
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. március 29-én tartott 
nyilvános üléséről, a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban.

 

Jelen vannak: Macsári József  polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Bartis Márton, Csák Gyula,  Eitler Gottfried,  Farkas Zoltán (7/10. 
sz. napirend tárgyalásától), Gajda Mihály, Hidi Sándor, Kardos László, Mester Csaba, Mikolik 
Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné testületi tagok, Dr. Oláh Ernő jegyző, 
Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Gyimesi Sándor szociális irodavezető, Nagy István műszaki 
irodavezető, Kohut Tibor pénzügyi irodavezető, valamint a napirendi pontokkal kapcsolatban 
meghívottak

Jegyzőkönyvvezető: Gali Mária főelőadó

 

Macsári József polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a napirend kapcsán 
meghívottakat, a megjelent érdeklődőket, valamint a helyi kábeltelevízión keresztül Szeghalom 
város lakosságát. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 19 főből 17 jelen 
van, így a Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. Javasolja a napirendek közül zárt 
ülésen tárgyalni a 7/1., 7/2., 7/3., 7/4., 7/5., 7/8., 7/9., 7/16 és 7/17. sorszámú előterjesztéseket.  A 
nyilvános ülésre tartozó napirendeket a meghívón szereplő sorrend szerint javasolja tárgyalni. 
Kérdezi képviselőtársait, hogy a javaslattal egyetértenek-e. Megállapítja, hogy a javaslatával 
mindenki egyetértett, egyéb napirend felvételére nem hangzott el javaslat, így rátérnek az 
előterjesztések tárgyalására.

 

1. sz. napirend: Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról jelentés

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: A jelentéshez kiegészítése nincs, a bizottságok tárgyalták és 
egyetértettek a jelentéssel. Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az írásos 
anyagot. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

24/2004. (III. 29.) Ökt. sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat 2003. évi zárszámadása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Önkormányzat a rendelettervezet szerint 2.013.271 ezer Ft bevétellel, 
1.838.695 ezer Ft kiadással és 83.576 ezer Ft pénzmaradvánnyal zárja a 2003. költségvetési évet. A  
A város gazdálkodását segítő több mint 2 milliárd Ft-ot meghaladó bevétel 10,8 %-kal több az előző 
évi bevételtől. Ugyanakkor az előirányzathoz képest 98,6 %-ot jelent a főöszeg, praktikussági okok 
miatt egyrészt azért, mert a szennyvízcsatorna hálózat beruházás 2003. évi üteméhez kapott 146.168 
e Ft céltámogatást 2003. évi előirányzatként kell kezelni, de ugyanakkor realizálódni csak 2004-
ben, a közbeszerzési eljárást követően fog pénzügyileg realizálódni. Az Önkormányzatnak a saját 
bevételei nem érik el az előző évi szintet, még 4 %-os helyi adóbevétel növekedése mellett sem.
 

Ezeknek fő oka, hogy a legnagyobb saját bevétellel rendelkező Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola, melyhez integrálva van a napközis konyha, a gyermekétkeztetésre kapott támogatást 
bevételként nem számolhatta el, így csak a befizetett térítési díjakat számolhatta el bevételként az 
elmúlt évben. Ez lényegesen csökkentette az intézményi bevételt, összességében az Önkormányzat 
saját bevételét. A bevétel csökkenéshez hozzájárul a lakbérhátralékok növekedése, sőt esetenként 
még a közüzemi díjakat is az Önkormányzatnak kell megfizetnie.  Mivel a kintlévőség nagy 
összegű, a Pénzügyi Bizottság támogatásával érdemes volna bevezetni újból az adósságkezelési 
támogatás rendelkezéseit, melyek korábban már érvényben voltak. Elhangzott bizottsági 
javaslatként díjbeszedő alkalmazása, amely megoldást jelenthetne. A kérdés mielőbb megoldást 
igényel.

 

A város felhalmozási bevételei az elmúlt évben elsősorban a bérlakások eladásából származtak. 
Érinti a pénzmaradványt is, hogy az elmúlt év vonatkozásában elsősorban oktatási normatívaként 
17,5 M Ft-ot kellett visszafizetni ebből, amely egyértelműen gyermeklétszám csökkenésre 
vezethető vissza. 



A kiadási oldalon a személyi jellegű juttatások az elmúlt évben 25,7 %-kal nőttek, valamivel 
mérsékeltebben nőtt a munkaadókat terhelő járulék, hiszen az egészségügyi hozzájárulás összege 
csökkent a múlt évben.

Összességében mintegy 17 M Ft-tal többet lehetett fordítani dologi kiadásra, amelyre nagy szükség 
is volt, hiszen a költségvetésben nem lett tervezve a középiskola életveszélyessé vált előtetőjének 
felújítását, a töviskesi majorban ivóvizet kellett biztosítani az ott lakók részére. Ez közelíti 
összességében a 10 M Ft-os rendkívüli kiadást. Plusz kiadást jelentett még a régi sportpálya 
felújításával kapcsolatos költség, illetve az áram és vízdíj költségek. A dologi kiadások az előző 
évhez képest 23 %-kal nőttek, ezen belül a közüzemi költségek is. A munkaruha-védőruhára 
kifizetett költségei az Önkormányzatnak 73 %-kal nőttek. 2003-ban meghatározásra került, hogy az 
Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinél a költségvetésükbe beépítésre került 
valamennyi intézmény esetében az átlagos 20 e Ft-os ruhapénz. Természetesen ezt biztosítani kellett 
a városnak az intézményei részére.

 

A szociálpolitikai kiadások csökkentek az előző évhez képest, ennek egyik oka a gyermeklétszám 
csökkenése, hiszen csökkent a kiegészítő családi pótlékra jogosultak köre, illetve visszaszorításra 
került a közgyógyellátási igazolványokra jogosultak köre. Felhalmozásra 281 M Ft-ot meghaladó 
összeget fordított a város. Befejeződött a sportcsarnok építése, a végszámla rendeződött. Átadásra 
kerültek a 2x4 szociális bérlakások, számítástechnikai fejlesztéseket hajtott végre az Önkormányzat 
részben az intézményeinél, megkezdődött a Dapsy u. útkorrekciója, a kisajátításra, illetve tervek 
elkészítésére 14,2 M  Ft-ot költött a város. Az Általános Iskolánál részben önkormányzati forrásból 
új gépkocsit kellett vásárolni, ki kellett egészíteni a Belügyminisztériumi vismaior alapjától kapott 
20 M Ft-ot 7,7 M Ft-tal, és ezzel megvalósult a mozi és színházterem felújítása. A Dózsa Gy. utcai 
általános iskola épületének felújítása 2 éves program keretében kezdődött, melyre 15,3 M Ft-ot 
fordított a város.

