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Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. november 24-i üléséről, a 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Barna Gyula, Bartis Márton, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Hidi Sándor, Kincses Sándor, 
Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné és Zsadányi Sándorné 
testületi tagok. Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi Gyuláné 
jegyzőkönyvvezető.

 

Macsári József polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
ülése határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendeket tárgyalását azzal, 
hogy a napirendek előtt, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről tájékoztatni 
kívánja a testületet. Továbbá a bejelentések közül - a szolgálati lakás biztosítását - zárt ülésen 
javasolja megtárgyalni. A Képviselő-testület a napirendekkel, illetve a zárt ülés tartásával 
egyhangúlag egyetértett.

 

Macsári József polgármester: A két ülés közötti eseményekről tájékoztatásként elmondja, hogy mint 
ismeretes a Képviselő-testület döntött egészségügyi címzett pályázat benyújtásáról, melyet az első 
körben elutasítottak. A pályázat 886 millió Ft-os összegről szól, mely Szeghalom város kórháza és 
járóbeteg szakrendelőjének a teljes felújítására vonatkozott 2007-ig, amikor életbe lépnek a törvény 
szerinti egészségügyi minimum feltételek. Ez nagyon fontos a város számára, mert amennyiben 
nem tud megfelelni a törvényi minimum feltételeknek, ezen intézmények megszüntetésére is sor 
kerülhet. Országos szinten is nagy gondot jelent a minimum feltételekre való átállás, pl. a 
békéscsabai, gyulai kórháznak. A Békés Megyei Közgyűlés legutóbbi ülésén 2004. évi 
koncepciójában arról döntött, hogy egészségügyi címzett pályázatot nyújt be a Pándy Kálmán 
Kórház csecsemő- és gyermek osztályának áthelyezésére, és szeretné ha ehhez a pályázathoz 
Szeghalom város is csatlakozna. A Megyei Közgyűlés végül úgy döntött, hogy január hónapban 
vizsgálják meg, hogy számszakilag mi az ami Szeghalmon mindenképpen szükséges a felújításhoz, 
a Képviselő-testület tárgyalja meg, hogy a Pándy Kálmán Kórházzal együtt kíván pályázni a címzett 
támogatásra. 



Úgy gondolja, hogy ha Szeghalom egyedül pályázna, kicsi az esély arra, hogy Békés megye két 
egészségügyi címzett támogatás nyerjen. A Thermálber segítségét továbbra is igénybe kívánják 
venni, aki elkészítette a tanulmány tervet a címzett pályázathoz. Tájékoztatja továbbá a Képviselő-
testületet, hogy mint ismeretes a Kistérségi Kiegyenlítő Alaphoz 3 pályázatot - két csatorna és a 
Kárász-kastély kollégiummá alakításához - nyújtott be a város. Erre az 1,6 milliárd Ft-os alapra 11-
szeres túljelentkezés van. Egy kormányrendelet alapján a kistérség polgármestereinek kellett 
eldönteni azt, hogy az Észak-Békés Megyei Kistérség 11 települése által benyújtott 22 pályázatból, 
mely pályázatokat támogatják kiemelten, illetve támogatnak, vagy nem támogatnak. Ma délelőtt 
megtörtént ez az egyeztetés a térség polgármestereivel és örömmel jelenti be, hogy felállították a 
rangsort, nem nagy vita árán. A rendezőelv azt volt, hogy minden település jelöljön meg egy 
pályázatot, mely nem a legnagyobb összegű, de ezen belül a legfontosabb. Ez alapján első 
kiemelten támogatott pályázat lett az Észak-Békési Társulás által benyújtott pályázat, mely a 11 
település informatikai hálózati tervének elkészítésére vonatkozik, második kiemelt helyen pedig 
Szeghalom város Kárász-kastély kollégiummá történő belső kialakítására vonatkozó pályázat. 
Valószínű, hogy a miniszterelnöki hivatal az így felállított rangsort, mintegy 90 %-ban figyelembe 
veszi. Azt nem lehet tudni, hogy a többi kistérség milyen összegű pályázatokat nyújtott be. Ma 
délelőtt volt a Vállalkozói Övezet és Szolgáltató Kft közgyűlése, ahol a testület felhatalmazása 
alapján szavazott úgy, hogy a Kft Közhasznú Társasággá alakuljon át. Tájékoztatásképpen elmondja 
még, hogy a Megyei Közgyűlést megelőzően nyílt meg a Megyeháza aulájában az a kiállítás, 
amelyet a Sárréti Múzeum rendezett a Megyei Múzeum segítségével. A kiállítás nagy sikerű volt, 
melyet Nagy László a Sárréti Múzeum igazgatója nyitott meg. A továbbiakban rátér a napirendek 
tárgyalására.

