömmel veszi, hogy a nyelvoktatás előtérbe 
kerül, ezt maximálisan támogatja. Ez azonban nem jelent-e valamilyen konkurenciát a meglévő 
osztályokkal szemben? Továbbra is indítható párhuzamosan egy 6 osztályos gimnázium, és az 
említett nyelvi előkészítő osztály, lesz-e erre igény, elegendő gyereklétszám? Jónak tartja, hogy az 
igazgató említést tesz a beszámolóban a felújításokra is. A költségvetési koncepció tárgyalására 
szeretne világos képet kapni a felújítások fontosságáról.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Mindig örömmel beszél a Péter András Gimnáziumról mindenhol, 
ahol találkozik olyan emberekkel, akik jártak a középiskolába, illetve hallottak róla. Ilyen esetben 
mindig pozitív megnyilvánulást tapasztal. A beszámoló anyaga is azt tükrözi, hogy az intézményben 
komoly oktatói munka folyik, de kérdései nem erre vonatkoznak. A szakképzés területén 
megszüntették az iskolában a forgácsoló szakképzést azzal az indokkal, hogy ilyen szakmára nincs 
szükség. 



Jelenleg pedig az tapasztalható, hogy a feldolgozóiparban nincsenek megfelelő szakmunkások. 
Kérdései arra irányulnak az igazgató úrhoz, hogy annak idején mennyire lett körbejárva ennek a 
szakmai képzésnek a megszüntetése. Be lett iktatva a számítógépes szoftverüzemeltető szak, és 
kérdése, hogy akik képzést kapnak, hogyan tudnak elhelyezkedni iskolai tanulmányaik befejezése 
után. Ugyancsak kérdése, hogy a lakatos képzésnek milyenek a tárgyi feltételei. A Tantestület 
biztosan nem gondolta át, hogy a táncpavilon földszinti helyiségében egy ilyen műhelyt 
rendezzenek be. Szomorúnak tartja, hogy nem maradt kint a műhely a gazdasági iskolánál, amely e 
célra épült. Ilyen körülmények között nem látja biztosítottnak a lakatosképzést. További felvetése a 
középiskolás tanulók dohányzására vonatkozik, arra, hogy, a csikkek miatt szemetesek a 
közterületek, ami nagy területet érint. Javasolja igazgató úrnak, hogy a kérdéssel foglalkozni kell és 
valamilyen megoldást keresni e célra. Ugyancsak megoldást kell keresni arra is, hogy a 
szakmunkásképző intézménynél labdafogó hálót szereljenek fel a Dózsa Gy. u.1-3. sz. lakóépület 
védelme érdekében, illetve kerítés védelmében. Ez vonatkozik a gimnáziumra hátsó benti részére is, 
ahol labda átmegy a szomszédba. A tanári kar összeállítását illetően úgy ítéli meg, az lenne a 
megnyugtató, ha mindenki egyetemi végzettséggel rendelkezne. A tanári létszámhoz képest 
viszonylag sok a nyugdíjas korú, illetve a nyugdíjhoz közel állók száma. Igazgató úr e 
vonatkozásban tett e már lépéseket, hiszen ezek a kérdések egyik napról a másikra nem oldhatóak 
meg. Szeretné szóvá tenni, hogy mint a település második legnagyobb intézményétől mindenképpen 
elvárható lenne, hogy az állami ünnepeken a vezetőik megjelenjenek, illetve ilyen alkalommal a 
városi ünnepségek, rendezvények megszervezésében együttműködne a Városi Művelődési 
Központtal. A kollégium rendbehozatalával kapcsolatban örül annak, hogy az igazgató úr is 
támogatja azt, miszerint a Kárász kastély visszakapja a korábbi évtizedekben betöltött szerepét, sőt 
egy kulturáltabb környezetben. Reméli, hogy az erre benyújtott pályázat nyerő lesz, és a leányok itt 
modernebb kollégiumban helyezhetők el, a fiúk pedig az évek óta kihasználatlan tanyai 
kollégiumban. Kérdése, hogy a beszámolóban említett öreg épület felújítását célzó kijelentés mire 
vonatkozik, hiszen az utóbbi 5 évben történt felújítás nagy beruházásnak mondható. A gimnázium 
tornaterme valóban felújításra szorul.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Mint ahogyan az intézmény igazgatója említette Szeghalom városnak 
meg kell neveznie egy hagyományokban bővelkedő tradíciókkal bíró iskolát, akkor az a Péter 
András Gimnázium lehet. A beszámoló is mutatja, hogy az oktatásnak milyen színvonala és 
minősége van, ami országos megyei szinten is elismerésre méltó. Igazgató úr kihagyta szándékosan 
a statisztikából, hogy ezek az eredmények nagyon szépek, mert ha 145 gimnáziumi jellegű iskolát 
vizsgálnak, akkor országosan ezen a listán 37. helyen van az intézmény, megyei szinten pedig 4. 
helyen, ami nagyon jó eredménynek számít. A 918 középfokú iskolánál, az írásbelik alapján 
országosan 123. helyen van, megyeinél 6., ami szintén rendkívül jó eredménynek számít. 
Ugyancsak nagy teljesítmény a történelem tantárgyból elért helyezés is. Minden elismerést 
megérdemel az iskola hagyományainak ápolásában, ebben kifejtett munkája a Tantestületnek. 
Egyetért az előző hozzászólás azon részével, hogy nagyobb részvételt lehetne vállalni a város 
kulturális életében, a rendezvények tekintetében. Összességben azonban képviselőtársaival 
elismerésüket és büszkeségüket tudják kifejezni az iskolában folyó oktatási munkához, és reméli, 
hogy a beszámolóban említett nemzedékváltás is zökkenőmentes lesz. Kéri igazgató urat, hogy az 
elismerést tolmácsolja az iskola valamennyi dolgozójának.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Csatlakozik Pákozdi Gábor képviselőtársa elismerő szavaihoz az 
intézmény pozitív értékelése tekintetében. A statisztikai mutatókat nézve, nagy teljesítménynek 
mondható, hogy a gimnáziumban, ahol az említett körülmények közül érkezik sok gyerek az 
iskolába ilyen jó eredményeket érnek el.