 

A beszámolóban szereplő táblázat egyike mutatja az önkormányzati vagyon alakulását, mely szerint 
több mint 3 milliárd Ft-os gyarapodás mutatkozik. Ennek oka, hogy törvényi kötelezettség szerint 
felvételre került a vagyonmérlegbe az önkormányzat tulajdonát képező valamennyi ingatlan, járda, 
út, híd, stb.

 

Valamennyi bizottság megtárgyalta és véleményezte a zárszámadás írásos anyagát, és elfogadásra 
javasolták azt Képviselő-testületnek.

Fenti részletezés után még egy kérdésre nem történt válaszadás. Gajda Mihály képviselő úr kérdése 
volt bizottsági ülésen a pénzmaradvány felosztása, amelyre válaszolni kíván.

 

Az anyagban szereplő táblázatokban megtalálható a 2003.évi költségvetési pénzmaradvány 
intézményenként. A középiskolánál megjelölt 16,6 M Ft pénzmaradványból 6,5 M Ft-ot az 
intézményi költségvetésben 2004-ben a gazdálkodásra, működésre fordít az önállóan gazdálkodó 
intézmény, 10,1 M Ft pedig különböző feladattal terhelt, amelyet felsorol. Az Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola 374 ezer Ft-ja a költségvetésében szerepel. 



A Városi Tűzoltóparancsnokság 12 M Ft-ja kötött felhasználású normatíva, amely rendelkezésére 
áll az intézménynek, törvényi keretek között van joga felhasználni. A Művelődési Sport és 
Szabadidőközpont 746 ezer Ft-os pénzmaradványából mintegy 700 ezer Ft a költségvetésbe 
beépített kötött szabad felhasználású összeg. A Polgármesteri Hivatalnál kimutatott 
pénzmaradványból az 53.765 ezer Ft-ból kellett visszafizetni márciusban az oktatási normatíva 17,5 
M Ft-ját a költségvetésbe, 1,5 M Ft lakásgazdálkodási főszámlán szerepel, a fennmaradó összeg 
pedig a pályázatokhoz szükséges sajátforrást gyarapítja.

 

Gajda Mihály testületi tag: Megköszöni a részletes tájékoztatást a pénzmaradvány felosztásával 
kapcsolatban.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2004. (III. 30.) sz. rendelete

 

az Önkormányzat 2003. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. Törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2003. évi költségvetési 
zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

 

1. §
1./ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást az 1., 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak  megfelelően 2.013.271 ezer Ft 
bevétellel, 1.838.695 ezer Ft kiadással, 83.576 ezer Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

 

2./ Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. sz. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 



2. §
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja.

 

3. §
 

A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 9. sz. 
melléklet szerint fogadja el.

 

4. §
 

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó, részben önálló intézmények szakfeladatonkénti kiadásai 
előirányzatának teljesítését a 4. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

5. §
Az Önkormányzat 2003. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a vagyonban bekövetkezett 
változásokat a 10. sz. mellékletben felsoroltak szerint) a 2003. évi mérlegben szereplő adatok 
alapján:

 

5.842.434 ezer Ft-ban

 

állapítja meg.

 

6. §
1./ A Képviselő-testület – a 8. sz. mellékletben intézményenkénti – a 2003. évi pénzmaradvány 
felhasználását engedélyezi.

 

2./ Az Önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a pénzmaradványnak 2004. évi 
költségvetési előirányzatban történő átvezetéséről és módosításáról gondoskodni kötelesek.

 



7. §
 

Az Önkormányzat létszámgazdálkodásáról a tájékoztatót a Képviselő-testület a 11. sz. melléklet 
szerint jóváhagyja.

 

8. §

 

Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott 
összegéről az intézmények vezetőit – a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül – értesíti.

 

9. §

 

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

 

 

3. sz. napirend: Rendeletek módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

3/1.:A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló többször módosított 2/1999. sz. rendelet módosítása

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a rendelet-tervezet szerinti szemétszállítási díjat. A 
bizottságok véleményezték az anyagot, és elfogadásra javasolták.

Kéri a hozzászólásokat.

 

Mikolik Judit testületi tag: A szemétszállítással kapcsolatban felveti, hogy esetenként nagyon későn 
végzi a Kft. a szemétszállítási munkáját. A szelektív hulladékgyűjtésre rendszeresített konténert 
kérik többször üríteni.

 



Bacsó Imre testületi tag: Megérti a lakosság, hogy a sáros úton nem tud a szemétszállító jármű 
végigmenni, azonban a kérésük az volna, hogy az ürítésre elvitt kukák kerüljenek vissza a 
lakóházak elé.

 

Novák Imre TAPPE Kft. vezetője: Próbálják maximálisan teljesíteni a szemétszállítással 
kapcsolatos tevékenységüket, de esetenként gépkocsi meghibásodás miatt előfordulhat, hogy késői 
időpontban ürítik a kukákat. A szelektív hulladékgyűjtésre rendszeresített kukák sajnos nem minden 
esetben  töltik  be funkciójukat. A többszöri ürítésre, illetve a kukák lakóházak elé történő 
helyezésére nagyobb figyelmet fognak fordítani az elkövetkezendő időben. Mindenképpen céljuk, 
hogy a lakosság megelégedésére lássák el tevékenységüket, a legnagyobb gondossággal.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a TAPPE Kft. vezetőjének válaszadásait. Ezt követően 
szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet a bizottsági véleménnyel együtt, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal –egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2004. (III. 30.) sz. rendelete

 

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló többször módosított 2/1999. (III. 02.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet 
módosításáról

 

1. §
 

A rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(3) Szolgáltató által biztosított kedvezmények (50 %-os kedvezmény) odaítéléséről az Egészségügyi 
és Népjóléti Bizottság dönt a keret erejéig. A bizottság – figyelembe véve az önkormányzat 5/1997. 
(III. 02.) sz. rendelet 12. § (7) bekezdése a., d., pontjában foglaltakat – kedvezményt állapít meg 
annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedül élő esetén annak 
kétszeresét.

 



2. §
 

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

3. §
Ez a rendelet 2004. április 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

1. sz. melléklet

 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák

3/2.:A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgátlatás igénybevételéről 
szóló módosított 5/2003. (IV. 1.) sz. rendelet módosításáról

 

Macsári József polgármester: A rendelet-tervezet ismertetését követően kéri a véleményeket. 
Bizottságok elfogadásra javasolták a kismértékű emelést tartalmazó rendeletet.

