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Készült: Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében, Szeghalom Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. május 24-én tartott üléséről

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Kardos László, Kincses Sándor, 
Mester Csaba, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné, Zsadányi Sándorné testületi tagok, 
Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, a 
napirendi pontokkal érintett meghívottak, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket, meghívott vendégeket és a helyi televízión keresztül érdeklődő 
valamennyi szeghalmi lakost. Távolmaradását jelezte betegsége miatt Mikolik Judit, valamint 
jelezte távolmaradását Bartis Márton, Gajda Mihály, Csák Gyula képviselők. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat, és javasolja, 
hogy a 4/5., 4/6., 4/7., 4/8., 4/9. és a 4/11. sz. előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják az 
önkormányzati törvény szerint, mivel ezeknél a napirendeknél vagyonjellegű döntésekről lesz szó. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyhangúlag egyetértettek, egyéb 
napirend felvételére nem hangzott el javaslat.

 

Mielőtt a napirendek tárgyalására térnének, átadja a szót az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulóinak, akik a Képviselő-testület tagjai részére átnyújtják a június 14-i  ballagási ünnepségükre 
szóló meghívót. A testületi tagok a meghívást köszönettel vették.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Az írásos anyaghoz nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az 
összevont bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet, és a bizottságok elfogadásra ajánlották a 
jelentést Képviselő-testület felé.

Hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátja a jelentést. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

63/2004. (V. 24.) Ökt.sz.

 

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

 

2.     sz. napirend: Rendőrkapitányság 2003. éves tevékenységéről tájékoztató

Előadó: Dr. Dezső József r. alezredes, kapitányságvezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti Dr. Dezső József kapitányságvezetőt valamint Kiss István 
hivatal vezető urakat és kérdezi, hogy a beszámolót szóban kívánja-e kiegészíteni  a 
kapitányságvezető.

 

Dr. Dezső József rendőr alezredes, kapitányságvezető: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, 
televízión keresztül a lakosságot. Az írásos tájékoztatót szóbeli kiegészítéssel bővíti, amelyet 
prezentáció kísér, képanyagokat mutatnak be.

Ötödik alkalommal számol be tevékenységükről, ez idő óta vezetője a Szeghalmi 
Rendőrkapitányságnak. Történelmi távlatokban nem nagy idő ez, de maguknak elegendő ahhoz, 
hogy a Szeghalmi Rendőrkapitányságnak kialakuljon egy sajátos arculata, fazonja, stílusa, ami 
mindenképpen a személyes vezetési eszközrendszeréhez, gyakorlatához fog kötődni. Mindez nem 
túl látványos, de mindenképpen a szakmai kulturszint folyamatos növelésére és a morális szint 
emelésére irányul.

A szakmát illetően megemlíti, hogy a közelmúltban a főkapitány Dr. Kurucz Ferenc rendőr 
dandártábornok úr, egy kapitánytársuk beavatása kapcsán úgy nyilatkozott, hogy Békés megye 
polgárai büszkék lehetnek arra, hogy az ország egyik legbiztonságosabb megyéjében élnek és 
dolgoznak. Az itt dolgozó rendőrök pedig büszkék lehetnek arra, hogy ehhez tevékenységükkel 
jelentős mértékben, ha nem is döntően, de hozzájárultak. A képanyag bemutatása során látható, 
hogy az ismertté vált bűncselekmények száma Békés megyében volt a legkevesebb 2003-ban. 



Amíg az ilyen jellegű bűncselekmények száma a 100 e lakosra jutó arány országos szinten 4072, 
addig Békés megye a legjobb helyezést érte el, a 2847 arányszámával.