 Elismerés és dicséret illeti a pedagógusokat is, akik foglalkoznak a gyerekekkel. Kéri igazgató urat, 
hogy tolmácsolja elismerő szavait.

 

Csák Gyula testületi tag, mint az Oktatási Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági véleményt. A 
bizottsági ülésen néhány aggodalomra okot adó vélemény fogalmazódott meg a 
szakmunkásképzéssel kapcsolatban, amelyről már szó volt a beszámoló tárgyalásakor. 
Összességében a bizottsági tagok rendkívül pozitívan értékelték az iskola munkáját, hiszen első 
alkalommal értesülhettek a statisztikai mutatókban megnyilvánuló minősítésről. Egyéb tekintetben 
kritikára alig lehet oka egy kívülállónak. Azokat az elképzeléseit az iskolának, ami a jövőt illeti, a 
nyelvi osztály indítását, kifejezetten támogatásra érdemes.

 

Macsári József polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, megkéri az intézmény vezetőjét, 
hogy válaszoljon a felvetésekre, kérdésekre.

 

Vaszkó Tamás intézmény igazgatója: Köszöni az elhangzott észrevételeket, úgy a kritikát, mint az 
elismeréseket. A szakmunkásképzéssel kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg két szak van: 
géplakatos és fehérnemű készítők, akik a szakma elsajátítása után el tudnak helyezkedni. Az Ikarus 
Főnix gyárba történő ellátogatása során látta a tanulóit a műhelyben, ahol a legkorszerűbb 
technikával dolgoznak, illetve ismerkednek. Az alpolgármester úr által említett műhelyben csupán 
csak ismereteket kapnak a tanulók az első 2 évben, és ezután az Ikarus Főnix csarnokaiban szerzik 
szakmai gyakorlatukat. A gépi forgácsoló szakma valóban megszűnt, de ha erre a képzésre igény 
lesz, megoldható lesz. A szoftver üzemeltető képzési formában részt vett gyerekek egy része nem 
tudott elhelyezkedni, vagy nem a szakmában helyezkedett el, vagy egy részük továbbtanult. 
Gondolkozni kell azon, hogy felsőfokú képzéssé kell alakítani ezt a szakmát. Reális veszélynek 
tartja, amit Gajda képviselő úr felvetett a nyelvi oktatás beindításával kapcsolatban. Az iskola 
felújítására elhangzott kérdésre az a válasza, hogy a szakképző iskolát teljes felújításra szorul, 
ugyanígy gimnázium épülete is, amely csak kívülről mutat jól. Az alpolgármester úr 
hozzászólásában a dohányzás problémáját is felvetette. Ma az iskolában dohányozni szigorúan tilos, 
és tilos megtiltani is a diákoknak e káros szenvedélyt, akár az utcán is, a diákok erről a jogukról, 
erre vonatkozó szabályozásról tájékoztatják a tanárokat. Jogosnak tartja az ezzel kapcsolatos 
észrevételt, és ebben az intézmény intézkedni fog, mint ahogy abban is, hogy megoldják a 
labdafogót az említett szomszédos házak védelmében. Nem tartja rossznak az iskola helyzetét a 
pedagógusok végzettségét illetően. Bizottsági ülésen is felvetődött, hogy hogyan oldja meg az 
intézmény a nyugdíjhoz közel álló tanárok pótlását. Az intézmény erre felkészült. Szóvá tette 
alpolgármester úr az állami ünnepségről való elmaradást is. Az intézmény mindig készen áll a 
műsorra abban az esetben, ha erre felkérik a városi rendezvény szervezői, erre több példa is volt az 
elmúlt évek alatt, és ebben bármikor szívesen együttműködnek. Nem politikai okról van szó. Most 
nem az intézményük kapta a műsorra a felkérést, de vannak olyan rendezvényeik, melyeket csak 
saját intézményük ünnepel hagyományaik folytán. Ilyen a Tildy Zoltán emlékmű koszorúzása, 
október 6. ünneplése. A kollégium helyreállítását szükségesnek tartja, és az intézményeik felújítását 
is nagyon fontosnak tartja. Kiegészítésképpen mást nem kíván elmondani, és befejezésül még 
egyszer köszöni az elismeréseket, külön Pákozdi képviselő úr kiegészítését.

