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Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. április 26-i ülésén, a 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Barna Gyula, Bartis Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Gajda Mihály, Hidi Sándor, 
Kardos László, 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 Képviselő-testületi ülésen megjelenteket, a televízión 
keresztül a város lakosságát. Külön köszönti  Vígh Ilona országgyűlési képviselőt, és Tóthné Dr. 
Kiss Erzsébetet a Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltségének vezetőjét, mint a 2-es és 3-as 
számú napirendek előadóadóit.

Az ülés megnyitása előtt átadja a szót a Szonda Réka és Patai Erzsébet, a Péter András Gimnázium 
és Szigeti Endre Szakképző Iskola diákjainak.

 

Szonda Réka: Köszönti a Képviselő-testületet a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskola végzős osztályainak nevében. 164-en készülnek a ballagási ünnepségre, mely 
2004. május 8-án, 9 órai kezdettel kerül megtartásra. Az ünnepségre tisztelettel meghívják a város 
lakóit, a meghívót pedig személyesen átnyújtják a Képviselő-testület tagjainak és sikeres testületi 
ülést kívánnak.

 

Macsári József polgármester: A napirendek tárgyalása előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet és a 
lakosságot, hogy az Önkormányzat pályázati pénzből helyreállíttatta a „Pláner”-kutat. Április 30-án 
az esti fáklyás felvonulás a helyreállított kúttól indul és egyúttal megtörténik a kút felavatása is.

 



A fentiek után megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, azt megnyitja. Javasolja 
a meghívó szerinti napirendek megtárgyalását azzal, hogy az 5/2, 5/4 és 5/5-ös számú napirendeket 
zárt ülésen tárgyalja a testület. A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a bizottságok 
elfogadásra javasolták a jelentést.

(Valamennyi bizottsági állásfoglalás a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

51/2004. (IV.26.) Ökt.sz.

 

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

 

2. sz.  napirend: Az Országgyűlési képviselő beszámolója

Előadó: Vígh Ilona országgyűlési képviselő

 

Vígh Ilona országgyűlési képviselő: Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a mai napon 
parlamenti ülés van, és mindenki tudja, hogy a képviselői munkája a főállása, de örömmel tesz 
eleget a felkérésnek, hogy ebben az évben is tájékoztassa a Képviselő-testületet, az érdeklődőket az 
elmúlt évi munkájáról. Az írásos anyagban is a 2003-as évre tért ki, előre tekintve a 2006-os 
esztentőig, mivel 2004-2006 egy frekventált időszak mindenki életében, ezért fontos jelezni a 2006-
ig történő programokat.



Az önkormányzatok tevékenységéről szólva elmondja, hogy 2003-as évben is a kistelepülések 
önkormányzatai igen nehéz helyzetben voltak. Az ÖHIKI-s támogatási program még nem oldódott 
meg az új kormány ideje alatt sem. A 13 település önkormányzatai közül 7 település forráshiányos 
és 2003-as évben 85 millió Ft forrás kiegészítés kaptak. A szolgáltatások tekintetében is nehéz 
helyzetbe kerültek a kistelepülések pl. posta megszüntetések, továbbá az oktatás, az egészségügy 
színvonalának romlása. Körösújfaluban már az oktatást társulás formájában fogják szeptember 1-től 
ellátni Vésztővel. Egyébként az országban 600 közoktatási társulás működik, 1600 önkormányzat 
részvételével. Az Állami Számvevő Szék vizsgálata pozitív a társulások működtetését illetően. Az 
önkormányzatok normatív támogatása 2003-ban sem javult és az Önkormányzatok Országos 
Szövetsége ösztönözte a Kormányt arra, hogy a dologi kiadásokra is legyen meg a dologi 
finanszírozás, de sajnos ezt nem tudta a Kormány megoldani. Egyes kistelepüléseknél segítséget 
nyújtott a gázvagyon eladása, melyet fejlesztésre tudtak fordítani, pályázatoknál önerőként 
felhasználni. Az önkormányzatok és intézményeik készítik a legtöbb pályázatot, kistérségi, megyei, 
régiós és országos szinteken. A Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatain a 13 település 82 
pályázaton közel 980 millió Ft támogatásban részesült 2003-ban, melyből a körzetben Szeghalom, 
Füzesgyarmat és Vésztő részesült a legnagyobb arányban, Körösújfalu egyáltalán nem kapott 
támogatást. A várost illetően tisztelettel gratulál Polgármester Úrnak, a Képviselő-testületnek és a 
hivatal munkatársainak ahhoz, hogy a pályázatokon sikerrel vettek részt 2003-ban. Reménykedik  
abban – mivel a Sarkadi kistérséggel együttműködik a vállalkozási övezet - , hogy a két térség 
delegál képviselőt a Megyei Területfejlesztési Tanácsba, mely ebben az évben még nem oldódott 
meg. Fontos, hogy konszenzusra jusson a két térség és meg legyen a Területfejlesztési Tanácsban a 
térségnek is a képviselete. Szeghalom életében a 2003-as év sikeres volt, öröm számára is, hogy 
átadásra került a sportcsarnok, folytatódik a szennyvízcsatorna beruházás, az intézmények 
felújítása, korszerűsítése, és a város belterülete szépen fejlődik, épül. A lakosság is megelégedéssel 
veszi a városközpont szépítését, de szeretnék, ha város más része is fejlődne. Egy kérést 
tolmácsolva elmondja, hogy a Petőfi utca végén – Vásártéren lévő Luc-gödör rendbetétele is 
nagyon fontos lenne, a környéken lakók számára. Fontos számára, hogy az önkormányzatok is 
kiemelten foglalkoznak a foglalkoztatás kérdésével, a legtöbb munkaerőt alkalmazzák 
intézményeiken keresztül. A foglalkoztatási helyzeten javítva közmunkapályázatokon vesznek részt 
az önkormányzatok. Ezek a pályázatok a korábbi évekhez képest valamelyest csökkentek 2003-ban, 
ennek ellenére az önkormányzatok sikeresen pályáztak. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium közmunka pályázati rendszerében a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli, 
elsősorban cigányszármazású lakosság foglalkoztatását, életkörülményeinek javítását szolgáló 
pályázatokat támogat. Körösújfalu 30 fő, és Szeghalom is 30 fő foglalkoztatására pályázott 
sikeresen. 2003-ban meghirdetésre került „Küzdelem a munka világából való kirekeszteződés 
ellen”, sajnos ezen nem volt sikeres pályázat.  A FÁR-program keretében 2004. április végén 
várható új pályázat kiírás, 5 milliárd Ft-os összeggel, mely az előző évinek a kétszerese. A körzetből 
kistelepülések 5-10 fő foglalkoztatására nyertek pályázatot. Rövidesen kiírásra kerül közmunka 
program, az egyik a városok akadálymentesítése, a másik az erdőművelési program, reménykedik 
itt is a sikeres pályázatokban. Az önkormányzatok nagy figyelmet fordítanak a infrastruktúra 
fejlesztésére. A szeghalmi körzetben a legkritikusabb a Körösladány-Gyomaendrőd közötti 
útszakasz felújítása. Ismeretes, hogy az elmúlt esztendőben 2,7 km-es szakasz felújítása történt 
meg, azonban nem igazán volt sikeres.  A kivitelezők nem végeztek megfelelő munkát, új fajta 
technológiával történt a felújítás, mely nem volt sikeres. Az út felújítása 2004-ben tovább 
folytatódik. A Gyomaendrőd-Dévaványa közötti út egy része is felújításra kerül, továbbá a Bucsa-
Karcag közötti út, Kertészsziget leágazással 3 km-es szakaszon kerül felújításra 2004-ben. A 
jövőben fontos, hogy mindent megtegyenek, hogy a térség kapcsolódjon az M-5-ös autópályához, 
ezeknek az útszakaszoknak a felújítását kell szorgalmazni a Gazdasági Minisztériumnál. 2003. 
évben felvetődött a mellékvasutak kérdése a Gyomaendrőd- Körösnagyharsány között. Vésztő 
megkapta a „Regionális vasúthálózat” címet, mely egy kísérleti program. A Gazdasági 
Minisztérium jelenleg nem tudja ezt a fejlesztést biztosítani, így a vasút működtetése jelenleg is 
kérdőjeles, hogy önkormányzati, vagy KHT formájában működjön. Erre Európa Uniós támogatás 