Békés megye területén 8 kapitányság működik, Szeghalmot említve közlekedésrendészeti 
szempontból igen nagy kiterjedésű illetékességi területtel rendelkezik. Szeghalmon a fertőzöttségi 
mutató az országos és a megyei arányszámokkal szemben jóval alacsonyabb 2453, ez igen jó 
eredmény elérését mutatja. Több évre visszatekintve az ismertté vált bűncselekmények statisztikája 
alapján 2003. mutatja a legalacsonyabb értéket, az előző 2002. évhez viszonyítva közel 40 %-os 
csökkenés mutatkozik. A kriminológusok, szaktekintélyek kutatják –mivel ez országos trend -, hogy 
mi ennek az oka, mi eredményezi az országban, megyében, illetve a városban is észlelhető a 
bűncselekmények csökkenését. Ebben az eredményben közrejátszik az állampolgárok jogkövető 
magatartása, a vagyonbiztonsági cégek telítődése, és a polgárőrség tevékenysége, mindezek 
figyelembevételével ez az arány még javulhat is. A számok mellett fontos a struktúra is, hosszú 
évek óta elmondható, hogy igazán súlyos, a lakosság szélesebb köreit igazán irritáló 
bűncselekmény, vagy szervezett bűnözésre utaló cselekmény a Rendőrség területén nem vált 
ismertté. A strukturális összetevőket ismerteti. Nőtt a családon belüli erőszakos bűncselekmények 
száma, nagyobb odafigyeléssel több eset került felderítésre. A többi bűncselekmény szinte kivétel 
nélkül csökkenőtendenciát mutat, azonban még mindig dominálnak a vagyon elleni 
bűncselekmények. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény 2003-ban nem vált ismertté, de az 
óvatosság nem árt és minden alkalmat meg kell ragadni, hogy ezt a veszélyes kórt minél később 
engedjék be illetékességi területükre.

 

Az UNIÓ-ba való lépés kapcsán rendkívül fontos a közlekedésbiztonsági helyzet, itt el kell érni az 
UNIÓ-s küszöböt. A magyar társadalom nagyon rosszul áll a közlekedési balesetekkel kapcsolatos 
mutatók tekintetében, hiszen nagyon sok a halálesetek száma. Itt hangsúlyozni szeretné a biztonsági 
övek használatát, mivel ezt sokan elmulasztják. Az UNIÓ-ban 2010-ben a halálozási arányt felére 
kell csökkenteni, így e kérdésben nagyon sok a tennivaló. A háttérképanyagokkal ugyancsak 
érzékeltetni kívánják a különböző szituációkat, azt, hogy kisebb szabálytalanságok is milyen súlyos 
balesethez, tragédiához vezethetnek.  Szerencsére területüket 2003-ban elkerülte a halálos baleset. 
Összességében az állapítható meg, hogy a közlekedési balesetek száma az utóbbi időben csökkent. 
Úgy gondolja, hogy egy elfogadható jó közbiztonságot szolgáltatott 2003-ban a Szeghalmi 
Rendőrkapitányság, tudatában annak, hogy ez nemcsak az ő érdemük. Ennek ellenére nem 
jelenthető ki, hogy minden rendben van, továbbra is törekszenek a még fel nem derített 
bűncselekmények megoldására. Itt említi meg a Tildy utcai facsemete rongálók, illetve a temetői 
viráglopások elkövetőinek felkutatását. Kéri a lakosságot, hogy nagyobb gonddal vigyázzanak 
vagyonukra, értékükre, ezzel minél kevesebb esélyt adni a bűncselekmények elkövetőinek. 
Köszönetet mond a polgárőröknek, akik aktív és szorgalmas tevékenységükkel segítik a Rendőrség 
munkáját. Ugyancsak köszönetet mond az Önkormányzatnak, Gyámhatóságnak és mindenkinek, 
aki a maga szintjén tesz valamit azért, hogy nyugodtabban, békében élhető város legyen Szeghalom.

 

Szeretne még kitérni a bűnmegelőzésre, és a képanyag kapcsán bemutatják, hogy például Gyulán a 
térfigyelő rendszer bevezetésével is nagy esély van a bűncselekmények megelőzésére. A rendszer 
segítségével nappal és éjszaka is rögzíthetőek a bűncselekmények, és megvalósítható az azonosítás 
is. Ezt a berendezést csekély önrésszel létre lehet hozni, ami nagy segítséget jelentene minden esetet 
tekintve.

Befejezésül megköszöni a figyelmet, és kéri a Képviselő-testület tagjaitól az esetleges kritikai 
megjegyzéseket, észrevételeket illetve kéréseket, amelyben segíteni tud a Rendőrség.



