
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. január 21-én tartott 
rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Barna Gyula, Bartis Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Hidi 
Sándor,  Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Török Sándorné, Zsadányi 
Sándorné önkormányzati képviselők (igazoltan távol vannak: Bacsó Imre, Kardos László és Szabó 
István  önkormányzati képviselők)

Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroskal aljegyző, a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, 
valamint a napirendi pontokkal érintett meghívottak /Békés megyei Vízművek Vállalata részéről: 
Solymosi Ernő műszaki vezérigazgató helyettes, KÖVITE részéről: Hangyál István/ és Gali Mária 
jkv. vezető

 

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

 

Javasolja a meghívóban szereplő napirendek elfogadását azzal, hogy a 1. és 4/1. sorszámú anyagot 
zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, míg a többit nyilvános ülésen a sorrend alapján. 
 Javaslatait szavazásra bocsátja, és szavazás alapján megállapítja, hogy Képviselő-testület tagjai - 
egyhangúlag  -egyetértettek a napirendek tárgyalásával, valamint a  zárt ülés tartásával.

 

2. sz. napirend: Környezetterhelési díj megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy az Országgyűlés által 
2003.novemberében hozott törvény alapján a Békés Megyei Vízművek Rt. vízterhelési díjat köteles 
fizetni az általa végzett csatornaszolgáltatás után. A törvény idevonatkozó rendelkezése kötelezi a 
szolgáltatót a díj áthárítására, így a csatornaszolgáltatást igénybe vevő 2004. január 1. napjától 
kezdődően köteles vízterhelési díjat fizetni.

 

A napirendhez kapcsolódóan tájékoztatásként elmondja, hogy a márciusi testületi ülésen tárgyalni 
fogják a környezetvédelmi alap létrehozását, e témában döntést kell hoznia majd a Képviselő-
testületnek.

Visszatérve a környezetterhelési díjra, ez településenként eltérő, Szeghalmot érintően az 
előterjesztésben, illetve a mellékletben részletezett díj kerül meghatározásra, amennyiben ezzel a 
Képviselő-testület egyetért. A maga részéről javasolja elfogadni az előterjesztést.

 

Kéri a napirenddel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. Amennyiben kérdés van, úgy  a 
napirend kapcsán megjelent Solymosi Ernő műszaki vezérigazgató úr azokra válaszolni fog.

Tekintettel arra, hogy hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett 
  az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

1/2004. (I. 21.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés megyei 
Vízművek Rt. által megállapított,  Szeghalom városra vonatkozó vízterhelési díj meghatározásának 
módszerével és így a díj 2004. évi összegével.

 

A vízterhelési díj összege 2004. évben:

 



Lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást

igénybevevő:

 

16,53 Ft/m3+ÁFA

Hatósági csatornadíjat fizető igénybevevő:

 

24,80 Ft/m3+ÁFA

Szippantott (kihordásos) szennyvíz után fizetendő:

37,19 Ft/m3+ÁFA

 

 

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

 

Határidő: 2004. január 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

3. sz. napirend: Teljesítménykövetelmények meghatározása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a köztisztviselőkre, és a Hivatásos 
Tűzoltóság személyi állományára vonatkozó, 2004. évre szóló  teljesítménykövetelmények  alapját 
képező kiemelt célokat. Mindezt törvényi szabályozás szerint a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőit érintően, valamint az önkormányzati tűzoltóságok esetében a Képviselő-testület 
évente határozza meg.

Kéri képviselőtársait, hogy  az  előterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Megítélése szerint a köztisztviselőkre vonatkozó, 16 pontban 
foglalt kiemelt célok meghatározása mind alapvető feladat, olyan, amelyet a törvény előír.



A hivatal dolgozóinak kötelességük, hogy a feladatokat a legjobb tudomásuk szerint végrehajtsák. 
Mi ebben, ami kiemelt cél:

 

Macsári József polgármester: A köztisztviselői törvény a teljesítményértékelés tartalmi és 
módszertani kérdéseiről részletesen nem rendelkezik, de a belügyminiszteri ajánlás alapozza meg a 
teljesítményértékeléshez alkalmazandó módszereket. Egyetért azzal, hogy ennél jóval több feldata 
van a köztisztviselőnek. Törvény alapján eezt minden évben tárgyalni kell, ez alapján kell a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának a dolgozókat értékelni.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Az értékelésről  kap a Képviselő-testület visszajelzést, illetve ez 
szükséges-e?