nincs, viszont a Gyomaendrődi és a Békéscsabai vasútállomás uniós támogatással kerül felújításra. 
2004-ben sajnos megszűnik a szociális válságkezelő program, melyben a választókörzete is sikerrel 
szerepelt az elmúlt esztendőben, Biharugra és Körösnagyharsány települések. A 2003-as esztendőt 
úgy ítéli meg, hogy az önkormányzatok számára sikeres volt. A 2004-es évben is van bőven 
tennivaló. A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács a 2004-es évben címzett támogatással indításra 
tervezett beruházása Szeghalom város járóbeteg ellátása, amely 320 millió Ft + eszközfejlesztésre 
80 millió Ft támogatást igényelne. A meglévő ápolási otthon felújítása, új ápolási épület, 
akadálymentesítés és egyéb költségekre 500 millió Ft pályázati igényt nyújtott be, összesen 900 
millió Ft-ot. A Gyulai Pándy Kálmán Gyermekkórház költségeivel együtt 1,8 milliárd Ft-os a 
beruházás. Azon kell dolgozni, hogy ezt az összeget biztosítsa a Kormány 2005-től.  Nagyon 
fontosnak tartja, hogy az egészségügy helyzete rendeződjön a városban, tapasztalta, hogy a 
szeghalmiak főképpen Gyulára, Füzesgyarmat és Bucsa térségéből pedig Karcagra járnak a betegek. 
Ezért nagyon fontos lenne fenti felújítás, mellyel mindenképpen javulna Szeghalom egészségügyi 
ellátása. Elmondja, hogy címzett támogatáshoz nagyon nehéz hozzájutni, 2003-ban 455 pályázatból 
országosan 76 pályázat részesült támogatásban. Szomorúan vette tudomásul, hogy többek között 
nem támogatta a Kormány Vésztő-Mágor történelmi emlékhely környezeti felújítását. Ezzel 
kapcsolatban módosító javaslatot adott be, melynek pénzügyi kihatása is van. 2004-től folytatódik 
Békés megye 31 településének belvízrendezése, újabb 8 illetve 4 település adta be pályázati igényét. 
Az Európa Uniós csatlakozásról szólva elmondja, hogy 2004. május 1-től Magyarország az eddigi 
források ötszörösére számíthat, 2007-től pedig a hétszeresére. Figyelembe kell venni, hogy mire van 
szüksége az országos, regionális, megyei és kistérségi programok alapján az önkormányzatoknak, 
vállalkozóknak, a gazdaság szereplőinek és nem utolsó sorban a polgároknak. Készül a Nemzeti 
Fejlesztési Terv második fejezete, mely 2005. decemberében kerül aláírásra, melynek tartalmaznia 
kell a 7 nagyrégió és Budapest konkrét operatív programját is. Az Európa Unióban a legnagyobb 
vitát a regionális politika jövője képezi. A kibővített Európa Unió legszegényebb országainak, 
köztük Magyarországnak az egy főre jutó DDP átlaga, az uniós átlagnak mindössze 42 %-a. A 
gazdasági egyenlőtlenségek példa nélkül nőnek az Európa Unióban, 68 elmaradott térség lesz május 
1. után. Reméli, hogy a 10 csatlakozó ország, ezen belül Magyarország a hátrányos helyzetű 
régióval tudja az érdekeit érvényesíteni a megválasztandó 24 képviselőn keresztül és megkapja 
azokat a támogatásokat, amelyekkel megindulhat a felzárkózás. Ezért is értékelődik fel a június 13-i 
Európa Parlamenti választás, ahol fontos lenne, hogy a legfelkészültebb képviselők dolgozzanak a 
parlamentben a régiókért és egyáltalán Magyarországért. Az érdekérvényesítés helyi szinten is 
fontos és meghatározó, fontos, hogy az Észak-Békés Megyei Régió megyén belül milyen helyet 
foglal majd el, és a Dél-Alföldi Régió milyen szerepet tud kiharcolni. Tapasztalata, hogy az egész 
pályázati rendszer túl misztifikált, az elbírálásoknál még fennáll a politikai befolyásoltság. Az 
Európa Unió ezt nem tartja helyesnek, reméli, hogy a jövőben ez fog változni. A pályázati önerő 
nem tisztázott a privát és önkormányzati szektorban. Az Európa Bizottságnak nincs jó véleménye az 
eddig kiépített 22 közreműködő intézményről, ezek túl drágák, átláthatatlanok, bürokratikusak, és 
forrásokat vonnak el a kedvezményezettektől. A források lehívása nem kedvező, pl. Az ISPA-
programon is nagyon kevés pénzt tudtak kihozni, a közlekedés területén 10 %-ot, a 
környezetvédelem területén 3 %-ot. A SAPARD-programból - mely a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztést szolgálja - eddig 20  milliárd Ft került ki, de itt javulás várható, mert február-
márciusban számtalan pályázat érkezett be, valószínű a pályázati forrás teljesen felhasználásra 
kerül. A SAPARD pályázaton Békés megyéből 61 nyertes pályázat került ki, másfél milliárd Ft-al. A 
pályázati források kihozatalával azt tapasztalják, hogy más országok (Portugália, Spanyolország) is 
kevésbé tudtak a forráslehetőséggel élni, míg Írország a pályázatok 90 %-át hozta ki. Pályázati 
előkészítő alapon is sikerrel pályázott a választókörzete, humánerőforrás fejlesztésre kapta meg a 14 
program kidolgozásra a lehetőséget, sajnos a gazdaságfejlesztés területén nem kapott pályázatot. 
Meghi rdetésre került a FÁR-ORFEUS pályázati program, amely a települések rehabilitációjára 
került kiírásra. Békés megyéből viszonylag kevesen kaptak támogatást, Orosháza és Szarvas város 
kapott nagyobb összeget. 2004-ben napirenden lesz a közigazgatás átszervezése, ez a közigazgatási 
törvény előterjesztése jelenlegi szakaszában két alapvető feladatra koncentrál. Az egyik nagy téma a 



többcélú kistérségi társulás részletes szabályai, a másik az államigazgatás humánerő gazdálkodására
 tekintettel, egységes közszolgálati törvény hatályba lépését kívánja megoldani.  Az új 
besorolásokhoz mintegy 300 milliárd Ft-ra lenne szükség, de jelenleg ez nem valósítható meg, de 
magának a törvénynek az elfogadására szükség lenne. Magyarországon 3263 önkormányzat 
működik, míg pl. Angliában 762 önkormányzat van, 55 milliós lakosság mellett. Tehát sok 
szempontból a közigazgatás reformja megérett. 2003-ban a vállalatok, és vállalkozások is sikerrel 
pályáztak, nagy öröm, hogy a szeghalmi ipari park mellett megjelent a füzesgyarmati ipari park kft, 
amelyek fejlesztéséhez a Megyei Fejlesztési Tanács mindkét esetben támogatást biztosított. Tovább 
fejleszt a Henkel Magyarország Kft Körösladányban és a Felina Kft-nál 2004-ben fog megvalósulni 
az új szabászati üzem. A vállalkozási övezetek célelőirányzatára beadott pályázaton is nyertek az 
önkormányzatok, vállalkozók mintegy 76 millió Ft-ot. Ezzel párhuzamosan tanúi lehettek annak, 
hogy a kis és középvállalkozások nagyon nehéz helyzetbe kerültek az elmúlt esztendőben, főképpen 
a mezőgazdasági vállalkozások és szállítmányozási cégek, éppen az Európa Uniós csatlakozás 
miatt. 2003-ban, mint képviselőnek a legtöbb gondot  a mezőgazdasági szférában élők helyzete 
vetette fel, részben az előző évi aszálykár, részben a mezőgazdaságban jelentkező piaci zavarok 
miatt. A Kormány által meghirdetett támogatással az a tapasztalat, hogy ezekhez az összegekhez 
nem tudnak hozzájutni a mezőgazdasági vállalkozók, csőd közeli helyzetbe kerülnek. Egyik bank 
sem biztosít hitelt a mezőgazdasági vállalkozóknak. Az állattenyésztéssel még nagyobb volt a 
probléma. A jövőre vonatkozóan felvetődik a kérdés, hogy a mezőgazdasági vállalkozók a részben 
hazai, részben Európa Uniós forrásban juttatott 55 %-os támogatás, elég lesz-e a 
versenyképességhez, az egységes vámoktól mentes piacon. Sajnos az a cél, hogy a 
mezőgazdaságból élők száma csökkenjen. Ez a tendencia magával vonja azt, hogy mi lesz a 
mezőgazdaságból kiszorulókkal, ez a kérdés még nem tisztázott és mint képviselőnek is ez jelenti a 
legnagyobb problémát a körzete szempontjából is. A civil szervezetekről szólva elmondja, hogy 
2003-ban elfogadásra került a civil szervezetekről szóló törvény, illetve a mintegy 7 milliárd Ft 
támogatás. 2004-től működik a nemzeti civil alapprogram. Választókerületében mintegy 200 civil 
szervezet működik, és a támogatási összegből működési célokra lehet pályázni regionális szinten. 
Békés megye Kecskeméthez tartozik, reméli, hogy a civil szervezetek fognak élni ezzel a pályázati 
lehetőséggel, és segíteni fogja munkájukat. Elmondja továbbá, hogy sokan megkeresik az 
agrárterületről, és sok nyugdíjas megkeresi. Hihetetlen gondok jelentkeznek a nyugdíjaztatás terén, 
a már nyugdíjasok, és a most nyugdíjba vonulók nem tudják elfogadni a nyugdíjkiszámítási 
módszert, mely jelenleg életben van. Ma Magyarországon a nyugdíjasok 40 %-a él létminimum 
alatt, 40 % létminimumon és 20 % valamivel fölötte. Nagyon fontos lenne a mindenkori 
kormányoknak tenni annak érdekében, hogy a nyugdíjasok megélhetése elfogadható szintű legyen. 
Véleménye szerint a nyugdíjak nem értékállók ma Magyarországon. A nyugdíjbiztosítási törvényt 
meg kell változtatni hamarosan. 2004-es évtől a méltányossági nyugdíjat csak 5 évenként 
igényelhetik a nyugdíjasok, a korábbi 3 év helyett. A maga részéről megkérdőjelezte, hogy az 
Idősügyi Tanács tagjai hogyan egyezhettek ebbe bele. Tehát nagyon nagyok a nyugdíjaztatással 
kapcsolatos gondok és hihetetlen szociális feszültségek jellemzők a választókörzetében. A maga 
módján próbál segíteni az időseknek, de sokkal komolyabb intézkedésre lenne szükség.

Végezetül gratulál Szeghalom várossá nyilvánításának 20. jubileumi évfordulójához, gratulál 
mindazoknak, akik az elmúlt években, évtizedekben tettek azért, hogy Szeghalom fejlődjön, 
hozzájárultak szellemi gyarapodásához, és a lakosság életkörülményeinek javításához. A Képviselő-
testület további munkájához jó erőt, egészséget kíván.

 

Macsári József polgármester: Az írásos beszámoló átolvasásakor felmerült néhány gondolat, a 
szóbeli kiegészítésre négy pontban szeretne reagálni. A Területfejlesztési Tanácsba képviselő 
delegálását sajnálja a Képviselő Asszony, hogy a két kistérség nem tudott a mai napig megegyezni. 