 

Macsári József polgármester: Megköszöni a rendőrkapitány úrnak a szóbeli kiegészítését. Az 
összevont bizottsági ülésen sok kérdés merült fel, amelyre már ott megtörtént a válaszadás, de most 
a szóbeli kiegészítés során is mind felvetésre került. Megkérdezi képviselőtársait, van-e más 
észrevételük illetve kérdésük a rendőrség munkájával kapcsolatban.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: A rendőrség munkájáról szóló tájékoztatót áttanulmányozva 
valóban megállapítható, hogy országos viszonylatban a szeghalmiak büszkék lehetnek az 
eredményekre, hiszen a városban biztonságban élhetnek az emberek. Dicséret illeti a Rendőrségen 
dolgozók munkáját, mivel évről évre hatékonyabban végzik tevékenységüket, odafigyelnek az 
állampolgárok védelmére, közbiztonságára, a közlekedésre. Egy eset kapcsán keresték meg, 
miszerint a temetőben nagyon sok a viráglopás, a sírok megbecstelenítése, ami az itt lakóknak nagy 
visszatetszését kelti. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy milyen intézkedés történt erre vonatkozóan 
és mi az, ami még várható ebben.

Ugyancsak megköszöni még azt a dicséretes együttműködését a Rendőrségnek, ami az óvodával 
kapcsolatos.  A Rendőrség alapítványa minden évben közlekedésbiztonsággal kapcsolatban 
meghirdeti a gyermekrajz pályázatot, és e tekintetben kérné, hogy ezt a pályázati beadványt időben 
csúsztatnák egy kicsit.

A Rendőrségnek további jó eredményes munkát kíván.

 

Dr. Dezső József kapitányságvezető: A temetőkkel kapcsolatosan hivatalosan csupán 2 bejelentés 
érkezett, ezért megköszöni az észrevételt, hiszen ezekről tudniuk kell ahhoz, hogy folyamatosan 
figyeljenek és intézkedjenek.

A pályázattal kapcsolatban – bár ez központi felhívás alapján történik – próbálnak az óvoda igénye 
alapján az időszaknak megfelelni.

 

Barna Gyula testületi tag: Dicséri a Rendőrség munkáját, hiszen egy korábbi kérése alapján az 
együttműködést nagyon jónak tekinti. Most már az Újtelepen is megjelennek a rendőr járőrök 
kiszámíthatatlan időpontban, és ez nagyon jónak mondható, hiszen nagyon elszaporodtak a kerti 
lopások, amely most már csökkenni látszik. Mindez tapasztalható Töviskesben is. További felvetése 
arra irányul, hogy nagyban foglalkoztatja a kerékpárosok biztonságának kérdése. Jellemző az, hogy 
elég agy szigorral veszi a rendőrkapitányság állománya a kerékpárok nem megfelelő műszaki 
állapotát, kivilágítatlanságát. Nagyon fontosnak tartja ezt, viszont a gyerekekkel kapcsolatban 
javasolná, hogy a Rendőrkapitánysággal közösen segítséget kellene számukra biztosítani a lámpák 
biztosítására vonatkozóan. Itt szponzorokra gondol, akik közreműködésével a gyerekek kerékpárjait 
felszereljék világítással. Úgy gondolja, hogy képviselőtársai segítenék ebben, és javasolja, hogy 
beszéljenek erről, és ez előrelépést jelenthetne hosszabb távon.

 