 

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az írásos jelentést kiegészítve, a 122/2003. számú határozattal 
kapcsolatosan elmondja, hogy a szennyvízberuházás megvalósításához elnyert 42,071 ezer Ft 
nagyon jól jött a városnak. A 142/2003. sz. határozatot ma délelőtt Körösladány alpolgármesterével 
megbeszélte, mivel a Körösladány-Szeghalom között építendő kerékpárúttal kapcsolatos 
megállapodást nem írta alá. A megállapodást három dolog miatt nem írta alá, az egyik, hogy a 
Képviselő-testület döntése elvi döntés volt, nem tudták a sarokszámokat prezentálni, melyet a 
testületnek is jóvá kellett volna hagyni. Továbbá  a benyújtási határidő napján kívánták aláíratni, 
amikor már nem tudott rendkívüli testületi ülést összehívni, a harmadik dolog, hogy Szeghalom 
részére 8,1 %-os önerőt állapítottak meg, mely elfogadhatatlan, tekintettel arra is, hogy a két 
település közötti kerékpárút közigazgatási határát tekintve kétharmad Körösladányhoz, egyharmad 
pedig Szeghalomhoz tartozik. Esetleg az 5-5 % saját erő elfogadható lett volna. Végül Körösladány 
Nagyközség Önkormányzata ezt a pályázati részt nem nyújtotta be. Sajnálja, hogy így alakult, mivel 
nagy szükség lett volna erre a kerékpárútra, de úgy érzi, hogy ez nem Szeghalmon múlott.

 

A napirendet a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták. (A bizottságok állásfoglalásai, 
valamennyi napirendre vonatkozóan a jegyzőkönyv mellé csatolva.)



 

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

147/2003. (XI.24.) Ökt.sz.

 

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

 

 

2. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat I-III.n. éves gazdálkodásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az I-III. n. éves 
beszámoló visszaigazolja, amit a Képviselő-testület 2003. januári ülésén elfogadott a 
költségvetésével kapcsolatban.  Nyugodt és biztonságos gazdálkodásra törekszik úgy, hogy a 
pályázati pénzek minél hatékonyabb felhasználásával hajtja végre a beruházásokat, illetve a 
felújításokat. Három negyedéves szinten 193 millió Ft lekötött pénze volt a városnak, mely 
valamilyen beruházáshoz, alaphoz címzetten tartozott. A városnak nem volt likviditási gondja. A 
módosított előirányzat 1.852 millió Ft, melyhez képest időarányosan a bevételek 83 %-ban  
teljesültek. Stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodásról adhat számot. Évekre visszamenőleg egy 
dinamikus emelkedést mutat a helyi adóbevétel. Bízik abban, hogy 2004. évet követően a helyi 
iparűzési adó valamilyen formában kompenzálásra kerül. Egyébként az iparűzési adó kb. az infláció 
mértékével nőtt, nem bővültek a szeghalmi vállalkozások, nem volt jelentős árbevétel növekedése a 
vállalkozásoknak. A gépjárműadó helyben maradó része miatt mintegy 20 %-os növekedés volt. A 
kiadások 71 %-ban teljesültek. Ennek oka, hogy a beruházások és felújítások pénzügyi teljesülése a 
IV. n. évben fog jelentkezni, az intézmények pedig az előirányzatokat ezután fogják hozzárendelni 
bizonyos kiadási címekhez. Ezért van, hogy egyes sorok teljesülése alul van, máshol pedig fölül van 
az időarányoshoz képest. Ez az év végére egyensúlyba fog jönni. A szociálpolitikai kiadások 
teljesülése alatta van az időarányosnak, melynek oka a gyermeklétszám csökkenése és a 
közgyógyellátás megszigorítása. Az átadott pénzeszközöknél vannak olyan szervezetek akik részére 
folyamatosan havonta kerülnek átadásra, de vannak olyanok, amelyek részére egyszeri 
támogatásként lett átadva ez a pénzeszköz. Nagyon fontos tétel, hogy a város 12,9 millió Ft-ot nyert 
közmunkaprogramra, és még kétszer 3-4 millió Ft között a Munkaügyi Központtól. A költségvetési 
törvényben meghatározott közcélú támogatást teljes egészében kihasználta város, így még jogosult 
lett 18 % kiegészítésre is. 



A pótelőirányzatok esetében kötött felhasználású állami normatívákról van szó, illetve a 
pályázatokhoz volt rá szükség. Végül elmondja, hogy valamennyi bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és azt elfogadásra javasolták.

 

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztett határozati javaslatot és a rendelet tervezetet. A szavazások alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta, illetve rendeletet 
alkotta:

 

H a t á r o z a t

 

148/2003. (XI.24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2003. I-III. n. évi gazdálkodásáról 
szóló előterjesztést

 

1.536.733 ezer Ft bevétellel és

1.313.481 ezer Ft kiadással

 

j ó v á h a g y j a.

 

 

Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

 

17/2003. (XI.25.) sz.

 

r e n d e l e t e

 



a 2003. évi költségvetésről szóló 1/2003. (I.28.) számú rendeletének

módosításáról

 

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete a többször módosított 1/2003. (I.28.) sz. rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja:

 

1.     §

 

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

A Képviselő-testület a város 2003. évi költségvetését

 

1.852.103       ezer Ft

 

bevételi és kiadási főösszegben az 1. sz. mellékletében foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

 

2.     §

 

A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

Adat: ezer Ft-ban

Bevétel Kiadás

1. Működési 1.734.100 1.571.580

2. Felhalmozási 118.003 280.523

Összesen: 1.852.103 1.852.103

 



3.     §

 

A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

Az Önkormányzat tartaléka 38.282 ezer Ft

Ebből:

- közcélú foglalkoztatás 5.824 ezer Ft

- sportcsarnok üzemeltetése 5.451 ezer Ft

- beruházási pályázat saját erő 20.000 ezer Ft

- óvodai bér (GYES-en lévő) 1.127 ezer Ft

- tanulók étkeztetési támogatása 5.880 ezer Ft

 

4.     §

 

A rendelet 10. § 6. Sz. mellékletében a Polgármesteri Hivatal létszámkerete e rendelet 2. Sz. 
melléklete szerinti létszámkeretre módosul.

 