A maga részéről is nagyon sajnálja, bár a jelenleg olyan stádiumban van a megegyezés, hogy április 
elején elküldött egy megállapodást a sarkadi kistérség részére, úgyvéli ezt  el lehet fogadni. Az 
eredeti megállapodás, melyet a sarkadi kistérség küldött, a február 17-i társulási ülésre érkezett 
meg, melyben azt javasolták, hogy február 29-ig (12 napig) az Észak-Békés megyei Kistérség, majd 
2 hónapig a sarkadi kistérség képviselje a két térséget. Hivatkoztak arra törvényre (önkormányzati 
tv., vidékfejlesztési tv.) – melyet a mai napig nem fogadott el az országgyűlés. Az elküldött 
javaslatban az Észak-Békés megyei Kistérség április-május hónapban, a sarkadi kistérség pedig 
június-július hónapban delegálna képviselőt. Biztos abban, hogy még eddig sem lesz elfogadva a 
Parlament által a jelzett törvény. Az április majdnem véget ért, megint nem képviselte senki a 
kistérséget, melyet nagyfokú inkorrektségnek tart, szó sincs arról, hogy ne akarnának megegyezni, 
de folyamatosan hátrányos helyzetbe hozzák az Észak-Békés megyei kistérséget, pedig itt dupla a 
lakosság szám. A Luc-gödörrel és a Kis-Petőfi utcával kapcsolatos kérést illetően, mind kettő nagy 
gond. A mai napon kezdődött meg a kátyúzás, mely során a Kis-Petőfi utcára is sor kerül. A 
SAPARD-pályázatokkal kapcsolatosan elmondja, hogy Szeghalom három pályázatot nyújtott be, 
melyet remél, hogy sikeresek lesznek. A mezőgazdasággal kapcsolatban, valóban nincs kedvező 
helyzetben, viszont inkorrektnek tartotta valamennyi kormány részéről azt, hogy a 
mezőgazdaságból élőket még 2002. első feléig is abban a hiszemben tartották, hogy kisparcellákon 
20 hektár alatti gazdálkodással meg lehet élni. Végig követte 1994-től a mezőgazdasági 
vállalkozások finanszírozását, az utolsó pillanatban változott meg a vélemény, mégis 19,9 ha-ig 
adták a legnagyobb méretékű földalapú támogatást. Nagyon fontos oka is volt, hogy vesztes a 
mezőgazdaság, mert az előző időszakban volt két olyan év, amikor nem képviselte senki a 
mezőgazdaságot a Kormányban.

 

Kardos László testületi tag: Elmondja, hogy 2002-ben a Képviselő Asszony megválasztásakor az itt 
lakók úgy gondolták, hogy képviselni fogja az érdeküket az Országgyűlésben, és segít helyi gondok 
enyhítésében. A beszámolóban nem találkoztak azzal, hogy mit is tett valójában. Kérik, hogy 
készítse el azt a beszámolót, ahol leírja mit is tett személyesen az itt élők érdekében. Május 1-én 
csatlakozik az ország az Európa-Unióhoz, és valóban rengete feladat van még, hogy sikeres tag 
legyen. Amit a Nemzeti Fejlesztési Tervről írt a Képviselő Asszony nem fedi a valóságot, az nem a 
csatlakozás alapdokumentuma, hanem a Kormány nemzeti stratégiai dokumentuma, az uniós 
támogatások felhasználásával kapcsolatosan. A Magyar Nemzeti Fejlesztési Terv kialakítása 2001. 
februárjában kezdődött el. A 2002-es májusi kormányváltásig a terv 7 kötelező fejezetéből 
mindössze az első, a helyzetértékelés készült el. Ezzel másféléves késésbe került az előzetes 
ütemezéshez képest, ennek ellenére 2002. július 30-án a 21. regionális csalatkozási fejezet 
lezárásakor a hivatalba lépő kormány megerősítette azt az elődje által tett kötelezettség vállalást, 
hogy 2002. végéig jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Tervet. Az Európai Bizottság a Képviselő 
Asszony állításával ellentétben igen jó véleményt alkotott a tervről. A lesújtó véleményt arról a 
Széchenyi-tervről alkotta, amelyet az előző kormány, mint Nemzeti Fejlesztési Tervet kívánt 
benyújtani. Összehasonlításként, míg a Széchenyi-terv keretén belül 150 milliárd Ft állt 
rendelkezésre, addig a Nemzeti Fejlesztési Terv segítségével 1.350 milliárd Ft fog rendelkezésre 
állni.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag:  A tájékoztatóval kapcsolatosan egy generális problémája van – 
remélte, hogy a szóbeli kiegészítés ezt megoldja - , nem azt kapta a tájékoztatóból amit a Képviselő-
testület a napirend tervezésekor gondolt. A képviselői munkáról szeretett volna hallani. Nagyon sok 
információ elhangzott a szóbeli kiegészítés kapcsán, viszont nem halottak arról, hogy konkrétan 
Szeghalom város érdekében a Képviselőnő mit dolgozott, mit tett. 



 Szerette volna hallani, hányszor, milyen témákban szólt a Parlamentben, milyen indítványokat, 
előterjesztéseket, esetleg interpellációt tett, mikor és milyen témákban szólt, és milyen szerepet 
játszott abban, hogy a különféle pályázati pénzek a városban érkeztek. A térség nem annyira érdekli 
a szeghalmiakat, de nyilván a Képviselőnőnek minden település egyforma, de itt elsősorban a város 
dolgai érdekelték volna. Ezzel a hiányérzettel olvasta az anyagot, mely a szóbeli kiegészítés után is 
megmaradt.

Formai dolog, hogy a beszámoló nincs aláírva, anonim, mint egy „szóróanyag”. Nyílván ez véletlen 
tévedés oka, de a maga részéről szimbolikus jelentőséget is lát ebben.

 

Szabó István testületi tag: A beszámolót olvasva felháborítónak tartja azt a mondatot, hogy 
„hihetetlen mértéket öltenek a szociális problémák”. Ismerteti a családi pótlékok alakulását 
1998-2002 között. Megállapítja, hogy ezen időszak alatt a családi pótlék nem emelkedett. Majd 
ismerteti a 2002-2004 közötti időszakban a családi pótlék mértékét, mely alapján azt állapítja meg, 
hogy az emelkedés 37 %-os. A lakásépítési támogatást illetően – melyet szintén ismertet – 
megállapítja 1998-2002 között nem volt emelkedés, míg 2002-2004 között 45-65 %-al emelkedett a 
támogatás. A két szociális juttatás érinti azokat az állampolgárokat is, akik adómentesek, 
minimálbérrel rendelkeznek. Megjegyzi, hogy meg tudják magyarázni, hogy a 0 %-os emelés több 
mint a 37 és a 65 %-os emelkedés, de bízik abban, hogy egyre kevesebben hiszik el.

 

Gajda Mihály testületi tag: Az előzőekből látja, hogy a Szocialista Párt készült. Úgyvéli, hogy a 
Képviselő Asszonynak a jelen viszonyokhoz képest egy igen konszolidált és baráti hangnemű volt a 
beszámolója. Ehhez képest a szocialista képviselők – látszik, hogy kampány közepe van – 
megpróbálnak mindent felvetni, még azt is amiről fogalmuk sincs, hogy micsoda. A Nemzeti 
Fejlesztési Tervről elmondja, hogy Kardos képviselő úr valamilyen MSZP-szóróanyagból felolvasta 
azt, amit kellett neki, de nem tudja, hogy a tartalmával tisztában van-e. Azt lehet tudni, hogy mit 
tartalmaz, de  elmondja, hogy mint nem tartalmaz. Gyakorlatilag egyetlen egy konkrét Békés 
megyei projektet sem tartalmaz, a választókörzetnek ebből semmi hozadéka nem lesz. Nem tudja, 
hogy a szocialista képviselők, vagy Polgármester Úr kezdeményezett-e valamilyen projektet, hogy 
az kerüljön be. A szociális helyzetet illetően, a családi pótlék emelése és különböző kedvezmények, 
mellett el kell mondani, hogy a gáz ára 30-40 %-al, a villanyáram ára (ÁFA és egyéb növekedés 
miatt) szintén 30-40 %-al emelkedett. A gyógyszerek ára drasztikusan emelkedett, melyet most a 
Kormány próbál visszakorrigálni, majd kiderül milyen sikerességgel. Véleménye szerint a 
közvélemény kutatások nem azt mutatják, hogy ezek a dolgok népszerűek. A lakástámogatás 
emelkedését is fel lehet hozni, de ez egy matematika, más területen elvesznek, és a lakosság 
szempontjából  minusszal végződik. Reálisan megnézve, és ismeretségi körében érdeklődve, az 
említett kedvezmények nem okoztak osztatlan elismerést, lelkesedést. Azt gondolta, hogy egy békés 
beszámoló lesz, de úgy látja, hogy az MSZP-sek mindenáron ki akarták erőszakolni, hogy egy 
politikai vita legyen, állnak elébe.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A Képviselőnő biztos nehéz helyzetben volt, amikor a beszámolót 
írta, mert mint ellenzéki képviselő számot kellett volna adni, hogy milyen támogatást próbált 
nyújtani abban a körzetben, amelyben megválasztották.  A maga részéről is a képviselői munkáról 
szeretett volna hallani, mert a beszámoló nagyobb részben a helyi önkormányzatok pályázati 
sikereit tartalmazza, különböző területeken. 