 



Macsári József polgármester: Sajnos az Önkormányzat nem tudja rövid idő alatt megoldani az 
összes intézménye épületének felújítását, de indokolt esetben soron kívüli intézkedéseket tesz. 
Minden beruházásra pályázatot nyújt be, hiszen önerőből képtelen lesz finanszírozni. Nem véletlen, 
hogy a Képviselő-testület a Péter András Gimnáziumot ajánlotta, mint hagyományt UNIÓ-s 
csatlakozással kapcsolatban, és mutatta be ezt a nagy múltú iskolát Békés megye 57 településével 
együtt. Ezzel elismerte az ott folyó oktató-nevelő munkát. Elismerésre méltó az igazgató úr azon 
igyekezete is, hogy a szakképzési alap nagyságát évek óta tartani tudja, ami az iskola számára 
nagyon kedvező. Köszöni a beszámolót és javasolja elfogadni a kiegészítésekkel együtt. Szavazásra 
bocsátja a beszámolót, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag 
– az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

129/2003. (X. 27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Péter András Gimnázium és 
Szigeti Endre Szakképző Iskola beszámolóját. Képviselő-testület nagyra értékeli, hogy az 
intézményben eredményes oktató-nevelő munka folyik, így a Tantestület tagjai felé ezúton fejezi ki 
elismerését. Képviselő-testület, mint fenntartó, az intézmény kérésének megfelelően hozzájárul 
ahhoz, hogy a 2004/2005-ös tanévben kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő osztályt indítson az 
oktatási intézmény. Ezt a lehetőséget a Kt. 28. § (4), valamint a Kt. 29. § (5) bekezdése biztosítja.

Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekről értesítse az intézményt.

 

Határidő: 2003. november 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5.sz. napirend: B e j e l e n t é s 

- Pótelőirányzat engedélyezése

 

Az előterjesztés pótelőirányzat engedélyezéséről szól, amely az Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolára vonatkozik. Az Iskola Gyermekélelmezésénél lévő NISSAN kisteherautó műszaki vizsgája 
lejárt, és a műszaki vizsgára való felkészítés, javítás költsége megközelítette volna a 700 ezer 
forintot. Ez indokolta az értékesítést és azt, hogy ételszállításra megfelelő új gépjárművet vásároljon 
az intézmény. Ez tette indokolttá, hogy a gépjármű bruttó értékét 3.547 ezer Ft összegben 
pótelőirányzatként biztosítsa Önkormányzat az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola részére. 
Javasolja az előterjesztést elfogadni, melyet szavazásra terjeszt elő. 



Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy Képviselő-testület  19 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

130/2003. (X. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
részére 3.547 ezer Ft pótelőirányzatot biztosít. Ezt az tette indokolttá, hogy a Gyermekélelmezés 
feladatánál lévő  gépjármű lecserélése folytán új CITROEN  gépjármű  beszerzésére került sor, 
melynek értéke egyezik a pótelőirányzat összegével. A gépkocsi beszerzés értékének ÁFA tartalmát 
(709 ezer Ft-ot) az intézmény a 2004. évi költségvetésében bevételként köteles beállítani.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József

 

5/1. sz. napirend: Filó Tiborné beadványa

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A beadványt a Képviselő-testület bizottságai részletesen tárgyalták, 
mely a régi Községháza faláról 2 emléktábla levételére vonatkozik. A bizottságok többnyire 
elutasították a beadványt, sőt 2 bizottság azt javasolta, hogy a Képviselő-testület ne is tárgyalja. 
Kéri képviselőtársait, mondják el véleményüket.