5.     §

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

3. sz. napirend: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatosan elmondja, hogy 2004. évben sem 
lehet más célja az Önkormányzatnak, mint az, hogy az alapfeladataiból adódó feladatokat, az 
intézmények működését zavartalanul biztosítsa és kihasználjon minden pályázati lehetőséget arra, 
hogy a megjelölt és elindított fejlesztéseket meg tudja valósítani 2004-ben.  A koncepció egy 
tervezett fajlagos mutatószámra épül, mivel még ez után is változhatnak a normatívák, mely a 
költségvetést módosíthatja. Ismeretei szerint azonban olyan lényeges változások nincsenek az 
Országgyűlés előtt, amely jelentősen befolyásolná az önkormányzatok gazdálkodását. Legfontosabb 
források, amelyből az Önkormányzat gazdálkodhat: az állami normatív hozzájárulások, az 
átengedett bevételek, a helyi adók, sajátos működési bevételek és az intézmények működési 
bevételei, valamint a következő évben meginduló beruházások ÁFA visszaigénylése. Kisebb részt 
képvisel a kamatbevétel, osztalék, adott esetben a részvényértékesítés, amely utolsóként kerülne 
felhasználásra. A normatív hozzájárulások várhatóan 43 %-a lesz a bevételi oldalnak. Másik 
nagyobb összeg az átengedett bevételek, az SZJA helyben maradó része, illetve 30%-nak a 
felosztása, amely a jövedelem differenciálódásra szolgál. A gépjármű adó teljes összege helyben 
marad, helyi adó bevételként. A gépjárműadó mértéke egységes lesz az egész országban 2004-től. A 
sajátos működési bevételeknél csökkenés várható, melynek oka, hogy jelentős számú 
önkormányzati bérlakás került értékesítésre, mely után kiesik a bérleti díj. Az intézményi bevételek 
nagyon fontosak, az intézményvezetők gazdasági érzékenységét tovább kell fokozni. Mint a 
fentiekben említette az ÁFA visszaigénylés lesz nagyobb összegű bevétel, mivel a csatornaépítés 
megindul a városközponttól a Bajcsy-Árpád-Lehel utcákban, megindul továbbá a szennyvíztisztító 
telep kapacitás bővítése is. Az átvett pénzeszköz többszöröse lesz a 2003. évinek. 2004-ben 19 
millió Ft fog rendelkezésre állni közcélú foglalkoztatásra. Ez nagyon fontos a városnak, mivel a 
közcélú munkások sok hasznos munkát végeztek, ha ez nem is volt mindig látványos, mivel a 
várost körülvevő összes belvízelvezető csatornát kitisztították, a cserjéket kivágták. Ennek nagy 
jelentősége lesz egy esetleges belvíz esetén. A kiadásokat érintve hangsúlyozza, hogy nem kíván az 
Önkormányzat olyan beruházást, fejlesztést végezni, amelyhez nem kapcsolódik pályázati forrás.  
Legfontosabb kiadási tételek: működési kiadás, ezen belül is a személyi jellegű kiadások és 
járulékai, valamint a dologi kiadás. Felhívja a figyelmet az energia áremelkedésekből eredő 
megnövekedett dologi kiadásokra, mely nem csak az intézményeket érinti, hanem pl. a közvilágítás 
költségét is. Nagyon fontos a tétel a szociálpolitikai jellegű kiadások és a támogatásra átadott 
pénzeszközök, melyeket nem tud lényegesen bővíteni a következő évben az önkormányzat, a 2003. 
évihez képest. Másik nagy kiadási tétel lesz a beruházás és felújítás, legnagyobb a 
szennyvízcsatorna beruházás. 2004-ben megindul a belvízprogram is, melyre a Megyei Közgyűlés 
nyert pályázatot és ennek részese Szeghalom is. A mellékletekben meg lettek jelölve azok a 
fontosabb munkálatok, amelyek feltétlenül kell, hogy szerepeljenek a következő évi 
költségvetésben, mivel pályázati forrás kapcsolódik hozzá. Legnagyobb kiadási tétel a személyi 
juttatások és járulékai jelentik. A 6-7 %-os személyi kiadás növekedése mellett még jelentkezik a 
természetbeni juttatás, mely adómentesen adható. A dologi kiadásokat racionálisan kell 
megtervezni, ezért fontos, hogy az intézményvezetőkkel közösen készüljön el a költségvetés, 
hangsúlyozza a már említett energia áremeléseket. Nagy problémája a városnak a gyermeklétszám 
csökkenés. Az eddigi ismeretei szerint 2003 évhez viszonyítva pl. az oktatásban 93 % normatíva áll 
a város rendelkezésére. Ez egyrészt a természetes gyermeklétszám csökkenésből adódik, de 
elgondolkodtató, hogy mi az oka annak, hogy pl. a művészeti oktatásban 109 gyermekkel, a 
napközis ellátásban 74 gyermekkel kevesebb van beíratva. Keresni kell az intézményvezetőkkel 
közösen ennek az okait. A művészeti iskola esetében a normatíva nem fogja elérni a 2003. évi 
összeg 75 %-át sem. E mögött vannak olyan problémák, hogy bizonyos környező települések 
önmaguk is indítottak művészeti oktatást általános iskolákban. Ezt a hiányzó összeget 
együttgondolkodással lehetne pótolni és lenne is rá igény a városban. Végül felhívja a figyelmet, 
hogy a 2003. évi 20 millió Ft-al szemben, 2004-ben 43 millió Ft-ot kívánnak pályázati alapba 
helyezni, mely azoknak a pályázatoknak az önerejét jelentik, melyek jelenleg benyújtás alatt 
vannak, illetve még nem bírálták el. Ezt jó lenne teljes egészében felhasználni, mely azt jelentené, 
hogy a benyújtott pályázatok nyerők lesznek. A költségvetés tárgyalásakor meg fogják jelölni 