 

Gajda Mihály testületi tag: Múlt év decemberében, amikor döntött a Testület a folyékony 
hulladékszállítással kapcsolatban, és ami a díjemeléseket illeti, akkor a polgármester egy minimális 
díjemelést említett. Már akkor tudható volt, hiszen folyamatban voltak azok a törvényi változások, 
amelyek arra engedtek következtetni, hogy jelentősebb áremelésre kell rákényszerülni. A decemberi 
emelést követően, február hónapban amikor a szennyvízcsatornázásról folyt a tárgyalás, akkor 
szintén díjtétel emelkedés volt, ÁFA díj növekedés és környezetterhelési díj bevezetése miatt. Ez 
kötelező jellegű, amelyet a lakosság felé érvényesíteni kell. Nyílván a FIDESZ a korábbi, februári 
döntéssel sem értett egyet, ezzel sem kíván egyetérteni. A FIDESZ nem partnere ennek a fajta 
adóemelésnek, ennek a politikának egyáltalán, amit a Kormány folytat. Az előerjesztések között 
még fognak találkozni a többi áremeléssel, amelyeket szintén nem támogatnak.



 

Pákozdi Gábor testületi tag: A fenti hozzászólásra szeretné elmondani, hogy most 80,- Ft-ról van 
szó, a tavalyi infláció pedig  4,9 % amely beépíthető. A Kormány döntésétől függetlenül az infláció 
mindig fennáll, és amely a szennyvíznél, illetve más közüzemi díjaknál emelkedést jelentett, azok  
mindenhol jelentettek emelkedést. Ez várható minden évben.  
UNIÓ-s előírások is vannak, de ezt az egész folyamatot közösen kezdte el az ország, és közösen 
fogja befejezni is.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Véleménye szerint azt tudomásul kell venni, hogyha egy 
országnak rossz a gazdasági helyzete, akkor bizonyos következmények a lakosságra is ráhárulnak 
Ezért nem érti, és nem fogadja el  a FIDESZ-es  képviselőtársa  által elmondottakat. Amennyiben 
csodamegoldást tudnak a lakosság terheinek csökkentésére, az államadósság ne növekedjen, akkor 
ezt el kell mondani.

 

Macsári József polgármester: Fenti hozzászólások után szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 
elfogadását. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2004.(III. 30.) sz. rendelete

 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételéről 
szóló módosított 5/2003.(IV.1.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról

 

1. §
 

A rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott 1. sz. melléklet helyébe, ezen rendelet 1.sz. 
melléklete lép.

 

2. §
 

Ez a rendelet 2004. április 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 



1.sz. melléklet

 

A közszolgáltatás díja 2004. április 1-től
 

A díj a 15 %-os ÁFA-t nem tartalmazza.

 

3/3:A város környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló módosított 8/1991. (VI. 26.) sz. rendelet 
módosításáról
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: A rendelet részben kapcsolódik az előző rendelethez. Szükségessé vált 
a rendelet módosítása, mivel új rendelkezésekkel egészül ki.  Az Önkormányzat Környezetvédelmi 
Alapot hoz létre, melynek célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi és 
természetvédelmi feladatainak ellátását. Bizottságok a rendelet-tervezetet véleményezték, és 
elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek.

 

Török Sándorné testületi tag: Hozzászólásában felveti, hogy lomtalanítás alkalmával a veszélyes 
hulladékok nem gyűjthetőek, azok elszállítása nincs megoldva a TAPPE Kft. által. Szólhatott volna 
erről az előző napirendnél is, de úgy gondolja, e napirendnél is kérheti a polgármester segítségét 
arra vonatkozóan, hogy évente legalább egy alkalommal veszélyes hulladék elszállítására 
lehetősége legyen a lakosságnak.

 

Macsári József polgármester: Egyetért a javaslattal, évente 1-2 alkalommal valóban lehetőséget kell 
teremteni a veszélyes hulladékok elszállítására.

Fentiek után szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2004.(III. 30.) sz. rendelete

 

a város környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló módosított 8/1991.(VI.26.) sz. rendelet 
(továbbiakban: rendelet) módosításáról



 

1. §
 

A rendelet VI. Fejezet 12., 13., és 14. §-a helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

 

VI.

 

ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA

 

12. §

 

A Környezetvédelmi Alap létrehozása
 

(1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapot hoz létre (továbbiakban: Környezetvédelmi Alap).

(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat 
környezetvédelmi és természetvédelmi feladatainak ellátását:

a) a szükséges környezetvédelmi és természetvédelmi intézkedések végrehajtása,

b) a környezeti károk mérséklése,

c) a környezetvédelmi ártalmak megelőzése,

d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,

e) a zöldfelület-gazdálkodás,

f) a természeti értékek, területek, valamint azok természeti rendszereinek védelme, őrzése, 
fejlesztése,

g) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.

 

13. §

 

A Környezetvédelmi alap bevételei
 



(1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:

a) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat közigazgatási 
területén jogerősen kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a,

b) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

c) az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi, és természetvédelmi bírság 
teljes összege,

d) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e) a Kt. 58. § (6) bekezdés alapján az Önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel,

f) benyújtott pályázatokon elnyert összegek,

g a Környezetvédelmi Alap pénzeszközeinek ideiglenes lekötéséből származó kamatok,

h) adományok,

i) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.

 

14. §

 

A Környezetvédelmi Alap felhasználása
 

(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag Szeghalom Város környezetvédelmi és természetvédelmi 
problémáinak megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló 
tevékenységek támogatására kell fordítani:

a)        levegőtisztaság védelme (pl.: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés 
csökkentése, adatbázis létesítése, stb.),

b)        hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékok kezelése,

c)        közterületek tisztaságának elősegítése, illegálisan kialakított hulladéklerakó helyek 
megszűntetése,

d)        védett természeti értékek és területek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,

e)        zaj- és rezgésvédelem,

f)         zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén 
növények elleni védekezés,

g)        felszíni és felszín alatti vizek védelme,



h)        talaj védelme,

i)          környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás, nevelés, propaganda tevékenység,

j)          környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,

k)        környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése,

l)          egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.

(2) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente, a költségvetési rendelet 
elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

 

2. §
 

Ez a rendelet 2004. április 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

3/4. A helyi építési szabályzatról szóló 10/2002. (VIII. 26.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéshez tartozik a 3/4/1. sz. szakvélemény is. A helyi  
építési szabályzatnál az volt a tapasztalat, hogy több ponton olyan megkötéseket tartalmaz, mely 
egyrészt akadályozza a hivatali munkatársak munkáját, illetve az ingatlant építő szeghalmi lakosok 
elképzeléseit, ezért Kmetykó János szakértő úrtól az Önkormányzat szakvéleményt kért. A 
szakértőnek össze lett állítva a Hivatal által kifogásolt pontokat vizsgálja meg, mondjon rá 
véleményt. A szakvélemény megállapításai szerint nem ütköznek  felsőbb rendű törvénybe a 
módosítások. Az előterjesztés egy kicsit a valós élethez igazítja Szeghalom városnak a helyi építési 
szabályzatát. A rendeletet és a szakvéleményt elfogadásra ajánlottak a bizottsági tagok.