 

Dr. Oláh Ernő jegyző: Egyetért a Képviselő Asszony felvetésével, de az adminisztrációt végre kell 
hajtani.  A köztisztviselői törvény értelmében minden évben névre szólóan, mindenkinek 
meghatározza írásban a teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt célokat,  majd értékeli  a 
dolgozók teljesítményét, elbeszélgetés alapján.  Ezt a feladatot, mint munkáltatói jogkör gyakorlója 
látja el, ennek végrehajtását nem kell jelenteni a Képviselő-testület felé.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Ha már így be van határolva, hogy mi alapján értékelik a köztisztviselők 
munkáját, akkor nem lehetne a Hivatalnak kidolgozni erre egy teljesítményértékelési rendszert? Ha 
van ilyen, akkor egyszerűbb, ha ez alapján értékelik a dolgozók munkáját, nem pedig az 
előterjesztésben meghatározott 16 pont alapján.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Régebben a rendkívüli segélyek kifizetése nem volt ilyen módon 
korlátozva, mint jelenleg, hiszen ilyen jellegű kifizetés csak csütörtökön van. Úgy gondolja, hogy 
rendkívüli esetben így nem tudnak segíteni az arra rászorultaknak, hiszen ha valakinek azonnali 
segítségre van szüksége, problémát okoz számára, ha ez nem valósul meg.

 

Macsári József polgármester: Farkas képviselő úr kérdésére elmondja, hogy minden dolgozónak 
külön kerül megállapításra a teljesítménykövetelmény, és a törvényben meghatározottak szerint 
történik az értékelésük.

A segély kifizetése valóban csak a csütörtöki napon  van meghatározva. Hétfőn tart fogadóórát, és 
természetesen kritikus esetben azonnali kifizetést is meghatározhat, tehát el lehet térni amennyiben 
valóban rendkívüli esetről van szó, a kifizetés azonnal teljesíthető. A segélyek csütörtöki kifizetése 
eddig még nem okozott gondot, ezt az ügyfelek már elfogadják.

Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, javasolja elfogadásra az előterjesztést úgy, hogy elsőként a 
köztisztviselőkre vonatkozó teljesítménykövetelmények kerüljenek meghatározásra, és ezt 
szavazásra terjeszti elő. 



Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza:

 

H a t á r o z a t

 

2/2004. (I. 24.) Ökt. sz.

 

A Képviselő-testület elfogadja a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt 
célokról szóló előterjesztést és a kiemelt célokat az alábbiak szerint állapítja meg 2004. évre:

 

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

 

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

 

3.)       Kiemelten fontosnak tartjuk a település hosszú távú komplex fejlesztésének biztosítását.

 

4.)       Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése.

 

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

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

 

7.)       A beruházások szakszerű bonyolítása.

 

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



 

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

 

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

 

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

 

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

 

13.)   Erősíteni kell a közterület felügyelet megelőző tevékenységét.

 

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

 

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

 

16.)   Az Európai Parlamenti választások sikeres lebonyolítása.

 

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

 

Határidő: 2004. március 30., 2004. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: A továbbiakban szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelyben 
 Szeghalom Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságára vonatkozó teljesítménykövetelmények 
kerültek  meghatározásra. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 
igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

3/2004. (I. 21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szeghalom Város 
Önkormányzati Tűzoltóságának teljesítmény követelmények alapját képező kiemelt célokról szóló  
-  határozat mellékletét képező – előterjesztést,  és a kiemelt célokat 2004. évre Tűzoltóság részére, 
 az abban megfogalmazottak szerint határozza meg.

 

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

 

Határidő: 2004. március 31. és december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4. sz.napirend: Bejelentések

- FELINA HUNGÁRIA KFT.kérelme Szeghalom Kinizsi utcai

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A FELINA HUNGÁRIA Kft. kéréssel fordult a Képviselő-testülethez 
a Kinizsi úti óvoda egy részének kibérelésével kapcsolatban. 150 m2 területre tartanának igényt, és 
a kibérelést hosszabb távra tervezik, ajánlatuk: 450.000,- Ft/év bérleti díj, amit egy összegben 
minden év elején utalnak át az Önkormányzatnak, a rezsi költséggel együtt.

Javasolja a Kinizsi úti óvoda bérbeadását, és a bérleti díjat megállapítani az eddigi gyakorlat szerint: 
3.000,- Ft/m2/év. A FELINA egy új gépsort szeretne létesíteni ezen a helyen, ezért javasolja a 
kérelemben foglaltakat támogassa a Képviselő-testület.

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



 

Mester Csaba testületi tag:  A 3.000,- Ft bérleti díj jövőre is ennyi lesz, vagy pedig az infláció 
rátával évenként emelkedni fog?