azokat a legfontosabb feladatokat, amelyeket az intézményvezetőkkel már megbeszéltek. 
Problémaként jelentkezik 2004. évben is az intézmények felújítása, nagy adósságot kell pótolni. 
Ezeket a felújításokat meg kell oldani, lehetőleg pályázati pénz hozzárendelésével. Az intézmények 
karbantartási munkáinak a saját költségvetésükben kell, hogy megjelenjenek. Sok olyan adat van 
ami eleve determinálja a kiadásokat, illetve a rendelkezésre álló források felhasználását. Ezeken a 
kereteken belül kell megtalálni azt az optimális közép utat amellyel az Önkormányzat tudja 
biztosítani az intézmények zavartalan működtetését és meg tudja valósítani azokat a fejlesztési 
elképzeléseket, amelyeket a Képviselő-testület határozataiban már nevesített. Végezetül elmondja, 
hogy valamennyi bizottság tárgyalta a napirendet, és elfogadásra javasolták a Képviselő-testületnek.

 

Török Sándorné testületi tag: Kérdése, hogy a tervezetben, a sportcsarnoknál 2004-ben milyen 
jellegű beruházást kíván az önkormányzat megvalósítani.

 

Macsári József polgármester: A sportcsarnokhoz beállított 7.264 ezer Ft a beruházás 
megvalósulásából adódó szavatossági igényre vonatkozik. A beruházás összköltségének 2 %-os 
visszatartása. Amennyiben 2004. május 24-ig az építésből adódó problémák kijavításra kerülnek, 
akkor ezt az összeget át kell adni a kivitelezőnek. Ha kivitelező nem végzi el szavatosságból eredő 
javításokat, akkor a város ebből az összegből elvégezteti, de az eddig jelentkező problémákat a 
kivitelező saját költségén megoldotta. Mindezek jegyzőkönyvbe vannak foglalva.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése, hogy szociálpoltikai kiadásoknál mi indokolja a kb 6 %-os 
csökkenést, annak ellenére, hogy a szociális helyzet nem javult. A beruházásoknál mit takar a 
szobor állítására elkülönített 2 millió Ft.