Dr. Dezső József kapitányságvezető: Köszöni az elismerő szavakat és a jelzéseket. Gyakorlat a 
rendőrségnél, hogy a baleset megelőzési bizottságok saját keretükből is a világítás kiegészítőket 
osztogatnak a gyerekeknek, vagy éppen a felnőtteknek is. Ha ehhez még segítséget kapnak, 
megköszönik.  A kerékpárosokkal kapcsolatos intézkedésről annyit, hogy csak egy KRESZ szabály 
van, amit be kell tartani, és ami mindenkire vonatkozik. A kerékpárok kivilágítása rendkívül fontos 
a balesetek elkerülése érdekében.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Az összevont bizottsági ülésen jó néhány kérdést felvetett, 
amelyekre korrekt választ kapott. A tájékoztatóval kapcsolatban elmondja, hogy azt és a szóbeli 
kiegészítést is nagyon korrektnek és részletesnek tartja. Különösen tetszett számára az, hogy 
önkritikusan és nem egy elbizakodott hangnemben szólt a kapitány úr. Igaz, hogy a mutatószámok 
és a szeghalmi emberek közérzete is mutatja azt, miszerint itt békében és nyugalomban lehet 
valóban élni. Vannak ugyan apró-cseprő dolgok, amin még javítani lehet (facsemete rongálás, meg 
nem engedett sebességgel való motorozás), de a térfigyelő rendszer nagyban javítaná itt is a 
közlekedésbiztonságot.  Minden fiatal életéért óriási kár, ami értelmetlenül megy veszendőbe a 
közlekedési szabályok megszegése miatt. Fontosnak és jónak tartja azt, hogy a Rendőrség és az 
Iskola, valamint az ifjúságvédelem együttműködése folytán a várost eddig még nem érte el a 
drogfogyasztás.  Azt kéri, hogy ezt a munkát továbbra is hatékonyan végezzék, hiszen félő a 
drognak a megjelenése, mivel már szinte minden nagyobb városban jelen van. Befejezésül a 
Rendőrkapitányság állományának, magának a kapitányságvezetőnek is további eredményes munkát 
és jó egészséget kíván.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Intézkedési problémát vet fel és nem a jogszerűséget akarja vitatni, 
amikor példát említ. A téli időszakban hó esésben, munkából hazatérőket bírságoltak meg a járőrök 
mivel a kerékpárút járhatatlansága miatt nem ott közlekedtek a dolgozók. Egy másik eset kapcsán 
kerékpár kivilágítatlansága miatt történt rendőri büntetés, miközben elment az intézkedő rendőr 
mellett egy 5 e tonnás teherautó ott, ahol behajtani tilos tábla van elhelyezve.

Nem minden esetben a bírság segíthet a kerékpárosoknál, ez hozzáállás kérdése is, hiszen ha 
valóban sokan vannak a kerékpárosok, akkor – ahogyan említette képviselőtársa is – jutalmakkal 
lehetne őket segíteni. A megelőzési akciókkal véleménye szerint nagyobb eredményt lehetne elérni 
e téren, mint inkább bírsággal.

 

Dr. Dezső József kapitányságvezető: Az említett ügyeket kivizsgálták és megfelelő instrukciókkal 
látták el a kollegákat. A büntetésről nem mondhat le a rendőrség, de talán a megelőzési módszer 
előnyösebb lesz és bíznak abban, hogy tömegösszevonással ilyen irányba is el tudnak mozdulni. 
Lényeges számukra, hogy a statisztikának nem a kimeneteli oldalát kell nézniük, hanem a 
következményeit. Az a lényeg, hogy ne forduljon elő baleset, ne kelljen halálhírt vinni, stb.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A Rendőrkapitányság beszámolóját nagyon jónak tartja, és a számokon 
túlmenően fontosnak tartja, hogy a rendőrség morális megítélése lényegesen jobb, mint ahogyan az 
emberek véleményei azt tükrözik. Maga is dolgozott ebben a szakmában és tudja, hogy a rendőrök 
nem szívesen vállalnak fel konfliktus helyzetet, és amikor nem tudják ezt pszichikailag lereagálni, 
ez mindig hordoz magában veszélyhelyzeteket. 



Előző testületi ülésen felvetette a sebességmérő műszer szükségességét, és most örömmel veszi a 
Városfejlesztési Bizottság javaslatát, amely sebességmérő műszer beszerzésére vonatkozik. Ez 
mindenképpen javítani fogja a 47-es út közlekedését. A maga részéről ez irányban további 
törekvései lesznek, nyílván figyelembe véve a költségvetés kereteit is. Azt üzeni a közlekedésben 
résztvevőknek is, hogy már elég régóta szervezi a városi balesetvédelmi bizottság az autóbusz 
ügyességi versenyt, és itt minél nagyobb számban vegyenek részt, akik próbálják megmérettetni 
magukat, és itt sor kerül ismereteik bővítésére is tesztlapok kitöltésével.

 

Dr. Dezső József kapitányságvezető: Holnap kerül megrendezésre a 12. rendőr-motoros, 10. 
gépjárművezetői verseny, ami a rendőrség dolgozóinak kerül megszervezésre és oda mindenkit 
szeretettel, tisztelettel várnak a 47-es út mellett a Kinizsi 2. sz. alatt.