 

Macsári József polgármester:  Javasolja, hogy az infláció mértékével minden évben korrigálják a 
megállapított bérleti díjat. A javaslatát szavazásra bocsátja a kérelemmel együtt. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen  szavazattal - egyhangúlag –  az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

4/2004. (I. 21. ) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a FELINA HUNGÁRIA Kft. 
kérelmét, és  az Önkormányzat tulajdonát képező Szeghalom Kinizsi utcai óvoda ingatlanból 
bérbead részére 150 m2 területet. A bérleti díjat  3.000,- Ft/m2/év összegben határozza meg azzal a 
feltétellel, hogy ezt évenként emeli a Statisztikai Hivatal által közzétett inflációs rátával. Elfogadja 
a Kft. ajánlatát, hogy a 450.000,- Ft/év bérleti díjat minden év elején egyösszegben utalja át az 
Önkormányzat részére.

A bérleményt illetően felmerülő rezsi költségek teljes mértékben a bérlőt terhelik.

 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.

 

Határidő: 2004. január 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban szóban szeretné tájékoztatni a tisztelt Képviselő-
testületet arról, hogy a Vízművek Rt.-vel kötött korábbi megállapodás módosítva lett, mivel az 
Önkormányzat kérte,  hogy a Szabolcs vezér utcában az ivóvízhálózat  rekonstrukciója történjen 
meg a sorozatos csőtörések miatt.A városnak kiemelt színtere a sportcsarnok és környéke, ezért 
indokolt ezen a részen a rekonstrukció mielőbbi megvalósítása.

 



Ugyancsak tájékoztatás a Képviselő-testület számára, hogy 2004. augusztusáig kell elfogadni a 
hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati programot, tervet. Tekintettel arra, hogy az Észak-
Békési kistérségben 11 település van, a polgármesterekkel összefogva próbálnak árajánlatot kérni a 
hulladékgazdálkodási terv elkészítésére, természetesen egyedi formában, hiszen így kedvezőbben 
alakul a tervezési díj.

 

Gajda Mihály testületi tag: Megítélése szerint a hulladékgazdálkodási terv vonatkozásában a 
megyeihez illene illeszkednie a városnak.

 

Macsári József polgármester: Valóban nincs még elfogadva a megyei, a régiós azonban már el van 
fogadva. Véleménye szerint nemcsak Szeghalomnak, hanem a térségi településeknek is óriási 
gondot okoznak az állati hullák. Törvényi kötelezettség alapján az Önkormányzatnak gondoskodni 
kell a közterületen elhullott állati tetemek elszállításáról. A régiók hulladékgazdálkodási tervének 
ismeretében ennek megoldása a jövőt illetően nem tűnik megnyugtatónak.

 

Gajda Mihály testületi tag: Érdemesnek tartaná megvárni a megyei terv elfogadását, hiszen akkor 
lehetne látni, hogy hol lesznek a regionális hulladéklerakótelepek, ugyanis az EU-ba belépve, erre 
pályázati támogatás biztosítása várható. Ugyancsak szükségesnek tartaná a környékbeli régiókkal 
való egyeztetést is.

 

Macsári József polgármester: Mint ahogyan előzőleg már elmondta, azért kérnék együtt a 11 
településsel a terv elkészítését, mert így árengedményre lehet számítani, azonban ez egyedileg lesz 
a települések számára megtervezve. Egyébként 2008. a végső időpont a szeméttelep nyitvatartására.

Bejelentésével nem a tervek azonnali elkészítésére próbált utalni, hanem arra, hogy az 
Önkormányzat keresi a lehetőséget a legkedvezőbb ár megvalósítására.

 

Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e bejelentésük.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: A Bajcsy Zs.u.29-31. sz. lakóház előtt csőtörés volt, és időszerű 
volna a helyet mielőbb rendbe tenni, mivel az balesetveszélyes. Kéri ennek megszüntetésében a 
Hivatal segítségét, és Bartis képviselőtársa közbenjárását.

 

Mikolik Judit testületi tag: A Baross utcai lakók az újonnan épített társasház környékének 
rendbetételét kérik, mivel a jelenlegi helyzetet elfogadhatatlannak tartják, amely az építkezés során 
keletkezett. Ebben kérne a lakók nevében segítséget, akik beadványban fogják kérni az 
Önkormányzatot, hogy legyen segítségükre.



 

Macsári József polgármester: Képviselőtársai figyelmébe ajánlja a kiosztott anyagot, amely a város 
közoktatási intézményeinek intézkedési tervét és minőségirányítási programjáról szól. Jelenleg még 
csak áttekinteni kéri az anyagot, hiszen most még nem tárgyalják, azonban a februári ülésen 
napirend lesz, amelyben döntést kell majd hozniuk.

 

Végezetül a nyilvános testületi ülést lezárja, Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülés keretében 
folytatja munkáját.

 

 

Macsári József                                                       Dr. Oláh Ernő