 

Macsári József polgármester: Valóban csökken a szociálpolitikai kiadás, mely mint már említette 
részben gyermeklétszám csökkenésére vezethető vissza. Továbbá a nyugdíj minimum összege nőt, 
de az Önkormányzat nem kívánja a 25.000.- Ft-os egy főre jutó összeget emelni, mivel nincs a 
jövedelmek alakulásáról információ. A sikeres közmunka pályázat miatt - mely már 2003-ban is 
jelentkezett - a rendszeres szociális járadékban részesülők száma csökkent, átlagosan mintegy 20 fő 
dolgozott közcélú munkán. Ezt a gyakorlatot - a közcélú munkát - 2004-ben is folytatni kívánja az 
Önkormányzat, ezzel segítve az érintett családok jövedelmi helyzetét. A szobor állításával 
kapcsolatosan elmondja, hogy mint köztudott 2004-ben ünnepli a település várossá nyilvánításának 
20 éves évfordulóját. E rendezvénysorozat keretében szeretnének szobrot állítani Szeghalom város 
egy nagy szülöttjének, Szisz Ferencnek. Szisz Ferenc Szeghalmon született és 1906-ben megnyerte 
a mostani Forma I-es világbajnokság elődjét, egy Párizs-Marseille közötti 1200 km-es szakaszon. 
Erről országos lapokban számos cikk jelent meg, és volt olyan melyben felszólították a várost, hogy 
az a gyűjtemény, mely bizonyos technikai gyűjtők rendelkezésére áll, jó lenne ha végleges 
elhelyezést nyerne Szisz Ferenc szülővárosában. Jövőre lesz halálának 60. évfordulója. Már 
felvették a kapcsolatot egy Svédországban élő magyar technikai gyűjtővel, aki levelet küldött és 
nagyon jó elképzelései vannak. Felajánlotta segítségét, továbbá ajánlotta, hogy vegye fel a 
kapcsolatot az Önkormányzat azzal a francia várossal, ahol Szisz Ferenc nyugszik, továbbá a 
Renault Autógyárral, illetve a Michlein autógumi gyárral. Ajánlotta továbbá, hogy szervezzen a 
város országos gyűjtést Szisz Ferenc szobor állítására.



Véleménye szerint szegény a város, de annyira nem, hogy országos gyűjtő akció keretében szedje 
össze a szobor állításához szükséges összeget. Azt még nem lehet tudni mennyibe kerül a szobor 
felállítása. Magyarországon a Hungaroringen már van emléktábla és szobor állítva Szisz Ferencnek, 
a város pedig még egy állandó kiállítással és a szoborállítással  tudna az emléke előtt tisztelegni. 
Számtalan híresség származik Szeghalomról, természetesen mindenkiről meg kellene emlékezni, 
ezt egy nyitányként is lehetne tekinteni.

 

A napirenddel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

149/2003. (XI.24.) Önk.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2004. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja.

 

Megbízza a polgármestert a 2004. évi költségvetés részletes kidolgozásával és a Képviselő-testület 
elé terjesztésével.

 

Határidő: 2004. január

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

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

 

 

4./ Kórházi Felügyelő Tanácsba delegálás

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Az egészségügyről szóló törvény Kórházi Felügyelő Tanács 
működését írja elő. A Pándy Kálmán Kórház és Tüdőkórház Kórházi Felügyelő Tanácsába kell a 
városnak delegálni tagot vagy tagokat. Az Egészségügyi Bizottság egy tagot javasolt delegálni 
Mikolik Judit képviselő személyében, aki kórházi dolgozó, korábban az Egészségügyi Bizottság 
elnöke volt, jelenleg is tagja, megfelelő rálátással rendelkezik ahhoz, hogy a Felügyelő Tanácsban 
hasznos munkát tudjon végezni.

 

A javaslattal kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal - 1 tartózkodás mellett - az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

150/2003. (XI.24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Békés Megye Képviselő-testülete Pándy 
Kálmán Kórháza és Tüdőkórháza Kórházi Felügyelő Tanácsába Mikolik Judit önkormányzati 
képviselőt (Szeghalom Kossuth tér 7. sz. alatti lakost) delegálja.