 

Gajda Mihály testületi tag: Van valamilyen kényszer arra, hogy az ilyen beadványok a Képviselő-
testület elé kerüljenek? Véleménye szerint nem biztos, hogy az ilyen jellegű beadványokkal 
foglalkozni kell.

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testületnek címzett beadvánnyal foglalkozni kell, a levél 
írója a Képviselő-testület részére nyújtotta be kérését. 



A beadványt mint már mondta, a bizottsági üléseken részletesen megtárgyalták, ahol a képviselőkön 
kívül jelen voltak a bizottságok külső tagjai is. A bizottsági vélemények alapján javasolja, hogy a 
beadványt utasítsa el a Képviselő-testület. Ezt szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

131/2003. (X. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Filó Tiborné Szeghalom Dózsa 
Gy. u. 19-25 A. Fsz. 4. sz. alatti lakos beadványát, mely emléktáblák levételével kapcsolatos. 
Képviselő-testület bizottságai véleményezték a beadványt, és javasolták annak elutasítását.

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a beadvány előterjesztőjét.

 

Határidő: 2003. november 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/4. sz. napirend: Szennyvízcsatorna hálózat öblözeteinek, és tisztítótelep bővítésének beruházására 
közbeszerzési eljárás megindítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az írásos előterjesztést, és kéri a véleményeket írásos 
anyaggal kapcsolatban.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése, hogy az előző időszakban volt-e előterjesztése az anyagnak, 
amelyben szó volt a lebonyolítói szerződés megkötéséről.

 

Nagy István műszaki iroda vezetője: A bonyolítói szerződés a KÖVITE-vel lett megkötve, ez külön 
nem volt testületi ülésen tárgyalva.

 



Gajda Mihály testületi tag: A mostani szerződés az összes öblözetre vonatkozik, vagy esetleg meg 
van bontva?

 

Nagy István műszaki iroda vezetője: Ahogy a céltámogatási pályázat van, 2 szerződés van az 5., 8. 
sz. öblözetre, a tisztítótelepre, illetve a 3, 9., 10., 11., 12. sz. öblözetre.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti közbeszerzési eljárás 
megindítását. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy Képviselő-testület 19 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

132/2003 (X. 27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az 5. és 8. sz. öblözet, valamint 3., 9., 
10., 11., 12. sz. öblözet és tisztítótelep bővítés tárgyú beruházás közbeszerzési eljárásának 
megindításával, a részvételi felhívás jóváhagyásával a Közbeszerzési Bizottságot bízza meg. Az 
eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület magának tartja fent, míg a döntés alapján megkötendő 
kiviteli szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.

 

Határidő: 2003. december 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/5. sz. napirend: 621/3. hrsz.-ú földrészlet elidegenítése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szerint a 621/3. hrsz.-ú 293 m2 területű földrészlet 
korábban elidegenítésre volt kijelölve, amelyre eddig vevő nem volt. A most jelentkező vevő 
tulajdonosa a földrészlettel közvetlenül határos 621/2. hrsz.-ú ingatlannak. Javasolja az ingatlan 
eladását a megajánlott vételárért. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt, és azt 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

133/2003. (X. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 
621/3 hrsz.-ú 293 m2 nagyságú, természetben Szeghalom Dapsy G. utcában található földrészletet a 
megajánlott vételárért 40.000,- Ft összegben elidegeníti Papp Imre Szeghalom Szeleskert 17. sz. 
alatti lakos részére. Az elidegenítéssel, illetve esetleges telekegyesítéssel járó költségek a vevőt 
terhelik.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Határidő: 2003. november 15.

Macsári József polgármester

 

5/7. sz. napirend: Berényi Süti Food Kft. ajánlat tétele

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szerint a Kossuth u. 3., volt bölcsőde épületére – 
amely több alkalommal meg volt hirdetve eladásra – vételi ajánlatot tett be a Berényi Süti Food Kft. 
Bizottságok véleményezték az ajánlatot, és javasolták az ingatlan eladását Kft. részére úgy, hogy a 
vételárat legkésőbb 2005. decemberig fizesse meg 2004. novemberétől kezdődően havi egyenlő 
részletekben. Kéri ezzel kapcsolatban képviselőtársai véleményét.