Tekintve, hogy hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2004.(III. 30.) sz. rendelete

 

a helyi építési szabályzatról szóló 10/2002.(VIII.26.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) 



módosításáról

 

1. § 

A rendelet 8. § (4) bekezdés d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

d.) Az előkert mérete min. 3 m, amely kialakult utcaszakaszok beépítése esetében ennél nagyobb is 
lehet. Kivétel a Tildy Z. utca, ahol utcafrontra kell az új épületeket elhelyezni.

 

2. §
 

A rendelet 9. § (4) bekezdés b.) és d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

b.) Beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló vagy ikres, saroktelek esetén 
szabadon álló épület is elhelyezhető. Az előkert mérete min. 3 m, amely kialakult utcaszakaszok 
beépítése esetében ennél nagyobb is lehet. Az oldalkert mérete min. 4 m, de legalább az 
építménymagassággal megegyező legyen.

d.) Építménymagasság lakásra min. 3,5 m, max. 6,5 m, egyéb épületre min. 2,2 m, max. 4,5 m.

 

3. §
 

(1) A rendelet 10. § (4) bekezdés b.) és d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

b.) Beépítés oldalhatáron álló, az oldalkert mérete min. 4 m. Az előkert mérete min. 3 m, amely 
kialakult utcaszakaszok beépítése esetében ennél nagyobb is lehet.

d.) Építménymagasság lakásra min. 3,5 m, max. 4,5 m, egyéb épületre min. 2,2 m, max. 4 m.

 

(2) A rendelet 10. § (6) bekezdés b.) és d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

 

b.) Beépítés oldalhatáron álló, az oldalkert min. 4 m. Az előkert mérete min. 3 m, amely kialakult 
utcaszakaszok beépítése esetében ennél nagyobb is lehet.



d.) Építménymagasság lakásra min. 3,5 m, max. 4,5 m, egyéb épületre min. 2,2 m, max. 4 m.

 

(3) A rendelet 10. § (8) bekezdés b.) és d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

b.) A beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló, az oldalkert mérete min. 4 m. 
Az előkert mérete min. 3 m, amely kialakult utcaszakaszok beépítése esetében ennél nagyobb is 
lehet.

d.) Építménymagasság lakásra min. 3,5 m, max. 4,5 m, egyéb területre min. 2,2 m, max. 4 m.

 

(4) A rendelet 10. § (10) b.) és e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

b.) A beépítés csak az SZ-1. jelű terven építési telkenként előírtak szerint oldalhatáron álló vagy 
ikres. Sarokteleken és a telepítési távolság betartása érdekében a feltüntetett telkeken szabadon álló 
is lehet. Az oldalkert mérete: min. 3 m, az előkert mérete 5 m.

e.) Építménymagasság lakásra min. 3,5 m, max. 4,5 m, egyéb épületre min. 2,2 m, max. 4 m.

 

4. §
 

A rendelet 11. § (3) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

a.) Új telek mérete min. 500 m2, ezen belül a szélesség min. 16 m, a mélység min. 35 m, a felsorolt 
kritériumok közül legalább kettő érvényesüljön. Nyeles telek nem alakítható ki. A minimális 
telekméretnél kisebb építési telkek a régi épületek bontása után újra beépíthetőek.

 

5. §
 

A rendelet 12. § (6) bekezdés b.) és d.) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

b.) Új telek mérete min. 800 m2, ezen belül a szélesség min. 18 m, a mélység min. 40 m, a felsorolt 
kritériumok közül legalább kettő érvényesüljön.

d.) Építménymagasság min. 3,5 m, max. 8,5 m.

 



6. §
 

(1) A rendelet 13. § (5) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

a.) Új telek mérete min. 800 m2, ezen belül a szélesség min. 18 m, a mélység min. 40 m, a felsorolt 
kritériumok közül legalább kettő érvényesüljön.

 

(2) A rendelet 13. § (7) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

a.) Új telek mérete min. 800 m2, ezen belül a szélesség min. 18 m, a mélység min. 40 m, a felsorolt 
kritériumok közül legalább kettő érvényesüljön.

 

(3) A rendelet 13. § (9) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

a.) Ipari területre vonatkozóan a 13. § (7) bekezdésében foglaltak ebben az övezetben is kötelező 
érvényűek.

 

7. §
 

A rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(3) Területfelhasználás módosulás miatt építési tilalmat kell elrendelni az iparterületbe ékelődött 
alábbi építési telkekre: Állomási Újtelep 944-960 hrsz-ig, kivéve a 956/1 és 957 hrsz-ú 
útterületeket.

 

8. §
 

Ez a rendelet 2004. április 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

3/5: Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Előterjesztés az intézményeknél alkalmazott napi 
nyersanyagköltségekről szól. 



Az előterjesztés a konyhát üzemeltető Általános és Művészeti Iskola előterjesztése alapján készült, 
ahol az átlagos emelés 6 %. Gyakorlatilag a nyersanyagérték áremelésének hatását szeretnék az 
előterjesztéssel kiküszöbölni, amely azt a célt szolgálná, hogy ugyanazt a mennyiséget kapják meg 
a gyerekek, felnőttek.

 

Gajda Mihály testületi tag: A bizottsági ülésen a 6 %-os átlagos emelésnél többet számoltak ki.

 

Buzás Julianna Gyermekélelmezési intézmény vezetője: Különböző korcsoportoknál nem egyforma 
az emelés. Legnagyobb emelés az óvodáskorúaknál mutatkozik, de összesen átlagosan 6 %-osnak 
mondható az emelkedés.

Mint mondja, az emelést a nyersanyagköltségek jelenlegi és várható emelkedései indokolják. A 
javasolt élelmezési nyersanyagnorma a különböző korcsoportok részére előírásként van 
intézményük számára meghatározva.

 

Gajda Mihály testületi tag: Nem kívánják támogatni az előterjesztést, úgy gondolják, hogy az 
emelkedés megterhelő lesz mindazoknak, akik az étkeztetést igénybe veszik. Az óvodásoknál 10 %-
os az emelkedés.

 

Macsári József polgármester: Az átlagos 6 %-os nyersanyagnorma emelkedésre azért van szükség, 
mivel minden korosztálynak szeretnék biztosítani ugyanazt a mennyiséget. Az ÁFA-kulcs 
meghatározásáról viszont ez a Testület nem jogosult dönteni. Amennyiben a Testület nem fogadná 
el a rendeletet, akkor maradnának a régi nyersanyagnormák a 15 %-os ÁFA kulccsal, a gyerekek 
valószínűleg kevesebbet kapnának az étkezések során.

Az előterjesztett rendeletet elfogadásra ajánlja, bizottságok is támogatták annak elfogadását. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai 10 igen – 6 tartózkodás mellett – az alábbi rendeletet 
alkották.

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2004. (III. 30.) sz. rendelete

 

Az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek 
meghatározásáról szóló többszörösen módosított 5/1996.(II.26.) sz. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) módosításáról.