Arról kellett volna számot adni, hogy milyen konkrét segítséget tudott nyújtani a helyi 
önkormányzatoknak, illetve a helyi gazdasági egységeknek, gazdálkodóknak. Elmondja továbbá, 
hogy egy alkalommal a HÍR-TV-ben a Képviselőnő igen lekicsinylően nyilatkozott az MSZP-
SZDSZ koalícióról, illetve azt fogalmazta meg, hogy szándékosan teszik tönkre az országot. Az 
országos politikával nem kíván foglalkozni, de mint Szeghalom város polgára, illetve 
alpolgármestere elmondja, hogy az MSZP-SZDSZ koalíció Szeghalomnak mit jelentett.  Közel egy 
milliárd Ft támogatást kapott a város. Megjegyzi, hogy amikor a Képviselőnő kormánypárti 
képviselő volt, elrendezhette volna, hogy a filmszínház tetőterének felújításához támogatást kapjon 
a város. Amikor megalakult az új Kormány és felállt a Megyei Közgyűlés, akkor kapta meg a város 
a támogatást. Úgy látja, hogy a város szempontjából országos szinten is, a címzett támogatást 
illetően, megyei szinten is (felújítások támogatása) jól működik. Elmondható, hogy 15 év után 
elkövetkezett az, hogy Szeghalom is kapott országos és megyei támogatást különböző címeken. 
Ezért a szeghalmi Képviselő-testület is sokat tett. Sokat tettek a Polgármester Úrral azért, hogy 
címzett támogatás útján a város egészségügyi helyzete megváltozzon (rendelőintézet, kórház 
felújítása). Az elmúlt 4 évben még szó sem volt arról, hogy az egészségüggyel mi lesz. Ha a címzett 
támogatás nem kap igazi politikai támogatást, akkor a város egészségügyi helyzete megbukik, ilyen 
állapotban nem tud működni. A mezőgazdaságot illetően első négy évben, majd a harmadik négy 
évben tévútra vitték az egész mezőgazdaságot. Elhitették az emberekkel, hogy meg lehet élni kis 
parcellákból és néhány sertés tartásával. Ki kellett volna mondani, hogy ennek nincs alapja, de 
akkor meg kellett volna teremteni azt, hogy akik nem foglalkoznak a mezőgazdasággal,  meg 
tudjanak élni. Igaz, hogy soha ennyi támogatást nem kaptak, de ezt már csak az erősek tudják 
igénybe venni, és a bankok sem szeretik a kisgazdálkodókat, ez gazdasági racionalitás. A 
nyugdíjakkal kapcsolatban nem történt lépés a FIDESZ kormányzás ideje alatt sem. A korábbi 
kormányzat a gyógyszer és energiaárakat blokkolta. Úgy gondolja, ha a FIDESZ marad kormányon 
az ezzel kapcsolatos lépést akkor is meg kellett volna tenni. Reméli, hogy felelős kormány 
közérzetjavító intézkedés miatt nem fog államadósságot növelni. Lakástámogatással kapcsolatosan 
Gajda képviselő Úr sem gondolhatja komolyan, hogy a szociálisan érzékeny MSZP-SZDSZ 
koalíció felvállalja azt, hogy 30 milliós lakásépítési támogatásokat adókedvezménnyel támogat 
meg. Szociális támogatást nem lehet 30 milliós lakásokhoz adni. Az a feladat, hogy az egyszerű 
embereknek oldják meg a lakáshoz jutást, akinek más pl. szülői támogatás nincs. Kéri a Képviselő 
Asszonytól, hogy amennyiben a jövőben lesz lehetősége a városnak különböző pályázatokon részt 
vennie, ezekben támogassa Szeghalmot és a környező településeket, annál is inkább mivel a város 
törekszik térségi szerep betöltésére is. Ismételten hangsúlyozza, hogy azt szerették volna hallani, 
hogy a Képviselő Asszony elsősorban Szeghalom város érdekében mit tett, mint képviselő és nem 
utolsó sorban az egész választókörzet érdekében.

 

Csák Gyula testületi tag: Alpolgármester Úrtól kérdezi, hogy ha ilyen komoly aggodalommal fordul 
az egészségügy állapota iránt, akkor, hogy történhetett az meg, hogy először került felújításra a 
Teniszklub által használt épület a teniszpálya mellett, a mellette lévő rendelő épülete pedig beázik.

 

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése az Országgyűlési Képviselő Asszonyhoz, hogy az 
Alpolgármester úr, Polgármester Úr, vagy Zsadányi Sándorné, Kardos László szocialista képviselők 
mikor keresték meg, hogy miben segíthessen, mik azok a problémák, feladatok amiben segíteni tud, 
mennyire volt meg a kellő együttműködés. A lakástámogatásokkal kapcsolatosan a 30 milliós hitel 
nem itteni probléma, de az itt élők problémája, hogy a kamat felment 12 %-ra.



 

Kincses Sándor testületi tag: Hangsúlyozza, hogy nem az Orbán-kormány hozott megszorító 
intézkedéseket, hanem a Horn-kormány ideje alatt a Bokros-csomag, most pedig ismét megszorító 
intézkedések vannak. Sajnálja, hogy politikai útra terelődik a beszámoló, de itt a kampány ideje és 
ez szinte kikerülhetetlen. Zsadányi Sándorné képviselőnővel vitatkozik abban, hogy az 
Országgyűlési Képviselőnőnek minden települést egyenlően kell képviselni. Szeretné ha Szeghalom 
az egyenlők között az első lenne.

 

Macsári József polgármester: Ez a napirend keményen a politika felé ment el, ez nem igazán jó, 
főleg a lakosság részére. Az előterjesztés arról szólt, hogy Szeghalom városról kapjanak 
tájékoztatót. Nem szereti, ha a „nagy politikát próbálják kicsiben lejátszani”, melynek nincs is 
értelme.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Gajda Mihály képviselő úr részére elmondja, hogy az SZDSZ 
nem váltogatta az arcát az elmúlt 6 évben, úgy mint a FIDESZ. Csák Gyula képviselő úr felvetésére 
válaszolva elmondja, hogy ha olyan nagy hibának tartja, hogy tavaly a Horváth Ferenc 
emlékversenyre bemeszelték azt a melléképületet, ami a rendelő mellett van, akkor holnap befogja 
fizetni a 30-40 ezer Ft-ot, és abból „meg lehet javítani” a rendelőintézetet. Elmondja továbbá, hogy 
amikor a közmunkások végezték ezt a feladatot, akkor volt polgármester felesége is kifogásolja azt. 
Hangsúlyozza, hogy az szóban forgó épület önkormányzati épület, melyet a Tenisz Szakosztály 25 
évre bérbe kapta. Úgy gondolja, ha a Kézilabda Szakosztály kap egy sportcsarnokot, a labdarugók 
kapnak pályát, akkor a Tenisz Szakosztály is kaphat valamit.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: A szocialisták valóban készültek, de a FIDESZ-es képviselők már 
megint nem készültek. Ha készültek volna elolvasták volna a tájékoztatót, mely minden csak nem 
tájékoztató. A számokkal lehet dobálózni, de a KSH kimutatta, hogy a visszaszorított 
lakástámogatások mellett 30 %-al többen vettek fel lakáshitelt, az építőipar termelése 20 %-al 
növekedett az egy évvel ezelőttihez. A tájékoztatóban elvárták volna, hogy a Képviselő Asszony 
elmondja, mit végzett az elmúlt egy évben, kiknél, hogyan lobbizott a szeghalmi tervek 
megvalósításáért, mit tervez a jövőt illetően, hogyan  segíti az itt élőket, és mikor lehet vele 
fogadóórán találkozni. Köszöni a méltatást, valóban az elmúlt egy évben egy milliárd forintot 
szereztek pályázati alapokon, amit a FIDESZ-kormány idején 4 év alatt nem sikerült megszerezni.  
Az egészségügyi címzett pályázatért rengeteget lobbizott a város vezetése. A Képviselő Asszony 
egy évvel ezelőtti anyagában nincs szó az egészségügyről. Kérdezi, hogy most hogyan tudja 
támogatni az egészségügyi kérdését. A munkanélküliség kapcsán is a számokkal nagyvonalúan 
bánik. A következő napirend a Munkaügyi Központ Kirendeltségének a beszámolója, mellyel 
egyetlen szám sem egyezik. Ezzel kapcsolatban az az igazi, gond, hogy a fiatalokat szakmához 
juttassák. Kihangsúlyozza, hogy a diplomás fiatalok minimálbére 100 ezer Ft, szemben a FIDESZ 
50 ezer Ft-os minimálbérével. Szintén a Munkaügyi Központ beszámolójában szerepel, hogy az 
elmúlt egy évben 200 új munkahely létesült Szeghalmon. Felhívja a figyelmet a Képviselő 
Asszonynak HÍR-TV-ben való szereplésére. Mindenki szemmel követi, ha egy szeghalmi szól a TV-
ben és drukkol, hogy úgy szóljon, hogy Szeghalomnak ebből haszna legyen. Amit hallott, hogy a 
jelenlegi kormány nyomorba döntötte 2002 óta a Sárréten élőket, azóta gazdasági hanyatlás van, az 
itt élők a kormányváltás vesztesei. Ezt mondja az itt élőkről, így lobbizik, hogy a befektetők 
jöjjenek ide? 



Nem mondja, hogy számok sokkal jobbak, de határozottabban nem rosszabbak 2002 óta. A 
beszámolóban szereplő Máray Sándor idézet tetszik, úgy gondolja ennek mindnyájan meg akarnak 
felelni. Felolvassa az idézetet melynek utolsó gondolata: „Igen, mi mindent megtettünk!” Majd 
felteszi a kérdést:  És Ön Képviselő Asszony és Önök Uraim?

 

Macsári József polgármester: Kéri a Képviselő Asszonyt, hogy kérdésekre, véleményekre a 
válaszait adja meg.

 

Vígh Ilona országgyűlési képviselő: Elmondja, hogy a képviselők úgy tesznek, mintha első 
alkalommal találkoznának. Legutóbb 2003 februárjában adott tájékoztatást a Képviselő-testületnek, 
ezért nem gondolt arra, hogy konkrétan le kell írja, hogy hányszor jelent meg egy településen, bár 
ezt szívesen megteszi, mert amikor egy kistelepülésre megy mindig nagy szeretettel várják, és amit 
elvárnak segítséget, azt meg is adja.

Kardos László képviselő felvetésére válaszolja, az hogy az EU bizottság mit mondott a Széchenyi-
tervről, az egy dolog, de tájékoztatja, hogy a Polgári-Kormány által indított Széchenyi-tervből 
Szeghalom és körzete több mint egy milliárd Ft-hoz jutott. Úgy érezte 2002-ben ha tovább ment 
volna a Polgári Kormány, nagyon jó helyzetbe került volna a térség. A Széchenyi-tervet negatívan 
megítélni helytelen. A Nemzeti Fejlesztési Terv egy operatív program, valóban kb. 1500 milliárd Ft-
ról van szó, melyet igénybe lehet majd venni és reméli, hogy azon fognak dolgozni a helyi 
önkormányzatok, vállalkozók, egyházak, magánszemélyek, hogy ezt az összeget minél nagyobb 
mértékben tudják igénybe venni. Készül a második része a tervnek és jogos igény az, hogy 
konkrétan kell megfogalmazni az igényeket, konkrétan kell ebben szerepelni az elvárások, 
céloknak.