 

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

 

Határidő: 2003. november 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

4/1. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és az Önkormányzat közötti földcsere

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy  a Szeghalom-Vésztő 
közötti összekötő út 47-es csomópontjának áthelyezésekor részben önkormányzati földterület, 
részben pedig a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területe lett ehhez felhasználva.



 A Kincstári Vagyonigazgatóság nem fogadta el korábban felajánlott csereingatlanokat, és nem 
fogadta el a KÖVIZIG sem. Most lehetőségként több ingatlan bemutattak, gyakorlatilag a Bartók B. 
utca Farkasfoki határrészén van a csereingatlan, mely 6,5 ak értékű.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal  - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

151/2003. (XI.24) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzata egyetért a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő 
01032/4 hrsz-ú ingatlan és a Szeghalom Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5807/2 hrsz-ú 
ingatlan cseréjével azzal, hogy a csereszerződés megkötésével, illetve tulajdonjog/kezelőjog 
ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésével a régóta húzódó ingatlanügylet rendeződik.

 

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

 

Határidő: 2003. december 23.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

4/2. Szeghalom Szeleskert 57. Sz. ingatlanra vételi ajánlat

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztést ismertetve elmondja, hogy  a Szeleskert, Dapsy G. 
utcák utcarendezéséhez az Önkormányzat megvásárolta Szeleskert 57. sz. alatti telket. Az 
utcakorreciót figyelembevéve nem volt teljes egészében szükség a telekre, melyből 386 m2 
nagyságú terület visszamaradt. Erre vételi illetve csereajánlatot adott be az előterjesztésben szereplő 
szeghalmi lakos. Véleménye szerint a csereajánlat nem érdekli az önkormányzatot, mert továbbra is 
csak résztulajdonos lenne a felajánlott ingatlanban. Javasolja, hogy a visszamaradt területet - a 
vételárat területarányosan megosztva - 299 ezer Ft-ért értékesítse az Önkormányzat. 



Így kialakítható egy építési ingatlan, külön-külön egyik ingatlan sem alkalmas lakóház építésére.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem  hangzott el, szavazásra bocsátja a 
javaslatot. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal - 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

152/2003. (XI.24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 672 hrsz-ú, 386 m2 területű 
földrészlet Bodóczki Naftalin Szeghalom Újtelep II. u. 34. Sz. alatti lakos részére történő 
elidegenítésével, a területarányosan megállapított 299.000.- Ft-os vételáron. Bodóczki Naftalin által 
javasolt cserét a Képviselő-testület nem támogatja, mivel a közös tulajdon megszüntetése a cél.

 

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

 

Határidő: 2003. december 23.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

4/3. Micskei Sándor Szeghalom Bocskai u. 19. Sz. alatti lakos kérelme telekhatár alakítására.

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy az Általános Iskola területéből 50 m2-t kíván 
megvásárolni a kérelmező, mellyel a saját telekhatár vonala szabályosan alakulna. Kérelemmel 
kapcsolatosan a műszaki csoport munkatársai megkeresték az iskola vezetését és közösen 
megállapították, hogy az oktató-nevelő munkát nem befolyásolja a telekhatár alakítása. Javasolja az 
előterjesztés elfogadását.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. 



A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t

 

153/2003. (XI.24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Micskei Sándor Szeghalom 
Bocskai u. 19. sz. alatti lakos kérelmében megjelölt, Tildy Z. utcai általános iskola udvarát érintő 
(50 m2) telekhatár-rendezéssel azzal, hogy a telekhatárrendezés geodéziai költségeit a kérelmező 
viseli. A megajánlott 1.700 Ft/m2 vételárat elfogadja.