 



1. §

 

A rendelet 1. §-ában meghatározott 1. és 2. sz. mellékletek helyébe, amelyek az intézményi 
élelmezési nyersanyagnormákat és az intézményi térítési díjakat határozzák meg, e rendelet 1. és 2. 
sz. mellékletei lépnek.

 

2. §

 

Ez a rendelet 2004. április 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően igénybe vett 
szolgáltatások esetében kell alkalmazni.

 

1. sz. melléklet

 

Élelmezési nyersanyagnormák

(ÁFA nélküli ár Ft-ban)

2. sz. melléklet

 

 

Intézményi térítési díjak

(A térítési díjak 15 % ÁFA-t tartalmaznak)



* Nem önkormányzati fenntartású intézmény esetén a megrendelőnek a rezsiköltséget (80 %) is 
meg kell térítenie.

** 60 % rezsiköltséget tartalmaz.

 

4. sz. napirend: Szeghalom Környezetvédelmi programja

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület 2003. márciusi ülésén tárgyalta a Tessedik 
Sámuel Főiskola Mezőgazdasági, Víz- és Környezetgazdálkodási Kara által összeállított 
településünkre vonatkozó környezetvédelmi programot első olvasatban. Akkor az volt a 
megállapítás, hogy ez az anyag,- amelyet az Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési 
Társulata rendelt meg valamennyi érintett település Önkormányzatának - nem tartalmaz bizonyos 
elemeket, nem elég széles körű. Így a döntés az volt az, hogy az anyagot készítő szakembereknek ki 
kell bővíteni a programot. Képviselő-testület javaslata alapján a jóváhagyott rendezési tervben 
elfogadott környezetvédelmi célok és feladatok beépítésre kerültek a Környezetvédelmi Programba. 
A program előtti írásos előterjesztés arról szól, hogy az első olvasatban jóváhagyott 
környezetvédelmi program milyen tartalmú fejezetekkel egészül ki. Bizottságok tárgyalták az 
anyagot, elfogadásra javasolták.

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra terjeszti a részletes környezetvédelmi programot. Szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

25/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Kara által készített – határozat mellékletét képező – 
Szeghalom város Környezetvédelmi Programját. A környezetvédelmi program elkészítését a 
környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Törvény írja elő.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a programban foglaltak végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos

 

5.sz. napirend: Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

Előadó:Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel törvényi kötelezettségnek tesz eleget az 
Önkormányzat. A jelenleg kidolgozott alapító okiratok a korábbiaknál részletesebbek. A 
bizottságok, legfőképpen az Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta az anyagot, és módosítást 
javasolt. Középiskolánál  a 14. pontnál a nappali oktatás létszámát 710 főben javasolta 
megállapítani. Javaslat volt továbbá, hogy a gimnáziumi oktatásnál „5 évfolyamos – 5 osztály” a 
szakiskolánál „2 osztály szakképzést megalapozó, 2 osztály szakképzés” kerüljön megjelölésre. A 
többi két intézménynél módosító javaslat nem hangzott el. Kéri a Testület tagjainak véleményét az 
írásos anyaggal kapcsolatban.

 

Mester Csaba testületi tag: A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola alapító 
okiratához kapcsolódik a kérdése. Az intézmény vagyonában nem szerepel a tanműhely. Ezek 
szerint már nem a gimnázium, vagy a szakképző rendelkezik vele.

 

Dr. Oláh Ernő jegyző: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az intézmény előző alapító okiratában 
sem szerepelt már a tanműhely.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Az alapító okirat szerint – mely szeptembertől hatályos - az 
Óvodában 12 csoport szerepel 300 fővel. Tudatában vannak a gyermek létszám csökkenésének, de 
az intézmény részére még nem született testületi döntés annak meghatározására, hogy 2 csoporttal 
csökken a létszám.

Bizottsági ülésen Bölcsődével kapcsolatban felvetett kérdésére nem igazán kapott választ, így azt 
újból felteszi. Itt 40 főben lett a kapacitás megállapítva, 2 csoportban. 



Ezt törvénytelennek tekinti, hiszen a bölcsődés normatíva azt jelenti, hogy csoportonként 14 főnél 
több nem lehet a gyermeklétszám.

 

Macsári József polgármester: Sajnos a születések számát tekintve szeptember 1-től valóban 12 
csoportra lesz szükség. Örömmel venné maga is, ha 15-16 csoportról kellene dönteni. A kérdés 
további részére a jelenlevő Korponai Sándor közoktatási szakértőt kéri, hogy reagáljon.

 

Korponai Sándor közoktatási szakértő: Tisztelettel köszönti a Testület tagjait. Úgy gondolja, hogy 
nincs ellentmondás a két adat között, hiszen a közoktatási törvény mindkét dolgot szabályozza. Az 
egyik az, hogy a Képviselő-testület kötelessége kimondani az óvoda és iskolák esetében az 
osztályok és csoportok számát. Ennél fogva az alapító okirat a törvénynek megfelel.

Ugyancsak törvény írja elő, hogy az intézmények kapacitását meg kell nevezni, de ez nem azt 
jelenti, hogy azt véglegesnek kell tekinteni, hiszen amennyiben a lakossági igény fokozódik, akkor 
a bővítési lehetőségre az épület és az adottságok meg vannak. Csupán akkor úgy kell dönteni a 
Képviselő-testületnek, hogy nem 2, hanem 3 a csoportszám.

Az írásos anyag előterjesztését megelőzően a számok egyeztetve voltak az intézményvezetőkkel, 
önkormányzati vezetőkkel, több fórumon és a számok így születtek meg. Mind az általános iskola, 
középiskola és óvoda esetén a csoportszámok azokat a számokat tartalmazzák, amelyről a fórumok 
döntöttek.

Hangsúlyozni szeretné,  a közoktatási törvény egyértelműen feladatává teszi a Képviselő-
testületnek, hogy ki kell mondani a csoportszámokat, osztályszámokat. Ezt meg lehet évenként 
tenni, illetve meg lehet tenni az alapító okiratban, mely hosszabb távon számol ezzel a 
csoportszámmal, ami nem zárja ki, hogy Önöknek nem kell évente felülvizsgálni.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a fentiekkel kapcsolatos kiegészítést. Az alapító 
okiratokat az Oktatási és Kulturális Bizottság általi módosításokkal együtt szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 16 igen szavazattal - 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

 

H a t á r o z a t
 

26/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Péter András Gimnázium és 
Szigeti Endre Szakképző Iskola alapító okiratát a melléklet szerint.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a jogi előírásoknak megfelelően a dokumentumot küldje meg az 
intézményeknek, valamint gondoskodjon a helyben szokásos közzétételről.



 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintett intézmény 
vezetőjét és alkalmazotti közösségét.

 

Felelős: Macsári József polgármester

            Dr.Oláh Ernő jegyző
Határidő: 2004. március 31.