 

Gajda Mihály testületi tag: Javasolja, hogy a vagyonügyeket a következőkben zárt ülésen 
tárgyalják, hiszen elhangozhat olyan információ, amely nem tartozik a nyilvánosságra. A beadvány 
szerint a Kft.-nek csak akkor van szüksége az ingatlanra, amennyiben elképzeléseik valóra válnak, 
ez nyílván arra vonatkozik, hogy ha nem nyer a pályázatuk, akkor nem lesz szükségük az 
ingatlanra. Javasolja foglalót kérni, és előszerződést köti a Kft.-vel.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Az ingatlant többször akarta az Önkormányzat értékesíteni, eddig 
sikertelenül. Ennek ellenére még sem támogatja a Kft. ajánlatát, ilyen feltételek mellett szeghalmi 
vállalkozó is igényt tartana az ingatlanra, hiszen több érdeklődő is jelentkezett. 



Javaslata az, hogy az ingatlant még egyszer meghirdetni árverésre. Az említett foglaló, előszerződés 
sem lenne hasznos ez esetben. Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy gondolják át 
döntésüket az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Csák Gyula testületi tag: Véleménye szerint nem lenne szabad a lehetőséget elszalasztani, hiszen 
20-25 fős létszámot foglalkoztatna a lakosság köréből, és ezeknek a családoknak a megélhetését 
biztosítja. Egy olyan megoldást találna helyesnek, hogy foglalót kérni, illetve opciós szerződést 
kötni. Nem lehet elvárni, hogy kockáztasson a Kft. egy ingatlanvásárlást, amikor nem biztos a 
pályázat nyerése. A 24 hónap legyen esetleg rövidebb, amelyet a fizetési feltételben meghatároz a 
Testület.

 

Barna Gyula testületi tag: A LIMO mezőberényi cég, mielőtt idejött a városba máshol is sok 
munkahelyet teremtett. Többször szó volt már arról, hogy próbálni kell kisebb cégeket idecsalogatni 
a városba, mely a munkanélküliséget csökkenteni tudja. Csák Gyula képviselőtársával egyetért, 
hogy számos család megélhetését biztosítaná ez a munkahelyteremtés, amennyiben a Kft. 
idetelepülne. Példaként említi a mezőberényi üzemüket, egy régi mozit vásároltak meg, melyet 
gyönyörűen rendbe hoztak. Támogatja az ajánlat tételt, egy olyan egyezségre kell jutni, amelyben 
van egy biztosíték.

 

Macsári József polgármester: 20-25 fős foglalkoztatást oldana meg egy olyan vállalkozás, amely 
egy bizonyos áldozatot követel a Képviselő-testülettől. Most javasolja, hogy a napirendről vegyék 
le az előterjesztést, és a vállalkozót tájékoztassák a bizottsági, illetve itt elhangzott véleményekről. 
Amennyiben e feltételek alapján érdekli az ingatlan, akkor az anyag újból a Testület elé kerül. Az itt 
elhangzottakról a Kft. képviselőjét tájékoztatni fogja. Ha egyetért a feltételekkel, akkor megéri, 
hogy egy rendkívüli ülés keretében tárgyalják a vételi ajánlatot. Kérdezi képviselőtársait, hogy 
mindezzel így egyetértenek-e. Megállapítja, hogy képviselőtársai egyetértettek a fentiekkel, a 
napirendre később visszatérnek.

 

5/10. sz. napirend: Pályázat benyújtása 6 db szociális elhelyezést biztosító bérlakás építésére

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szerint a Belügyminisztérium pályázati felhívása 
alapján, önkormányzati bérlakás állomány növelésének támogatására van lehetőség. Önkormányzat 
a Kolozsvári utcán még meglévő telekre további szociális bérlakás építését tervezi, és a pályázati 
lehetőséggel élni kíván. Javasolja elfogadni az előterjesztést, és szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület  19 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

134/2003. (X. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által 2003. évben, az önkormányzati 
bérlakás állomány növelésére kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtását határozza el 6 db, 
szociális elhelyezést biztosító bérlakás építésére 70 %-os támogatási igénnyel, azaz: 32.742.816 Ft 
összeggel. A lakásépítés formája 2x3 lakásos sorház, helye: Szeghalom Kolozsvári u. 2918/19 hrsz.-
ú lakótelek.