Zsadányi Sándorné képviselő asszonynak válaszolva elmondja, hogy a munkája 5 fő területre terjed 
ki, figyelni kell az önkormányzatokra, tartani kell a kapcsolatot a vállalatokkal, vállalkozókkal, 
egyházakkal, civilszervezetekkel és a magánszférával. Úgy gondolja nincs hiába, és reméli, hogy 
akik megválasztották 2002-ben, azoknak élvezi a bizalmát a jövőben is. Igyekszik ezeket az 
állampolgárokat szolgálni, melyet az is bizonyít, hogy számtalan kérdéssel, problémával  
megkeresik, és ezeket igyekszik a leghatékonyabban elintézni. A mezőgazdasági szférában még 
nagyobbak a problémák, mint amit megfogalmazott, nap mint nap keresik meg segítségért, akár 
bankoknál, akár a minisztériumnál, hogy hozzájussanak a szükséges hitelhez, mert egyébként 
csődbe mennek. Az interneten meg lehet nézni, hogy hányszor szólalt fel Parlamentben. Legutóbb a 
miniszterelnöknek tett fel azonnali kérdést a méltányossági nyugdíjemeléssel kapcsolatban, 
többször kérdezte az esélyegyenlőségi minisztert,  kérdezett a Körösladány-Gyomaendrőd úttal 
kapcsolatban, és kérdést intézett a gazdasági miniszterhez a körösnagyharsányi határátkelővel 
kapcsolatban, a biharugrai halastó ügyében a környezetvédelmi miniszterhez és még tovább 
sorolhatná. Azon dolgozik – melyet tudják bizonyítani a körzetben élő polgármesterek, vállalkozók 
– ha megkeresik bármilyen kéréssel, azt igyekszik teljesíteni. Számtalan folyamatban lévő ügyet 
intéz füzesgyarmatiaknak, körösladányiaknak, biharugraiaknak, okányiaknak. Ezeket részleteiben is 
szívesen ismerteti, de azt gondolta, hogy inkább beszéljenek a jövőről, és ami mindenkit érint, és 
mindenki számára fontos az Európa Uniós csatlakozásról, hogy hogyan tudnak az Európai Uniós 
forrásokkal élni. Arra kell törekedni, hogy ezeket a forrásokat igénybe vegyék. Ezen a téren az 
önkormányzati képviselőknek is nagyon sok feladatuk van. Számtalan oktatási intézmény pályázik 
uniós forrásokra. Korábban is segített az iskolának, de most van pályázat a Rákóczi 
emlékünnepséggel kapcsolatban és nagyon sok további pályázatban kérik a segítségét. A szociális 
problémákat az emberek megfogalmazzák. 



A közelmúltban járt Bucsán 5 családnál, ahol egy 4 gyermekes család  nem jut lakásvásárlási 
hitelhez, kevés jövedelmük miatt, és ez nem egyedi példa. Higgyék el, hogy szociális feszültségek 
vannak, számtalan rokkantnyugdíjas megkeresi a nagyon alacsony 18-25 ezer Ft-os nyugdíj miatt. 
Az Európa Uniós jelentés is megfogalmazta, hogy Magyarországon nagyon sok a rokkant ember, de 
ez szükséges megoldás volt munkahely hiánya miatt. A Polgári Kormány valóban segítette nem 
csak a szegényeket, hanem azokat a fiatalokat is, akiknek van munkahelyük és családot nevelnek, 
mert soha nem volt szükség a nagycsaládosokra annyira mint ma. Jelenlegi kormánynak is nagy 
felelőssége van abban, hogy ösztönözze a fiatalokat a gyermekvállalásra. Alpolgármester úrnak 
válaszolva, 2003-ban adott tájékoztatót, mely az előző évben végzett tevékenységéről adott számot. 
Nagyon örül annak, hogy a 2003-as évben milyen szépen szerepelt a város a különböző 
pályázatokon, de elmondja, hogy 1998-2002 között 7 milliárd Ft érkezett a térségbe. Reméli, hogy 
ebben a ciklusban is meg lesz ez az összeg. TV-ben való megjelenésével kapcsolatosan, nem hiszi, 
hogy a Kormányra tett volna mindenféle negatív megjegyzést, mint a Sárrét lakója szeretne az itt 
élőkért minél többet tenni, ilyen aspektusból szokott szólni. A Kórház ügyében a Polgári Kormány 
idején is elindultak az intézkedési tervek, nagyon jó kapcsolatban van Dr. Kovács József igazgató 
főorvossal, és azon dolgoznak, hogy a program megvalósuljon a városban. A címzett beruházásért 
még sokat kell tenni, az érintett miniszterekkel beszélni. Feltételezni kellene, hogy nem akarja a 
dolgokat hátráltatni, hanem szeretné előre vinni.

Gajda Mihály képviselő úr kérdésére az együttműködéssel kapcsolatban, a polgármester úrral, a 
hivatal munkatársaival sor került beszélgetésekre, de valóban az önkormányzati képviselőkkel nem 
szokott találkozni. Reméli, hogy erre is sor kerül. A választást követően írt levelet polgármester 
úrnak, örülne annak, ha időközönként sor kerülne egy-egy találkozóra, de erre eddig nem került sor. 
Polgármester úrral személyes kapcsolata van.

Kincses Sándor képviselőnek mondja, higgye el, hogy neki Szeghalom az első. Korábban míg a 
közművelődésben dolgozott akkor is Szeghalomért tett, még ha ezt igazán nem is ismerik el, akkor 
is Szeghalom kulturális életéért tett, és tette rá az életét és most mint képviselő is Szeghalomért 
dolgozik. Pákozdi Gábor képviselő úrnak az adatokat illetően, elképzelhető, hogy nem egyeznek, 
nem saját maga találja azokat ki, hanem igyekszik megfelelő információkat kérni pl. Munkaügyi 
Központtól. Megerősíti, hogy a felsőfokú végzettségű fiatalok elhelyezkedésével gond van a 
választókörzetben, mindenképpen segíteni kell őket abban, hogy lehetőleg a szakmájuknak 
megfelelően helyezkedjenek el. Ismételten hangsúlyozza, hogy nem jellemző, hogy TV interjúk 
kapcsán a jelenlegi kormány, vagy egyáltalán a választókörzetével összefüggésben negatív

megjegyzéseket tegyen.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a tájékoztatót. Azzal szeretné a napirendet lezárni, hogy 
Szeghalom város önkormányzatának, vezetésének nagyon fontos célja az, hogy a befektetők 
Szeghalomra jöjjenek. Abban kéri a Képviselő Asszony segítségét, hogy a város eltökélt szándéka, 
hogy a jelenlegi ipari park és a mögötte lévő 16 hektáros önkormányzati tulajdonú területnél az 
infrastruktúrát olyan mértékben tudják fejleszteni, hogy az tudja fogadni a befektetőket. Az utakra 
visszatérve részben a Gyomaendrődi és a Karcagi út problémája meg fog oldódni a közeljövőben. 
Azért, hogy Szeghalom a térség központi szerepét be tudja tölteni, fontos lenne a településeket 
összekötő utak javítása, pl. Szeghalom – Vésztő között.  Ebben is kéri a Képviselő Asszony 
segítségét. Harmadik kérése az Egészségügyi Minisztériumban a címzett támogatással is, de a 
Mentőállomással kapcsolatban is, hogy az eset kocsi 24 órában működjön. Sarkadon, ahol 15 km-re 
van a kórház már 24 órás eset kocsi működik. Szeghalom esetében, a létrehozandó központi orvosi 
ügyelet miatt és az 50 km-es kórházi távolság miatt is nagyon nagy szükség lenne a 24 órás 
működtetésre. Ez magával hozná a különböző eszközfejlesztéseket is, a 24 órás eset kocsiban. 



Ezekben kéri a Képviselő Asszony segítségét, és még egyszer megköszöni a tájékoztató 
megtartását.

 

 

3. sz. napirend: A Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltségének tájékoztatója

Előadó: Tóth Ferencné dr. kirendeltségvezető

 

Macsári József polgármester: A Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltségének tájékoztatójából 
sajnos az állapítható meg, hogy átlagosan a megyében második helyen van a város a 
munkanélküliség százalékában. Békés megyében Mezőkovácsháza van első helyen. A regisztrált 
munkanélkülieknek több mint a fele 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, akiknek nagyon 
nehéz  megfelelő munkalehetőséget találni. Konkrétan Szeghalmon 707 főből 356 fő, aki általános 
iskolai végzettséggel rendelkezik, és 226 fő a 45 év feletti munkanélküli. Az előző napirendnél már 
elhangzott, a kirendeltség 21 új munkáltatóval létesített kapcsolatot, 200 új munkahely létesült és 
2003-ban 615 fő kiközvetítésére került sor. Tájékoztatásként elmondja még, hogy hagyományosan 
nagyon jó a kapcsolata az önkormányzatnak a Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltségével. 
Való igaz, hogy a 6 településsel közösen benyújtott munkaügyi pályázat nem volt sikeres, de ennek 
ellenére segített a szeghalmi kirendeltség, mely alapján 2x25 főt tud az önkormányzat alkalmazni 
3-3 hónapra. Gratulál a Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltségének, Miniszter úrtól március 
15.-e alkalmából dicsérő oklevelet vehetett át, melynek fontosságát az is mutatja, hogy az országban 
három kirendeltség részesült ilyen dicséretben.

A fentiek után felkéri a kirendeltség vezetőt, esetleges szóbeli kiegészítésre.

 

Tóth Ferencné dr. kirendeltség vezető: Köszöni az elismerő szavakat, eddig is dolgoztak, de most 
már még jobban kell bizonyítani, ezért a térségért.

Az írásos tájékoztatóban igyekezett részletesen bemutatni munkájukat, illetve a munkanélküliek 
statisztikai jellemzőit, a munkaerő piaci alap decentralizált keretének a felhasználását, a munkáltatói 
kapcsolattartást, közvetítésüket illetve az új munkahelyeket. Örömmel tett eleget a felkérésnek, 
mivel az elmúlt 5 év egy tényleges látható fejlődést hozott erre a térségre is. A regisztrált 
munkanélküliek száma évről-évre csökkent. Nem változik a statisztikai jellemzők között az iskolai 
végzettség és a kor. A 45 éven felüliek kora abból adódik, hogy amikor a rendszerváltás megtörtént,  
akik a mezőgazdaságban, a leányvállalatoknál, a nagy ipari városokban dolgoztak, megszűnt az 
ingázás, és a munkahely. Ők képezik most a 45 éven felülieket, akiknek a sorsukkal csak egyedien 
lehet törődni. Tömegében nem lesz a számuk kevesebb. A fiatalokkal nincs ilyen gond, annak 
ellenére, hogy június-júliusban 150-200 fő minden évben megjelenik, de a következő év májusára 
lecsökken a számuk. Pl. a diplomás pályakezdők száma most nulla. Ez saját maguknak is 
köszönhető, de igyekeztek rajtuk segíteni az önkormányzatok, vállalkozások és nem utolsó sorban 
az állami foglalkoztatási szolgálat különböző támogatásokkal. Ennek a másik oldala, hogy csak egy 
bizonyos töredékük maradt Szeghalmon, mely a későbbiekben visszaüthet, hogy a diplomás 
pályakezdők nem a városban találják meg számításaikat. A jelenlegi diplomás korosztály öregszik, 
ezért nagyon nagy szükség lenne a fiatal diplomások megtartását.A továbbiakban a Európa Uniós 
csatlakozásból adódó többlet feladatokról ad tájékoztatást: A migrásokkal való foglalkozás. 