 

H a t á r o z a t
27/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola alapító okiratát a melléklet szerint.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a jogi előírásoknak megfelelően a dokumentumot küldje meg az 
intézményeknek, valamint gondoskodjon a helyben szokásos közzétételről.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintett intézmény 
vezetőjét és alkalmazotti közösségét.

 

Felelős: Macsári József polgármester

            Dr.Oláh Ernő jegyző
Határidő: 2004. március 31.

 

H a t á r o z a t

28/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratát a melléklet szerint.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a jogi előírásoknak megfelelően a dokumentumot küldje meg az 
intézményeknek, valamint gondoskodjon a helyben szokásos közzétételről.



 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintett intézmény 
vezetőjét és alkalmazotti közösségét.

 

Felelős: Macsári József polgármester

            Dr.Oláh Ernő jegyző
Határidő: 2004. március 31.

 

5/1. sz. napirend: Oktatási intézmények beiskolázási terve

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda elkészítette beiskolázási 
tervét. Az intézményvezetők által összeállított továbbképzési terveket a Nevelőtestületek 
elfogadták. Javasolja elfogadni mindhárom intézmény írásos beterjesztését  és szavazásra bocsátja 
azokat. Szavazás eredménye alapján megállapítja hogy Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

29/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola, a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola, valamint a 
Napközi Otthonos Óvoda továbbképzési tervét.

 

6. sz. napirend: Igazgatói álláshelyekre pályázat kiírása

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester:  Lejár 2004. június 30-án a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskola igazgatójának, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának, valamint a 
Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének megbízatása. A pályázati kiírásról már most gondoskodni 
kell, mivel a pályázattal kapcsolatos tennivalók  hosszadalmas időt igényelnek.  Bizottságok 
egyetértettel a pályázatok kiírásával. Javasolja mindhárom intézményvezető esetén a pályázati 
felhívást elfogadni, azt szavazásra bocsátja. 



Ennek eredménye alapján megállapítja, hogy Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag 
– az alábbi határozatokat hozta:

 

H a t á r o z a t
 

30/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Péter András  
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Szeghalom, igazgatói álláshelyének  2004. július 1-
től meghatározott (5 év) időtartamra való betöltésére.

A részletes pályázati kiírás a határozat mellékletében szerepel

 

Megbízza a polgármestert a pályázati felhívással kapcsolatos intézkedésekkel.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. június 30.

H a t á r o z a t
 

31/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Általános és Alapfokú 
Művészeti  Iskola Szeghalom, igazgatói álláshelyének  2004. július 1-től meghatározott (5 év) 
időtartamra való betöltésére.

A részletes pályázati kiírás a határozat mellékletében szerepel

 

Megbízza a polgármestert a pályázati felhívással kapcsolatos intézkedésekkel.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. június 30.



H a t á r o z a t
 

32/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Napközi Otthonos 
Óvoda Szeghalom Szeghalom, igazgatói álláshelyének  2004. július 1-től meghatározott (5 év) 
időtartamra való betöltésére.

A részletes pályázati kiírás a határozat mellékletében szerepel

 

Megbízza a polgármestert a pályázati felhívással kapcsolatos intézkedésekkel.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. június 30.

 

B e j e l e n t é s e k:

 

7/6. sz.: napirend: Szeghalom Vasút és Csík utcában telekalakítás

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy az önkormányzati családi házas 
beépítésű telekkínálat csökkent, és a jelentkező igények miatt a meghatározott területet alkalmassá 
teszi családi házas beépítésnek. Az építési telkeken 2005-ben valamennyi közmű kiépítésre kerül. 
Bizottságok támogatták a határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsát. Ennek alapján alapján 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t
 

33/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Vasút, Csík utcák beépítetlen 
oldalán a rendezési tervnek megfelelő telekalakítás megvalósításával.



Felhatalmazza a polgármestert, hogy a magántulajdonban lévő területek megszerzésére tegye meg a 
szükséges intézkedést, illetve a területek megszerzését követően a telekalakítást végeztesse el.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. május 31.

 

7/7. sz. napirend: Magyar Jogász Egylet támogatása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Magyar Jogász Egylet Békés Megyei Szervezete köszönetet mond a 
2003. évi támogatásért , és amennyiben a továbbiakban is támogatná Önkormányzat a szervezetet, 
úgy megállapodás létrehozását javasolják.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a megállapodás megkötését, és 10 e Ft összegű támogatást javasolt.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-
testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

34/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Magyar Jogász Egylet Békés 
Megyei Szervezete által készített megállapodás tartalmával, és a Szervezet részére évi 10.000,- Ft 
támogatást biztosít.

 

Megbízza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírásával.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. április 30.

 



7/10. sz. napirend: Pályázat benyújtása „Falufejlesztés és felújítás a vidék tárgyi és szellemi 
örökségének védelme és megőrzése” támogatására

Előadó: Macsári József polgármester

 

(Farkas Zoltán testületi tag e napirend tárgyalásakor érkezett az ülésre.)

Macsári József polgármester: Az előterjesztésben szereplő pályázati lehetőséget tekintve 3 jogcímen 
lehet pályázni, ebből a második jogcím „A települések történelmi és építészeti emlékeinek külső és 
belső helyrehozatala, védelme, felújítása. Képviselő-testület a városközpontra vonatkozó SAPARD 
pályázat benyújtásáról korábban már döntött. Sajnos a pályázaton elnyerhető összeg nagysága nem 
tette lehetővé azt, hogy az útrekonstrukció és kerékpárút és gyalogosforgalomra szolgáló járda 
átépítése mellett önkormányzati ingatlanok felújítása is megtörténjen. Több ingatlan felújítása 
jöhetett volna szóba egy újabb pályázat benyújtása esetén, pl. a régi kaszinó épülete, de ezt a 
pályázati kiírás nem teszi lehetővé. A jelenlegi múzeum épülete is szóba jött e célból, viszont 
költségessége miatt a keretbe nem fér bele. Ezért készült az előterjesztés arra vonatkozóan, hogy a 
Nagy M. utcán lévő régi községháza felújítására pályázzon az önkormányzat. Kéri a véleményeket 
az előterjesztéssel kapcsolatban. Bizottságok véleményezték az előterjesztést, és javasolták a 
pályázat benyújtását. Szavazásra bocsátja az előerjesztést, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

35/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal pályázati felhívására „A települések történelmi és építészeti emlékeinek külső és belső 
helyrehozatalára, védelmére, felújítására” pályázatot nyújt be.

A pályázat keretében megvalósítja a Szeghalom Nagy M. u. 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú, 
helyi védettség alatt álló épület (kerítés, homlokzat, tető, nyílászárók, belső udvar) teljes felújítását, 
mivel az épület állapota ezt indokolttá teszi.

 

Képviselő-testület a bruttó 60.000.000,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák önrészét, 25 
%-ot, azaz: 15.000.000,- Ft-ot a 2004. évi költségvetésében biztosítja. Az igényelt támogatás 
összege: 45.000.000,- Ft.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos további intézkedések megtételére.