 

A Képviselő-testület a pályázati kiírás alapján döntött arról, hogy

- az önkormányzati tulajdonú bérlakás állományát 2004-ben és az azt követő években növeli,

- az Önkormányzat vállalja, hogy az állami támogatással megvalósuló lakóépületeken a szükséges 
felújítási és karbantartási munkálatokat folyamatosan elvégzi,

- a beruházás megvalósításához szükséges 30 %-os saját erőt, azaz 14.032.635 Ft-ot elkülönítetten 
kezeli a költségvetésében,

- a támogatással megvalósuló lakásokat az Önkormányzat a műszaki átadás.-átvételi eljárást 
követően 20 évig bérlakásként üzemelteti.

 

Az állami támogatással megvalósuló, szociális elhelyezést biztosító bérlakások kiutalása az 
Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított – az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletéről szóló – 5/1994. (V. 2.) sz. rendeletében foglaltak alapján történhet. A 
bérlakások lakbérének megfizetéséhez az Önkormányzat 5/1997. (III. 28.) rendelet 11. §-a alapján a 
bérlők lakásfenntartási támogatást igényelhetnek.

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok aláírására.

 

Határidő: 2003. október 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/11. sz. napirend: Pályázat benyújtása „Információs technológia az általános iskolákban” 
programra



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda 
KHT által kiírt „Információs technológia az általános iskolákban” című PHARE program 1-es 
alprogramjára az Önkormányzat pályázni szeretne. A program keretében az Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Tildy utcai egységénél épületbővítés, valamint számítástechnikai eszköz beszerzés 
van tervezve. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.

 

Mester Csaba testületi tag: Köztudott, hogy az iskolákban a tantermek kihasználatlanok, ezért miért 
szükséges az épület lebontás, bővítés.

 

Macsári József polgármester: Egyrészt azért erről az épületrészről van szó, mert eléggé leromlott az 
állaga, és egyúttal egy rossz állapotban lévő épület lenne kiváltva egy újra másrészt, pedig az iskola 
területén lévő egyéb épületre testületi döntés vonatkozik, mely szerint a múzeum épülete kerülne 
áthelyezésre. A lehetőségek behatároltak, és szigorú a pályázati lehetőség. Fentiek után szavazásra 
terjeszti az előterjesztést, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 
igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

135/2003. (X.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ESZA Európai 
Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda KHT által meghirdetett „Információs technológia az 
általános iskolákban” című pályázati felhívásra, az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Tildy 
utcai épületénél többfunkciós számítástechnikai egység kialakítására, valamint számítástechnikai 
eszközök beszerzésére.

A pályázati projekt összköltsége 255.924 Euró (62.522.233 Ft). Az igényelt támogatás összege: 
226.066 Euró (55.227.924 Ft), a beruházás összköltségének 88 %-a.

A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges 12 % saját erőt,

azaz 29.858 Eurót (7.294.309 Ft a 2004. évi költségvetésében biztosítja.

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

 



Határidő: 2003. október 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/12. sz. napirend: Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójára pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Javasolja a pályázat benyújtását az előterjesztésnek megfelelően, és a 
beruházáshoz a saját forrás biztosítását, melyet az Önkormányzat évenként a költségvetésében 
ütemezni fog. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket. Tekintve, hogy hozzászólás nem 
volt, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal- egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

136/2003. (X. 27.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a címzett támogatással 
megvalósuló 199.741 e Ft beruházási összköltségű belterületi csapadékvíz elvezető rendszer 
rekonstrukció megvalósításával. A beruházáshoz összesen: 19.787 e Ft saját forrást biztosít, melyet 
évenként a költségvetésben az alábbiak szerint ütemez:

2004. évre: 1.385 e Ft, 2005. évre 6.839 e Ft, 2006. évre 7.786 e Ft, 2007. évre 3.777 e Ft.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Békés Megyei Önkormányzat és Szeghalom 
Város Önkormányzata között megkötendő gesztori megállapodás aláírásával.

Határidő: 2003. november 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Szóbeli előterjesztés

- Bázisiskolaként iskolaszövetség létrehozása

  Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Oktatási Minisztérium egy kísérletet indított el, régiók és 
kistérségek a pedagógiai szolgáltatásban címmel. 