Az uniós országok elismerik egymás munkaviszonyait, május 1. után a migrásokkal külön 
jogszabállyal, külön eljárási renddel kell foglalkozni. A feladatok megnövekszenek a külföldiek 
magyarországi munkavállalásával, legalább 25-30 új jogszabállyal kell dolgozniuk, ami eddig nem 
volt. Bekapcsolódnak un. EURES rendszerbe, melyhez komoly műszaki, technikai és elméleti 
kapacitás kell. Május 1-től nagy feladat lesz az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis, melyhez 
egy fő létszámot kaptak. A munkáltatóknak a munkába állás előtt egy nappal, és a munkaviszony 
megszűnését követő egy nappal be kell jelenteni a változást a kirendeltséghez. Új dolog az Európai 
Szociális Alap, amelyre pályázni kell. Az elkövetkező 3 évben 200 fő foglalkoztatására lehet 
pályázni a kirendeltségnek. További pályázati lehetőség a Foglalkoztatási Paktum, mely a térségnek 
nagy lehetősége, egy asztalhoz ültetik a civil szervezeteket, a vállalkozókat, az önkormányzatokat a 
térség foglalkoztatási gondjainak az enyhítésére. Végül egy örömteli hírrel zárja a kiegészítését, 
mely szerint az állami foglalkoztatási szolgálat Európa Uniós kirendeltségeket hoz létre, jelenleg 
már Orosházán így működik, és a megyében a szeghalmi kirendeltség lesz a második. Svéd és Dán 
modell alapján fogják átalakítani a kirendeltséget, tágas, öninformációs lehetőség lesz. Kb. egy éven 
belül valósul meg. Bízik abban, hogy nemcsak a kirendeltség arculata változik, hanem a 
munkanélküliek gondolkodása, önállósága is, de ők továbbra is értük dolgoznak, hogy minél 
hamarabb visszakerüljenek a munka világába.

 

Török Sándorné testületi tag: Köszöni a tájékoztatót, melyet nagyon kritikus szemmel olvasott, 
mivel közel 40 hónapig maga is munkanélküli volt. A tartós munkanélküliek száma korábban is 29 
% volt, ez nem változott. A diplomás munkanélküliekre vonatkozó kiegészítés eloszlatta a 
kétségeit.  Kérdése, hogy a 6. oldalon szereplő 21 új szeghalmi munkáltató, újonnan létesült 
munkáltató, vagy olyan, amely még eddig nem volt kapcsolatban a kirendeltséggel. Továbbá a 200 
új munkahely, valóban új munkahely, vagy pedig megüresedett hely.

 

Mester Csaba testületi tag: Kérdése, hogy a 617 kiközvetített főnek mennyire tartós a munkahelye, 
továbbá hogyan ítéli meg a városban folytatott szakképzés piacképességét, mennyire van igény az 
itt képzett szakmunkások, szakközépiskolát végzettekre.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Ismeri a kirendeltség munkáját. Tudja, hogy aki elveszti a munkahelyét 
annak az a legnagyobb problémája. Kéri a kirendeltség vezetőt, hogy tolmácsolja a kirendeltség 
dolgozóinak, munkájuk elismerésre méltó, melyet bizonyít a dicsérő oklevél is. Kérdése, akinek 
nincs meg a 8 általános iskolai végezettsége, mit tud kínálni a Munkaügyi Központ.

 

Tóth Ferencné dr. kirendeltségvezető:  A tartós munkanélküliek arányáról elmondja, hogy az arány 
nem változott, de a számuk csökkent. Ez a szeghalmi kirendeltségre jellemző, mivel pl. Szarvason 
szinte nincs is tartós, egy évnél hosszabb ideje munkanélküli. A tartós munkanélküliek és 45 év 
felettiek foglalkoztatásán tudnak segíteni az önkormányzatok közhasznú foglalkoztatással.  A 21 új 
munkáltatóból lehet, hogy 5-6 eddig nem volt kapcsolatban a kirendeltséggel, de többség kimondott 
új munkáltató, a kereskedelemben, építőiparban hozott létre új munkahelyet. A 200 új munkahelyet 
illetően csak a Felina Kft-hez 80 főt vettek fel, nem megüresedett helyek, hanem bővítés folytán új 
munkahelyek. Az ipari parkban 50-60 főt vettek fel új munkahelyre.



Mester Csaba kérdésére elmondja, hogy a vállalkozások is nehezen tudják megtartani a 
munkavállalókat, az önkormányzatok pedig csak addig, ameddig a támogatás tart. A szakképzéssel 
kapcsolatosan elmondja, hogy pl. a géplakatosokat nem szabad a kirendeltséghez tanítani, ez a 
szakma meggondolandó. Ezt látni kell az iskola fenntartójának és az iskolának is, a szülőnek is 
amikor oda irányítja a gyermekét. Szerencsére ők különböző  képzésekkel átképezhetők. A 
varrónőképzéssel nincs gond, a varrodák állandóan keresik a szakmunkásokat, most már van 
konkurencia a könnyűipari cégek között.

A 8 osztályos végzettséggel nem rendelkezőket illetően, a munkaerő piaci képzés nem vonatkozik 
arra, hogy a normatív képzéssel megszerezhető 8 általános iskolát megszerezhessék. A 
felnőttképzési törvény foglalkozik ezzel, és Európa Uniós pénzek lesznek erre, a iskolák figyelmét 
felhívják erre a pályázati lehetőségre.

 

Macsári József polgármester: Azzal, hogy a megyében másodikként a szeghalmi kirendeltség uniós 
kirendeltség lesz, ez is egyfajta elismerése a végzett munkának. Azt kívánja képviselőtársai 
nevében, hogy az Európai Szociális Alaphoz olyan pályázatokat nyújtson be a kirendeltség, mely 
olyan forrást  biztosít, hogy azokat a problémákat közös erővel megtudják oldani, amely e napirend 
és az előző napirend kapcsán a foglalkoztatást tekintve felmerült.

 

4., 4/1. sz. napirend: Óvodai pedagógiai program felülvizsgálata. Minőségirányítási program.

Előadó: Kerékgyártó Istvánné óvodavezető

 

Macsári  József polgármester:  Az Oktatási és Kulturális Bizottság valamint az összevont bizottsági 
ülés is tárgyalta a napirendeket, és elfogadásra javasolták. Törvényi kötelezettségének tesz eleget a 
testület e két napirend tárgyalásával, az éves munkatervnek megfelelően valamennyi  oktatási 
intézmény vonatkozásában fogják tárgyalni. Az Óvoda pedagógiai programját és minőségirányítási 
programját az óvoda vezetője, munkatársai és külső szakértőként Szabó Istvánné készítette el.  
Nagy feladat volt az óvoda részéről, hogy az 1999-ben integrált óvodáknak a pedagógiai programját 
összefoglalja. A programkészítést megelőzte egy nevelőtestületi  önértékelés, és úgy készült el, 
hogy meghallgatták a szülőket és a szülői elvárásokat számba vették. A szeghalmi óvoda a 
térségben meghatározó szerepet tölt be. Fontos a program szempontjából, hogy  a szülők csak 
hiteles nevelőkben tudnak bízni, nyitott nevelőket, nyitott óvodákat várnak el. Részei és nem külső 
szemlélői kívánnak lenni az óvodai életnek. Véleménye szerint a két programban ez érvényesül, és 
ha mindez megvalósul, akkor az óvodában sikeres oktató-nevelő munka folyik. A tév hírekkel 
kapcsolatban elmondja, hogy a szeptemberi beiratkozásokat követően két csoporttal kevesebb 
csoport fog indulni a gyermeklétszám csökkenése miatt.  Az intézményvezető elmondása szerint 
szinte valamennyi óvodáskorú gyermek beíratásra került. A két óvodai csoport csökkenés a Kossuth 
úti óvodában, 4 fő létszámcsökkenéssel jár. Közülük 3 pedagógus szeptember végéig nyugdíjba 
vonul, egy pedagógus pedig az általános iskolánál végzettségének megfelelő munkát fog kapni és a 
következő években a nyugdíjazások miatt ez a pedagógus visszakerülhet az óvodához. Olyan 
javaslat is volt, hogy miért nem az Újtelepi óvoda kerül megszűnésre. Az Újtelepi óvodában 
megfelelő a gyermeklétszám, és jó színvonalú az ott folyó munka is. Az Önkormányzatnak nincs 
szándékában az Újtelepi óvoda megszüntetése.

 



Kerékgyártó Istvánné óvodavezető: Köszönti a Képviselő-testületet, elmondja, hogy  olyan 
pedagógiai programot kívántak összeállítani, amely hosszútávra meghatározza a feladatokat. Az 
óvodai nevelés országos alapprogramja szerint határozták meg cél- és feladatrendszerüket, és a 
mindennapi munka során töltik meg tartalommal a csoportokban dolgozók.  Kéri, hogy a 35. 
oldalon eszközöknél a „hiányzó” szót töröljék, és minőségirányítási programban a 7. oldalon, a 
küldetés nyilatkozatnál 3 tag óvoda a helyes, elírás történt. Végül köszöni Polgármester úr szavait.