 

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

 

Határidő: 2003. december 23.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

4/4. Szabadság tér - Petőfi utca - Nagy M. utca közötti részének - felújítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztésben a Képviselő-testület jóváhagyását kéri, mivel egy 
megvalósult beruházásról van szó. A város a Kossuth utca útfelújításához pályázaton nyert. 
Véleményük az volt, hogy ne csak a Petőfi utcáig történjen a felújítás, hanem a Nagy M. utcáig. 
Természetesen egyezkedtek a kivitelezővel, melynek eredményeként 3.507.000 Ft bruttó bekerülési 
költség került megállapításra.  A Közbeszerzési Bizottság és a két frakció egyhangúlag javasolta a 
Szabadság tér előtti rész felújítását is.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

154/2003. (XI.24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szabadság tér előtti - Petőfi 
utca - Nagy M. utca közötti - útszakasz felújítását, 3.507.000 Ft bruttó bekerülési költséggel. Az 
Önkormányzat 2003. évi többlet bevételét jelöli meg a finanszírozáshoz.

 

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

 

Határidő: 2003. december 23.

Felelős: Macsári József polgármeter

 

Macsári József polgármester: További bejelentésként elmondja, hogy megkereste a Humánum 
Közhasznú egyesület Budapestről, hogy tud-e a város egy szállítmány ruhamenűt fogadni, amely 
válogatás nélkül érkezik. A feltétel az volt, hogy a szállítási költséget az Önkormányzat vállalja. 
Természetesen a szállítmány fogadását vállalta, mely meg is érkezett. A feladat a ruhamenű 
kiválogatása és a Szociális iroda munkatársai, a Gyermekvédelmi Szolgálat segítségével, valamint a 
körzettel rendelkező önkormányzati képviselők segítéségével szeretnék még karácsony előtt 
eljuttatni a rászorulók részére. Ugyvéli, hogy akkor éri el célját ez az akció, ha közösen és 
kifejezetten hátrányos helyzetű családokat segítik ezzel. Kéri a képviselőket, hogy jelezzék a 
Szociális Iroda felé az általuk ismert rászoruló családokat.

 

Végül elmondja, hogy december 15-én lesz az év utolsó képviselő-testületi ülése, melyet 
megelőzően összevont bizottsági ülést kíván tartani. Részben megköszönni az aktív bizottsági tagok 
munkáját, akik rendszeresen látogatták az üléseket és segítették a bizottság munkáját és kifejezni 
nem tetszését azoknak akik vagy rendszeresen, vagy sürün nem jelentek meg a bizottsági üléseken. 
Úgy gondolja, hogy ha valaki vállalta a bizottsági tisztséget, tisztában volt azzal, hogy egy 
hónapban egyszer szükség van a munkájára, amely a város javát szolgálná.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kéri, hogy a körzettel nem rendelkező képviselők is vegyenek részt a 
rászoruló családok ruhanemű juttatásában. A továbbiakban elmondja, hogy a Vízművek Vállalat 
megkezdte a testületi ülésen is tárgyalt munkát. Véleménye szerint a helyreállítási munkák kritikán 
aluliak, az átfolyó csatornákat nem tisztították ki, mely a csapadék elvezetését akadályozza.



 

Macsári József polgármester: Egyetért a javaslattal, hogy valamennyi képviselő vegyen részt a 
ruhanemű juttatásban, így szélesebb körben tudnák a szállítmányt igazságosan szétosztani. A 
Vízművek munkájával kapcsolatban már felvették a kapcsolatot a Vízművekkel, véleményük 
szerint sem megfelelőek a helyreállítási munkák. Tárgyani kell az igazgatóval és megállapodni egy 
ütemezésben. Nem az az érdek, hogy ebben az évben minnél több bekötéscsere megtörténjen, 
tekintettel az elkövetkező csapadékos időjárásra. Meg fogják beszélni az ütemezést, rossz az 
időpont megválasztása erre a munkára.

 

A Képviselő-testület nyilt ülésén más napirend, bejelentés nem hangzott el, megköszöni az eddigi 
munkát,  a testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.

 

 

K.m.f.t.

 

 

 

Dr. Oláh Ernő Macsári József

jegyző polgármester