 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. április 30.

 

7/11. sz. napirend: Támogatási igény benyújtása a szennyvízcsatorna építési és tisztítótelep 
bővítéshez a Békés Megyei Vízművek Rt.-hez

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Békés Megyei Vízművek Rt. 2003. január l-vel léptette hatályba az 
önkormányzati víziközmű beruházások támogatási szabályzatát. Ennek értelmében támogatási 
igényt lehet benyújtani annak az Önkormányzatnak, aki a Vízmű Rt. Tulajdonosi köréhez tartozik, 
illetve a víziközművet az Rt-vel üzemeltetni. Előzetes ígéret szerint ez 5 %-os pályázati 
nagyságrendet képvisel, és az 1,1 milliárdos beruházáshoz kapcsolódón kívánja benyújtani ezt a 
Vízművek Rt. részére Szeghalom városa április 20-ig. Az előterjesztést a bizottságok támogatták, 
kéri képviselőtársaitól is, hogy azzal értsenek egyet. Az előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

36/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.143 millió Ft nettó költségű 
szennyvízcsatorna építési és tisztítótelep bővítés beruházásához 5 %-os támogatási igényt nyújt be a 
Békés Megyei Vízművek Rt.-hez. Képviselő-testület a támogatási igény benyújtásához mellékeli a 
szándéknyilatkozatot, amely szerint a megvalósult közművet az Rt.-vel üzemelteti.

 

Megbízza a polgármestert a támogatási igény benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. április 20.

 



7/12. sz. napirend: SAPARD pályázat a helyi informatikai csomópont kiépítésére

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Előterjesztés azt tartalmazza, hogy az Észak-Békés Megyei 
Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása pályázatot nyújtott be, és a pályázat sikeres elbírálása 
után elkészülhetnek azok a tervek, amellyel internetes összeköttetések valósulhatnak meg 
Szeghalom központtal az Észak-békési kistérségben. A terv megvalósításához lehetőség van a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívására informatikai csomópont kiépítésére 
pályázatot benyújtani. A Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalta és javasolta a pályázat 
benyújtását. Az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

37/2003. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal felhívására „Szeghalmi helyi informatikai csomópont kiépítésére” pályázatot nyújt be.

 

A pályázat keretében a településen belüli informatikai hálózat központi csatlakozási csomópontja 
kerül kialakításra, melyen egymás között díjmentesen tudnak kommunikálni a hálózatra csatlakozó 
vállalkozók, intézmények és magánszemélyek. A rendszer csatlakozik a kistérségi kommunikációs 
rendszerhez is.

 

A Képviselő-testület a bruttó 8.000.000,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák önrészét (25 
%) azaz: 2.000.000,- Ft-ot a 2004. évi költségvetés terhére biztosítja, az igényelt támogatás: 
6.000.000,- Ft.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje: 2004. április 30.



 

7/13. sz. napirend: Pándy Kálmán Kórház Szeghalmi Fekvő- és Járóbeteg egységének 
rekonstrukciója

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent Tokaji Oszkár urat, aki nem 
ismeretlen a Képviselő-testület tagjai előtt, hiszen címzett támogatásra nyújtott be előző évben is az 
Önkormányzat, és megrendelés alapján az akkori pályázati anyagot a THERMAL BER Kft. 
készítette, személyesen Tokaji úr. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy Békés Megyei 
Önkormányzattal közösen a Gyulai Megyei Gyermekkórház és Szeghalom város egészségügyi 
intézményeinek felújítására címzett pályázat kerüljön benyújtásra, melynek április 15-ig kell 
beérkeznie. A Békés Megye Közgyűlése részben már az ez évi programjába felvette a címzett 
pályázat benyújtását, illetve a soron következő Megye gyűlésen fogja azt tárgyalni.

 

Előterjesztés az „A” változat elfogadását támogatja úgy, hogy az önrészt Szeghalom Város 
Önkormányzata vállalja, a 10 %-ot. A másik döntési javaslat a korábbi megállapodás értelmében 
szükséges, és azért lett a két határozati javaslat kettéválasztva, mert így kell a pályázatot benyújtani. 
Az eszköz beszerzésre vonatkozó pályázati összegnél a Pándy Kálmán Kórház fogja a 10 %-os 
önrészt biztosítani, amennyiben a pályázat sikeres lesz.

A Gyermekkórház átépítése az egész megyét érinti, Szeghalom város járóbeteg szakrendelőjének 
felújítása elsősorban a kistérségben lakók érdekeit képviseli, ugyanakkor az Utókezelő Kórháznál a 
betegösszetétel szintén az egész megyére kiterjedő. Kéri a véleményeket az előterjesztéssel 
kapcsolatban.

Bizottságok az „A” változat elfogadását javasolták.

 

Bacsó Imre testületi tag: Kérdése, hogy ebben a felújításban lehetőség lesz-e a szeghalmi 
szakrendelő intézetnek az oly mértékű felújítására, hogy a mozgássérültek valóban akadály nélkül 
jussanak be az épületbe és ott a szintekre is.

Macsári József polgármester: Igen, természetesen ezt már az elmúlt évi tanulmányterv is magában 
foglalta. A 2 épület közötti rész alkalmas a kérdésben megfogalmazottaknak, Tokaji úrék 
személyesen a helyszínen mérték fel az épületet egy olyan lift létesítésére, amely ezt a problémát 
megoldja. Ez ma már alapkövetelmény.Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztést az 
elhangzottak szerint. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

 



H a t á r o z a t

38/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

1. / Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Pándy Kálmán Megyei 
Kórház Gyermekgyógyászati Osztálya és a Szeghalom Városi Járó- és Fekvőbeteg Ellátó Egysége 
rekonstrukciójának 1.800 millió Ft („A változat) címzett támogatási igény szakmai programjával, és 
címzett támogatásra javasolt beruházás esetén vállalja, hogy a szeghalmi Járó-és Fekvőbeteg 
Egység rekonstrukciójának megvalósításához szükséges 89,5 millió Ft saját forrást 
2005-2006-2007. években a pályázatban szereplő ütemezésben biztosítja.

2./ A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy amennyiben az illetékes szakminisztérium a 2.500 
millió Ft („B” változat) összköltségű beruházást javasolja megvalósítani, úgy vállalja, hogy a 
szeghalmi Járó- és Fekvőbeteg Egység rekonstrukciójának megvalósításához szükséges 124,5 millió 
Ft saját forrást biztosítja 2005-2006-2007. években a pályázatban szereplő ütemezésben.

3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az összevont rekonstrukciós program megvalósításával 
kapcsolatos gesztorságot Békés Megye Képviselő-testülete lássa el.

4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a közös címzett támogatás szakmai programjának 
benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. április 25.