 

Ambrusné  Hegyesi Mária testületi tag, óvónő: A pedagógiai programot ajánlja mindenki 
figyelmébe és mindenképpen elfogadásra javasolja. A program elkészítésében megelőzte az előző 
testületi ülésen az új alapító okiratok elfogadása, amely meghatározza az intézmény működési 
keretét. Továbbá elkészült a város minőségbiztosítási intézkedési terve, mely e dokumentumok 
figyelembevételével készült el az intézményi pedagógiai program.  Fokozott feladat előtt áll az 
intézmény, mivel szociokulturális hátrányokkal és sajátos nevelési igényű gyermekek száma 
jelentősen megnőtt. Az óvodák nyitottak, bárki bemegy az óvodába a szeretetteljességet, a bizalmat, 
a következetességet, az empátiát, a tudatosságot, őszinteséget és a kreativitást találja, továbbá a 
környezet szeretetére nevelést. A program mélyen szakmai program, törvényi alapja van. A cél- és 
feladatrendszer tevékenységenként határozza meg mind a hat tevékenységet és a gyermekek 
legfontosabb tevékenységét a játékot, valamint a fejlődés várható eredményeit. Az óvodák 
sokszínűek, akik ott jártak azt tapasztalhatják, hogy színvonalas munka folyik. Kiemeli a 
hagyományápolást, mindegyik tagóvodának meg van a maga stílusa, az ünnepeket a maga 
sajátosságainak megfelelően tartják meg. Szép kezdeményezés a gyermeknap ünneplése, melynek 
során mindig más tagóvoda ad otthont ennek, így együtt ünnepelhet valamennyi óvodás gyermek. A 
programmal kapcsolatosan elmondja még, hogy sajátos elemekkel is kiegészül, pl. a Petőfi úti 
óvoda felvállalta az erdei óvodának megszervezését, a Fáy úti óvodában a „zöld-napok” a 
környezetvédelem jegyében kerülnek megrendezésre. Az Újtelepi óvodában - ahol dolgozik - 
szintén nagy hangsúlyt kap a környezetvédelem, nagyon szép udvarral és udvari eszközzel 
rendelkezik. A bölcsőde a programhoz nem kapcsolódik, de része az intézménynek és az ottani 
gondozónők is mindent megtesznek, hogy széppé varázsolják a bölcsődei csoportokat illetve az 
udvart. Plusz feladatként végezték a pedagógusok és alkalmazottak a Petőfi utcai és az Újtelepi 
óvodában, hogy tornaszobát működtet az óvoda, mely jó lehetőség arra, hogy a gyermekek 
mozgásfejlődésében tágabb teret biztosítson. Az eszközfejlesztést részben önkormányzati, részben 
pedig a két alapítvány segítségével próbálják megoldani. Az Újtelepi óvodában 30 óvónőt fogadtak, 
akik nagy megelégedettséggel távoztak. Az Újtelepi és a Petőfi úti óvoda bázisóvodaként szerepel, 
és minta bemutatkozó foglalkozásokat tartanak, tapasztalatcseréket rendeznek, továbbá az óvónők 
országos rendezvényeken is részt vesznek. A intézmény gazdasági életét élinkíti az alapítványi bál, 
melyet hagyománnyá szeretnének tenni. A partnerekkel való kapcsolatról elmondja, hogy az iskolai 
alsós tanítókkal találkoztak – éppen a minőségbiztosítási program keretében -, melyet a jövőben is 
folytatnak. Az óvodának nagyon jó kapcsolata van szülőkkel, sok elismerést kapnak.

Végül ismételten elfogadásra javasolja a programokat.

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatosan más vélemény nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja elsőként az Intézményi Pedagógiai Programot, majd az Intézményi 
Minőségbiztosítási Programot. A szavazások alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
mindként esetben 17 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta:

 



H a t á r o z a t

 

52/2004. (IV.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda Intézményi 
Pedagógiai Programját jóváhagyja.

 

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

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

H a t á r o z a t

 

53/2004. (IV.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda Intézményi 
Minőségirányítási programját jóváhagyja.

 

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

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kívánja, hogy a programokban megfogalmazott célok 
megvalósuljanak az intézményben. Képviselőtársai nevében köszönetét fejezi ki a szülőknek, akik 
segítkeztek az óvodák szebbé, jobbá tételében. 



Az önkormányzat is igyekszik biztosítani a forrást a fejlesztésekre, de szülői segítség nélkül a 
tornaszoba és az eszközök nem valósulhattak volna meg.

 

5. sz. napirend: A közbeszerzési szabályokról szóló rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy az új törvényi szabályozással  
összhangban az Európa Uniós szabályok már nem adnak felhatalmazást az önkormányzatoknak 
arra, hogy  saját rendeletben szabályozzák a közbeszerzéseiket, ezért ezt a rendeletet hatályon kívül 
kell helyezni.

 

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta:

 

Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
 

10/2004. (IV.27.) számú

 

r e n d e l e t e

 

a közbeszerzési szabályokról szóló 8/1998. (XI.3) sz. rendelettel módosított, 23/1995. (XII.18.) sz. 
rendeletének (továbbiakban: rendelet) hatályon kívül helyezéséről

 

1. §
 

Szeghalom Város Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályokról szóló 8/1998. (XI.3.) sz. 
rendelettel módosított 23/1995. (XII.18.) sz. rendeletét 2004. április 30-ával hatályon kívül helyezi.

 

2. §
 



A 2004. április 30-a előtt megkezdett közbeszerzési eljárásokra továbbra is a rendelet szabályait kell 
alkalmazni, - kivételt képeznek ez alól az Európai Uniós strukturális, illetőleg kohéziós alapjaiból 
származó forrásokból támogatott közbeszerzések.

 

3. §
 

Ez a rendelet 2004. április 30-ával lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

5/1. sz. napirend: Önkormányzati lakások elidegenítésének felülvizsgálata

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazza – a korábbi testületi határozat alapján 
– hogy hozzon olyan határozatot a testület, hogy a Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés 
mellékletében szereplő ingatlanokkal kapcsolatban készítsen előterjesztés a Képviselő-testületnek, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 164 db lakás esetében melyek azok, amelyeket 
értékesítésre jelöl ki és melyek azok amelyeket a későbbiek sem kíván az önkormányzat 
értékesíteni.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett 
– az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

154/2004. (IV.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, felkéri a Városfejlesztési Bizottságot, 
hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásingatlanokat vizsgálja felül és tegyen javaslatot a 
Képviselő-testületnek a soron következő ülésre,  a lakások elidegenítésére, illetve azokra a 
lakásokra amelyeket önkormányzati tulajdonban kíván hagyni.

 



Határidő: 2004. május

Felelős: Bartis Márton bizottság elnöke

 

 

5/3.sz. napirend: Garázs és parkolóhelyek kialakítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az elmúlt évek tapasztalata és a lakosságtól gyűjtött információk 
alapján megállapítható, hogy a város központban több területen parkoló és garázs hiánnyal 
küszködnek az ott élők. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a Fáy és a Dózsa út esetében – a 
térképvázlaton feltüntetett helyen – lehetőség van 26 db garázs építésére. Amennyiben a Képviselő-
testület elvi döntést hoz, elindulhat a munka felmérésre, kijelölésre. A másik része az 
előterjesztésnek azt tartalmazza, hogy a Szabadság téren a József A. utca irányából van egy 
rendezetlen terület, ahol további parkolók kerülnének kijelölésre.

A bizottságok elfogadásra javasolták az előterjesztést azzal, hogy amennyiben a tervezés elkészül, 
újra testület elé kerül, annak érdekében, hogy határozatot hozzon a garázsépítési helyek 
értékesítésének módjáról, formájáról.

 

Gajda Mihály testületi tag: Jó ötletnek tartja a garázs és parkoló helyek kialakítását. Javaasolja, 
hogy a garázsok építését funkció megkötés mellett, csak garázsként engedélyezzék, mivel jelenleg 
is sok garázsban működik bolt és egyéb tevékenység.

 

Macsári József polgármester: Az elvvel egyetértenek, hogy meg kell oldani a garázsproblémát. 
Amikor visszatérnek a tényleges értékesítésre, akkor meg lehet határozni, hogy ténylegesen a 
testület szándéka valósuljon meg és csak garázs célját szolgálják a kijelölt helyek.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan más vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

55/2004. (IV.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben egyetért a Fáy és Dózsa úthoz 
kapcsolódó garázsok építésére szolgáló hely kijelölésével. Egyetért továbbá a József Attila utca 
irányából a Szabadság téri lakótelepen parkoló helyek kijelölésével.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a részletes tervek elkészíttetéséről gondoskodjon és azt terjessze a 
Képviselő-testület elé.

 

Határidő: 2004. június

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/6 sz. napirend: Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés az 1-es, 2-es és 7-es sz. Szavazat Számláló Bizottság 
tagjára, póttagjára tesz javaslatot. A személyek egyeztetve lettek a pártok vezetőivel, a melléklet 
pedig tartalmazza valamennyi szavazatszámláló bizottság tagjait.

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

56/2004. (IV.26.) Ökt.sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lemondás folytán megüresedett 
Szavazatszámláló bizottsági tagsági helyekre

 

-          az 1-es sz. Szavazatszámláló Bizottságba Juhász Julianna Szeghalom Érmellék 34. sz. alatti 
lakost, póttagként

-          a 2-es sz. Szavazatszámláló Bizottságba Balla Ferencné Szeghalom Dózsa u. 27/31. sz. alatti 
lakost rendes tagként,

-          a 7-es sz. Szavazatszámláló Bizottságba Ambrus Pálné Szeghalom Bocskai u. 11/1. sz. alatti 
lakost póttagként

 

megválasztja.

 

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

 

Határidő: 2004. június 13.

Felelős: Macsári József polgármester

 

B e j e l e n t é s e k :

 

Macsári József polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy egy Békés megyei 
szobrászművésszel felvette a kapcsolatot – a költségvetésben is előre tervezett – Szisz Ferenc 
szobor készítésével kapcsolatban. Ezt igen gondosan körül kell járni. Előzetes vélemény alapján, ha 
a Forma-I Hungaroringnál lévő szoborhoz hasonlót szeretnének elkészíttetni, 2006-ra készülne el, 
és 25-30 millió Ft-ba kerülne. Úgy gondolja, hogy ennyi összeget nem tud az önkormányzat a 
szoborra fordítani. A másik lehetőség, domborművel kiegészített mellszobor, 4,5-5 millió Ft-al, 
mely már elfogadható az önkormányzat számára. De ebben az esetben is meg kell keresni a Szisz 
Ferenc személyéhez kapcsolódó multi cégek szponzorálását. Ez a folyamatot elindítják, és arról a 
testületet tájékoztatja.

 

Kincses Sándor testületi tag: Mint a 3-as számú választókörzet képviselője, nem szeretne 
tehetetlennek tűnni, hiszen sok minden megvalósult már a körzetében (kerékpárút, fásítás, 
parkosítás, buszváró). Remélhetőleg a Dapsy utca is rendezésre kerül és a Patai utcában is várják a 
lakosok az út megépítését. Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy azokat az utakat, ahol nincsenek 
szilárdburkolatú utak az önkormányzat az esőzések után valamilyen erőgéppel próbálja rendbe 
tenni, hogy a gépjárművel rendelkezők betudjanak hajtani a lakóházukhoz.