Ez arról szól, hogy megyénként bázisiskolákat kinevezve kistérségi szinten az általános iskolai 
pedagógiai munkát összefogja A szeghalmi és a békési általános iskola, mint bázisiskola szerepel. 
Gyakorlatilag egy iskolaszövetséget kell létrehozniuk a bázisiskoláknak az Észak-Békési 
kistérségben. Ez az iskolaszövetség segítené a pedagógiai munkát a települések általános 
iskoláiban. Ehhez a térség 11 településének képviselő-testületi jóváhagyása is szükséges. Az 
országos kísérlet gesztora a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei humánfejlesztési intézet segítségével 
valósul meg. A programhoz szükséges forrást kísérleti jellege miatt egyelőre biztosítja. Javasolja, 
hogy bázisiskolaként iskolaszövetséget hozzon létre a szeghalmi Alapfokú és Művészeti Iskola. A 
szóbeli előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek eredményeként megállapítja, hogy Képviselő-
testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

137/2003. (X. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási Minisztérium „régiók és 
kistérségek a pedagógiai szolgáltatásban” címmel megjelent programhoz csatlakozik. Hozzájárul 
ahhoz, hogy a szeghalmi Alapfokú és Művészeti Iskola bázisiskolaként iskolaszövetséget hozzon 
létre az Észak-Békési kistérségben. Ez az iskolaszövetség segíti a pedagógiai munkát a térségi 
települések általános iskoláiban. A programhoz szükséges forrás az Önkormányzatot nem terheli.

 

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.

 

Határidő: 2003. december 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

- Vállalkozói Övezet és Szolgáltató Kft. Kht-ra való elnevezése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Vállalkozói övezet és Szolgáltató gazdasági társaság jelenleg Kft-
ként működik. Meggyőződésük a többi polgármester társával, – akik képviselik a 22 
önkormányzatot – a Kft. közgyűlésen, hogy amennyiben Kht. formában üzemelne, mint gazdasági 
társaság a Vállalkozói övezet, akkor nagyobb lehetőség lenne az UNIÓ-s támogatásra pályázni. 
Amennyiben a Képviselő-testület egyetért, felhatalmazást kér arra, hogy a Kft. közgyűlésen Kht.-ra 
történő átalakítás mellett szavazzon. 



 Fentieket szavazásra bocsátja, amelynek eredményeként megállapítja, hogy Képviselő-testület 19 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

138/2003. (X. 27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Vállalakozói 
Övezet és Szolgáltató Kft. közgyűlésén a polgármester a gazdasági társaság Kft.-ről Kht-ra történő 
átalakulása mellett szavazzon.

 

Megbízza a polgármestert, hogy szavazatával támogassa a fentieket.

 

Határidő: 2003. november 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

- Agrárkamara részére helyiség biztosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Békés megyei Agrárkamara tanácsadói irodát szeretne nyitni a 
városban. Pályázat alapján 2 szeghalmi nyert felvételt az irodába. Munkájukat az tölti ki, hogy 
UNIÓ-s tanácsadással segítik a szeghalmi és térségbeli gazdákat. Az Agrárkamara helyiség 
biztosítást kért az Önkormányzattól. Javasolja kérésüket támogatni, amely arra vonatkozik, hogy a 
bérleti díjat a későbbiekben, 2004. január 1-től, a helyiséget pedig korábban novembertől biztosítsa 
az Önkormányzat. Egyetért a kéréssel, és szavazásra bocsátja azt. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 



H a t á r o z a t

 

139/2003. (X. 27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés megyei Agrárkamara részére 
Szeghalom Nagy M. u. 4. sz. alatt irodahelyiséget biztosít 2003. november 1-től olyan 
kedvezménnyel, hogy a bérleti díjat 2004. január 1-től számítja

 

Bérleti díj az érvényben lévő testületi döntés alapján kerül meghatározásra, melyről külön bérleti 
szerződés készül.

 

Megbízza a polgármestert, hogy fentiekkel kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy Körösladány UNIÓ-s pályázatot nyújt be, 
és ennek részeként szerepel Szeghalom-Körösladány közötti kerékpárút hálózat megépítése is. 
Konkrét összegről jelenleg még nincs tudomása, ezért javasolja képviselőtársainak, hogy ezzel 
értsenek egyet és elvi döntést hozzanak erre vonatkozóan. Amikor az összeg nagyságáról 
tudomásuk lesz, akkor újból hozzanak erre határozatot. A fentieket szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

140/2003. (X. 27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
Körösladány Nagyközség Önkormányzata UNIÓ-s pályázatot nyújtson be a Szeghalom-
Körösladány közötti útszakasz kerékpár úthálózat építésének támogatására. Megbízza a 
polgármestert, hogy az elvi döntésről tájékoztassa Körösladány Önkormányzatát.