 

H a t á r o z a t

39/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pándy Kálmán Kórház 
Szeghalmi Fekvő és Járóbeteg Egysége rekonstrukciós programjának megvalósításához szükséges 
10 %-os önerő biztosítása érdekében megállapodást kössön a Pándy Kálmán Megyei Kórházzal az 
orvostechnikai felszerelések (9,4 millió Ft, illetve 8,1 millió Ft) Megyei Kórház által történő 
finanszírozására.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő. 2004. április 25.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni Tokaji Oszkár úrnak, hogy a testületi ülésen megjelent.



 

Tokaji Oszkár THERMAL-BER Kft. részéről: Reméli, hogy ez a kezdeményezés eredményesebb 
lesz, amikor a térségek együtt nyújtanak be pályázatot. Véleménye szerint a nagyobb térségek 
pályázatát jobban támogatja a központi döntés.

 

7/14. sz. napirend: CÉDA pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés a Művelődési Központban működú Alapfokú 
Művészeti Iskola által használt vizesblokkok, próbatermek és az épület homlokzatának felújítására 
vonatkozó pályázati lehetőséget foglalja magában. A Városfejlesztési Bizottság tagjai javasolták a 
pályázat benyújtását.

 

Az előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozták:

 

H a t á r o z a t
 

40/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács felhívására Céljellegű Decentralizált keretből biztosított támogatás 
elnyerésére pályázatot nyújt be a Művelődési Központban működő Alapfokú Művészeti Iskola által 
használt vizesblokkok, próbatermek és az épület homlokzatának felújítására.

 

A Képviselő-testület a bruttó 20.396.908,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák önrészét 
5.396.908,- Ft-ot a 2004. évi költségvetés terhére biztosítja, az igényelt támogatás 15.000.000,- Ft.

 

 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester



Határidő.a pályázat benyújtásának határideje: 2004. április 15.

 

7/15. sz. napirend: Veszteség feltárási vizsgálatra pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Előterjesztés szerinti pályázat benyújtását a Városfejlesztési Bizottság 
támogatta, amely 2 db önkormányzati épület veszteség feltárási vizsgálatainak, valamint 
energiahatékonysági témájú megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről szól. Javasolja a 
határozati javaslat elfogadását, melyet szavazásra terjeszt. Ez alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

41/2004. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az 
UNDP/GEF 2003. évi előirányzata terhére 2 db önkormányzati épület veszteség feltárási 
vizsgálatainak, valamint energiahatékonysági témájú megvalósíthatósági tanulmányainak 
elkészítésére.

A Képviselő-testület a bruttó 626.250,- Ft összköltséggel tervezett veszteségfeltáró vizsgálat 
elkészítésének önrészét 131.250,- Ft-ot a 2004. évi költségvetés terhére biztosítja, az igényelt 
támogatás 525.000,- Ft. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségei később kerülnek 
meghatározásra.

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy az elkészítendő energia veszteség feltárás eredményeit 
cselekvési tervbe illeszti be.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje: 2004. május 15.

 



A nyilvános testületi ülésnek egyéb napirendje nincs.

 

Macsári József polgármester: Szeretné bejelenteni, hogy  létrejött a Körös-Sárréti kézműves 
műhely, mint népművészeti egyesület, mely nem csak szeghalmi népi iparművészeket ölel fel, 
hanem a térségből valamennyi tehetséges e témával foglalkozó személy részt vesz az egyesület 
munkájában. Jelenleg kiállítás látható a Művelődési Központban, mely igényes kiállítás az 
Egyesület munkájából. Ajánlja a tisztelt televíziónézőknek, testületi tagoknak meglátogatni.

 

Tájékoztatást ad a továbbiakban a Békés-Bihari kistérség és az Észak-Békés megyei 
Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása közötti kis vitáról, amely a Területfejlesztési Tanácsba 
történő delegálással kapcsolatos, illetve, hogy ebben nem született egyezség. Ezzel kapcsolatban 
későbbi döntés lesz.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése arra vonatkozik, hogy az ősszel Vízmű által végzett felújítások 
kb.mennyi összegben valósultak meg, és mikor várható a helyreállítási munka, ugyanis ezt a 
Vízműnek kell megtennie. Nem volna szerencsés a város közmunkásaival elvégeztetni a 
helyreállítást, mint amire már volt példa az eddigiek során.

 

Fentiek után kifejezett kérésként szeretné közvetíteni, hogy a Kinizsi és Széchenyi utca – mindkét 
jelentős átvezető útszakasza a városnak –tekintetében a sebességkorlátozás érdekében – balesetek 
elkerülése miatt – kezdeményezi sebességtúllépést felhívó eszközöknek a beszerzését. Szolnokon 
működik ilyen jellegű berendezés, amely sebességtúllépés esetén felhívja a gépjárművezetők 
figyelmét, a megengedett sebesség tartására. Nem tekinti olyan nagy értékű beruházásnak ezt, hogy 
a városnak ne érné meg a súlyos balesetek elkerülése miatt. Mindenképpen indokoltnak tartja, 
hiszen a Kinizsi utca szilárd burkolata oly mértékben romlik, hogy az ott közlekedés veszélyesnek 
mondható.

 

Macsári József polgármester: Korábbi testületi ülés anyagában már szerepelt a téma, hogy milyen 
értékű felújítást végez a Vízmű Rt, annak részletességéről, a jelenlegi helyzetről tájékoztatni fogja a 
képviselő urat. A helyreállítási munkákra a Vízmű Rt. figyelme felhívásra fog kerülni.

 

A képviselő úr által megjelölt módszer, miszerint olyan eszköz beszerzésére van igény, amely 
mutatja a sebesség túllépését, és egyben figyelmeztet a megengedett sebességre, úgy gondolja 
megoldható. Meg kell vizsgálni a lehetőségeket, a balesetek megelőzésében valóban segítene az 
eszköz.

 



Szabó István testületi tag: Mint a helyi Vízmű szakembere elmondja, hogy a jelenlegi csapadékos 
időjárást követően a munkálatokhoz hozzáfognak, és maradéktalanul eleget tesznek a 
helyreállításoknak.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után kéri a képviselőtársait, hogy április 1-jén 17 órakor 
tartandó rendkívüli testületi ülésen jelenjenek meg, ahol a szennyvízcsatorna hálózat megépítésére 
kiírt ajánlatok elbírálásáról kell döntést hozniuk. Ez azért sürgető, mert április 5-én hétfőn 10 órakor 
eredményt kell hirdetni.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdezi, hogy a végső döntést a Testületnek kell-e meghoznia.

 

Macsári József polgármester: A döntést a Képviselő-testület tagjainak kell meghoznia, 
eredményhirdetés ez alapján történik.

 

Végezetül megköszöni a figyelmet, és a nyilvános képviselő-testületi ülést lezárja. Képviselő-
testület a továbbiakban zárt ülésen tárgyalja a már fentebb megjelölt napirendeket.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester jegyző

 