Másik probléma a Péter András sor, mind a kövesút, mind a vízelvezető csatorna állaga olyan 
állapotban van, hogy a funkcióját nem tölti be. Egy közepes esőzés után is az egész utca vízben áll. 
Az ott lakók nem zárkóznak el attól, hogy az önrészt befizessék egy új útburkolathoz.

A rendőrség és a sportcsarnok közötti útszakasz nagyon rossz állapotban, mindig beszakad, kátyús 
az út. Közlekedésbiztonsági szempontból „fekvőrendőrök” kerültek elhelyezésre. Egy ott lakó nem 
veti el a jó szándékot, de a nehéz kamionok lezökkennek és megrepedt a háza. Valóban ez nem 
megoldás. Meg kell találni a végleges megoldást az út problémájára. A továbbiakat Alpolgármester 
úrnak címezi – melyen sokat gondolkodott, hogy megtegye-e – tett egy olyan kijelentést, hogy az 
SZDSZ volt az a párt, amelyik a rendszerváltás óta egyfolytában konzekvensen kitart az arculata és 
álláspontja mellett. Emlékezteti azonban arra, hogy az SZDSZ volt az a párt, amely a 
kommunistákat „akasztani” akarta. Utána a Horn-kormány idején a hatalom érdekében az MSZP 
felé fordul. Ön volt Alpolgármester Úr, aki 8 éven keresztül  Kosaras Béla polgármester által 
vezetett testületet állandó „aprította”, most pedig egy alpolgármesteri címért Ön kiegyezett a 
városvezetéssel. Emlékeztetni szeretné arra, hogy nem minden esetben volt ez az SZDSZ  olyan 
konzekvens párt.

 

Macsári József polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy nem helyes ha megint elmennek a politika 
irányába, melyet az utolsó kijelentésre értett.

A többi felvetéssel kapcsolatban elmondja, a Dapsy utcában nagy gondot jelentett, de most már 
partner a Hungarotel is abban, hogy a földben elhelyezett telefonbekötések kiváltását közösen 
megoldja az önkormányzattal. Ez volt az akadálya a földmunkák elkezdésének. A Péter András sor 
elején felépült új épület kapcsán merült felfokozottan a Képviselő Úr által jelzett probléma, 
bebizonyosodott, hogy nagyobb eső esetén nem tudja a vizet elvezetni a szűk keresztmetszetű 
csapadékvíz elvezető rendszer. Tervben van, hogy egy nagyobb keresztmetszetűre kicserélik, mert 
még egyes helyeket a garázsok alá is befolyt a víz. Az út felújításával kapcsolatban örül annak, 
hogy hozzájárulnának a lakók az útfelújításhoz. Valóban ígéretet tettek arra, hogy a szilárd 
burkolattal nem rendelkező utcákat erőgéppel rendben teszik, járhatóvá teszik az esőzések után. A 
Péter A. sor és a Sportcsarnok közötti útszakaszra vonatkozóan javasolni fogják a Békés Megyei 
Vízművek Vállalatnak, hogy ne elsősorban vízmű bekötéseket cseréljék, hanem ezen a szakaszon 
kerüljön kiváltásra a régi vízhálózat, ahol több esetben egymás után eltörik a csőrendszer. Ez után 
rendes aszfaltburkolattal kerüljön rendbetételre az útszakasz. Megnézik a lehetőségét, hogy milyen 
formában lehetne áthelyezni a „fekvőrendőrt”. A forgalmat lassítani kell, de természetesen másnak 
tulajdonában kárt nem lehet tenni.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Véleménye szerint Kincses Úr teljesen eltévelyedett. Egyetlen 
egy olyan bizonyítékát szolgáltassa annak, hogy az SZDSZ valaha is „akasztani” akart 
kommunistákat. Az SZDSZ leakarta bontani a kommunista társadalmi rendszert, de akasztásról nem 
volt szó. Ha esetleg ilyen hallott, akkor tárja fel ezeket a dolgokat. Kincses úrnak nincs semmiféle 
jogalapja arra, hogy ezt felvesse, aki „zsidózik, aki „cigányozik”. Kéri emlékezzen erre, az 
irodájában ült. Bement hozzá Kincses úr és megkérdezte, hogy mint tisztességes magyar ember, 
hogy lehet egy zsidó párt tagja, mert nem igaz, hogy Auswitzben 6 millió zsidót likvidáltak, erre azt 
mondta, ha egyet, az is sok. A fajelméletről ennyit. A koalíciót illetően, emlékszik rá, amikor meg 
volt a választás, Ön is megkért, nehogy „összefeküdjek” a kommunistákkal. Az, hogy az SZDSZ 
kivel lép koalicióra az az SZDSZ dolga nem az Öné. Polgármester úrnak is címezi, hogy egy 
fasisztoid nézeteket való embert, önkormányzati intézménybe betesz felelős beosztásba, ez sok 



mindent elmond, és azt tudja mondani, hogy Kincses úr, aki megveti a kommunistákat, akkor hogy 
tud elfogadni egy ilyen vezetésű önkormányzattól (többen voltak MSZMP-tagok) egy ilyen állást 
elfogadni. Azt a kijelentését, hogy az SZDSZ „akasztani” akarta a kommunistákat 1989-ben, amikor 
a rendszerváltás volt, azt majd a bíróságon folytatják. Mint tanár, hogy jelenthet ki ilyen dolgokat, 
kire voltak bízva a gyerekek. Kéri, hogy lehetőleg tárgyszerűbben próbáljon viselkedni. Még 
egyszer hangsúlyozza, hogy ha képes volt arra, hogy a szocialista-liberális koalíciótól elfogadta az 
állást, akkor azt tartsa is tiszteletben.

 

Macsári József polgármester: Figyelembe véve a holnapi városi ünnepséget, a mai képviselő-
testületen történt igazán  nem méltóak Szeghalom város 20 éves jubileumát ünneplő 
ünnepségsorozat nyitányához.  Nem kíván tovább folytatni nyílt testületi ülésen ilyen vitákat, ha 
valakinek problémája van képviselőtársával vagy bár kivel, kéri rendezzék el egymás között.

 

Kincses Sándor testületi tag: Csak röviden szeretne reagálni, Alpolgármester Úr, amiket állított, 
hogy milyen kijelentést tett, mondhatná, hogy nem igaz, mondhatná, hogy igaz. Ez egy bizalmas 
beszélget volt, akkor, amikor még kettőjük között nem volt szimpátia hiány, azóta ez változott. 
Emlékezteti Alpolgármester urat arra, hogy őt tisztességes küzdelem, tisztességes politikai harc 
között képviselővé választották, nem listán jutott be, mint ahogy Alpolgármester úr.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Hangsúlyozza, hogy a kultúrotthonnál betöltött munkakörére 
kinevezte az a társaság, amely most itt többségben van. Képviselői megválasztásával kapcsolatban a 
következő választáson meglátják, hogy megválasztják-e. De ne ezt vegye érdemnek, hanem azt, 
hogy kinevezték közalkalmazottnak.

 

Macsári József polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy kizárólag közérdekű 
bejelentéseket tegyenek.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Kérdése a kátyúzással kapcsolatban, hogy a Bajcsy utcára sor 
kerül-e? Felhívja a figyelmet, hogy  a Bajcsy utca 29/31. sz. előtt még mindig ott van egy 
életveszélyes gödör, valószínű a Vízmű hagyta ott.

 

Macsári József polgármester: A Bajcsy utca sarkán lévő vízcsőtörés miatt keletkezett részt be fogják 
aszfaltozni, mely el lesz számolva a Vízmű Vállalat felé.

 

Szabó István testületi tag, Vízműtelep vezetője: Elmondja, hogy a Műszaki Iroda vezetőjével már 
egyeztettek, a helyreállítást csak aszfaltozással lehet helyreállítani.

 



Török Sándorné testületi tag: A szennyvíz öblözetek építése elkezdődik, az Árpád utcán is sok 
csőtörés van, kéri, hogy keressék meg annak a lehetőségét, hogy a védőcsövezést végezzék el. 
Továbbá a Bajcsy u. 23-26 sz. alatt kérték a lakók, hogy a belső játszótéren a játékok felújítását, 
padok hiányosak, homokot ki kell cserélni.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Elmondja, hogy a kollégái felhívták a figyelmet a gesztenyefák 
védelmére, az elmúlt évben permetezve volt, de az idén is szükség lenne. Továbbá, nagyon sok 
helyen történik az árkokba a szennyvíz kiengedése, az idő melegedésével, kellemetlen szagot 
árasztva. Meg lehet állapítani honnan kerül az árokba szennyvíz, ezzel kapcsolatban kéri az 
intézkedést.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: A régi utak védelmével kapcsolatosan a Táncsics utcán 
túlsúlyos járművek járnak. Kéri, hogy csak célforgalomként lehessen igénybe venni az Arany J. utca 
felől a Táncsics utcát, és 30 km-es sebességkorlátozást. Azért is veszélyes, mert játszótér és 
futballpálya is van az út mellett. Örül annak, hogy a fűnyírás megoldódott a játszótéren, de 
időszerűvé vált a játszótéri eszközök festése. Amennyiben az Önkormányzat festéket biztosít, a 
lakóközösség elvégzi a munkát. Kéri továbbá, hogy ezen a játszótéren helyezzenek el egy 
szemétgyűjtőt.

 

Macsári József polgármester: A Táncsics utcát illetően megvizsgálják, milyen forgalomtechnikai 
eszközzel lehet ezt a problémát megoldani. Hiányolja az ott lakók részéről, hogy az útpadka nem 
lett rendbe téve, úgy  hogy a víz folyamatosan le tudjon folyni, de nyílván a túlsúlyos járművek is 
rongálják az utat. Természetesen a játszótéri eszközök festéséhez biztosítja az önkormányzat a 
szükséges festéket. Örül a hasonló lakossági összefogásnak.

 

A Képviselő-testület nyílt ülésén más napirend, bejelentés nem hangzott el, a Képviselő-testület zárt 
ülésen folytatja munkáját.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

Polgármester jegyző