 

Határidő: 2003. november 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Fentiek után tájékoztatást ad arról, hogy a Békés Megyei Közgyűlés 
tárgyalta a Pándy Kálmán Kórház szakmai fejlesztési programját, amely tartalmazza Szeghalom 
egészségügyi intézményének felújítását, fejlesztését. Arra kérte a Megyei Közgyűlést, hogy 
nevezzen meg a program mellett egy szakmai felelőst a Pándy Kálmán Kórház részéről is, amely 
megtörtént. Nagyon bízik abban, hogy a város által benyújtott címzett támogatási pályázat kedvező 
elbírálás alá esik. Örül annak, hogy a Közgyűlés Egészségügyi és Népjóléti Bizottságának 
kihelyezett ülése Szeghalmon lesz, és így a bizottság tagjai személyesen látják majd a jelenlegi 
állapotot az egészségügyi intézményekben. Mindenképpen szükséges a bizottság tagok támogatása 
is ahhoz, hogy a törvényben előírt minimumfeltételeknek megfeleljen az intézmény. Ezekre az 
intézményekre szükség van, hiszen meghatározó a környékbeliek egészségügyi ellátására is. 
Örömmel számol be arról, hogy a szeghalmi Mentőalapítvány a Békés Megyei Közgyűlés 
Egészségügyi Bizottságától támogatást kért. Részükre a Közgyűlés 80.000,- Ft –ot szavazott meg. 
Befejezésül egy kötelesség teljesítésére hívja fel a Képviselő-testület figyelmét. A Millennium 
évében rendeletben emlékezett meg Szeghalom jeles polgárairól, akik vagyonukból közcélra 
jelentős összeget adományoztak a város számára, és meghatározta, hogy minden év októberi 
testületi ülésén megkoszorúzzák a kiemelkedő személyek neveit megörökítő emléktáblát. Ezzel is 
tisztelettel adózva a jeles polgároknak az emléke előtt. Nekik köszönhető, hogy van az Ambrus 
Mozgó mozi, Péter András Gimnázium, Szigeti Endre Szakképző Iskola, az országban elsők között 
volt Szeghalomnak óvodája Megkéri Dr. Oláh Ernő jegyző urat, hogy az emléktáblát koszorúzzák 
meg együtt. (Az emléktábla koszorúzása megtörtént.)

 

Képviselői bejelentések:

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: A Petőfi óvoda 25. éves évfordulójára az óvoda kollektívája 
jótékonysági bált szervez 2003. november 08-án, melyre szeretettel várják a Képviselő-testület 
tagjait, valamint a város lakosságát. Akik részt vesznek a jótékonysági bálon, azok mind támogatják 
óvodájukat.

 

Barna Gyula testületi tag: Megköszöni a töviskesi lakosok nevében az új autóbuszvárót.

 

Mester Csaba testületi tag: Az elmúlt időszakban olyan téves információ kering személyével 
kapcsolatban, amit a Képviselő-testület és a nyilvánosság előtt szeretne tisztázni. Az, hogy a Péter 
András Gimnázium tanműhelyének a felszámolásakor jómaga gépeket vásárolt volna meg, ez nem 
igaz. Egyetlenegy gépet, vagy szerszámot nem vásárolt meg. Most is kitart véleménye mellett, hogy 
a tanműhely felszámolása tévesnek bizonyult, és mint ahogyan a mai testületi ülésen is szó volt 
róla, ezt nem tudta megcáfolni senki sem. 



Tehát újból kijelenti, hogy azokból a gépekből, szerszámokból egyetlen anyagot nem vásárolt meg, 
lehetősége sem volt ajánlatot tenni ezekre.

 

Macsári József polgármester: Rövid tájékoztatást ad végezetül még az Észak-Békési Települések 
Térségfejlesztési Társulásának üléséről, ahol a Dél-alföldi régió regionális akciótervét tárgyalták, 
illetve az Észak-Békési kistérség közúthálózatának fejlesztését. Ezekkel kapcsolatban kifogást 
emeltek, és megkérte a műszaki iroda vezetőjét, hogy tolmácsolja a kifogásokat, és a hiánypótlás 
készüljön el, csakis ezzel fogadható el az akcióterv. Fontosnak tartja, hogy ezekben a tervekben 
szerepeljen: a Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése; azok a természeti erőforrások (gázmezők, 
olajmezők) melyek Szeghalom-Füzesgyarmat és az Észak-Békési térség alatt vannak; Dévaványa-
Szeghalom összekötő út, valamint a Szeghalom várost elkerülő 47-es út szakasza. Ezekkel a 
kiegészítésekkel együtt javasolta elfogadásra a társulásnak az akció- és tanulmánytervet.

 

Tekintettel arra, hogy egyéb bejelentés nincs, megköszöni a Képviselő-testület eddigi munkáját és a 
nyilvános ülést lezárja. Szünet után zárt ülésen folytatják tovább munkájukat.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester jegyző