 

Török Sándorné testületi tag: Kérést szeretne továbbítani a polgármester úrhoz, és a 
kapitányságvezető úrhoz. A Dózsa Gy. úti iskolába járó gyerekek szülei keresték meg azzal a 
problémával, hogy az iskola előtt nincs zebra kiépítve, ennek megvalósítását kérnék. A szülők 
nehezményezik azt is, hogy a Tildy utcán van ugyan fekvőrendőr, de a zebra eltűnt. Azt viszont 
maga is tapasztalja, hogy reggel csúcsidőben a rendőrök jelenlétükkel segítik az iskolás gyerekek 
biztonságát. A Dózsa utcai iskolánál tapasztalja, hogy sok a leparkoló gépkocsi, a gyerekeket vivő 
szülők megállnak az iskolánál ezzel akadályozva a forgalmat. Felveti még problémaként azt is, 
hogy a Bocskai úti ABC-nél a sportcsarnokhoz történő áthaladás  elég veszélyes a gyerekek 
számára, ezért itt is javasolja gyalogos átkelőhely létesítését, amennyiben erre lehetőség van.

 

Dr. Dezső József kapitányságvezető: A forgalomtervezési ügyekben a rendőrségnek javaslattételi 
lehetősége van, ami ésszerű azt javasolják, de egyebekben az Önkormányzat vagy az út kezelője 
jogosult döntéseket hozni.

 

Macsári József polgármester: Sokszor felvetődött az iskolák előtti gyalogos átkelőhely 
megvalósítása, azonban félő, hogy zebra létesítése esetén  olyan helyzet teremtődik, miszerint a 
gyerekek az iskola udvarából kiérve egyből a zebrára térnének, és nem győződnének meg az átkelés 
veszélyességéről. Kikérték a közlekedési szakemberek véleményét is, és az volt a megállapítás, 
hogy sokkal nagyobb veszélyt rejt magában a zebra festése. Azonban az autók parkolását tekintve, 
ezt és a zebra kérdését is meg kell oldani mielőbb. A Dózsa utcai építkezés befejezése után a 
parkolóhely kialakítása megoldást nyert.

 

Mester Csaba testületi tag: A térfigyelő rendszert nagyon fontosnak tartaná, kérdése, hogy a 
gyulaihoz viszonyítva mennyi lenne ennek az értéke. Közlekedésbiztonság szempontjából ez 
amennyiben mérlegelésre kerül, mennyire kell számítani.

 

Dr. Dezső József kapitányságvezető: Tudomása szerint egy kamerapárnak a felszerelése kb. 5 m Ft. 
Erre konkrét választ fog  adni. 



Ez lehet egy rádiós rendszerű, vagy fénykábeles rendszer, amelyet a tapasztalatok jobbnak ítélnek. 
A bekerülési költséghez 2-3 M Ft-ra pályázati lehetőség van.

 

Macsári József polgármester: A fénykábeles rendszer biztonságosabbnak tűnik, és tudomása szerint 
nem is a kamerák beszerzése, hanem a telepítés, a vonal kiépítése a rendőrséghez, ez lenne 
költséges. A motorosokra, gyorshajtókra hatékonyan fog hatni a Városfejlesztési Bizottsági ülésen 
elhangzott sebességmérő műszer beszerzése.  Ezt kedvező lépésnek tekinti.

 

Bacsó Imre testületi tag: A Rendőrség munkáját tekintve kiemeli a tavalyi és az idei évet, amikor a 
rendőri intézkedések során egyre kevesebb az intézkedéssel való visszaélés, a bánásmód sokkal 
emberibb. Nem igazán hall kiemelkedő, vagy kirívó visszaélésekről, amit szóvá kellene tenni.

 

Macsári József polgármester: Nagy tisztelettel megköszöni a kapitány úrnak és a hivatalvezető 
úrnak a tájékoztatót, azt kívánja, hogy sikeres és eredményes munkáról számolhasson be 2004. évre 
vonatkozóan is a Szeghalmi Rendőrkapitányság, illetve a szeghalmi állomány. Megköszöni azt a 
segítséget is, amelyet a szeghalmi gyereknap megrendezéséhez nyújtanak.

Fentiek után szavazásra bocsátja a tájékoztatót, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

64/2004. (V. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalmi 
Rendőrkapitányság 2003. éves tevékenységéről, Szeghalom város közbiztonságáról készített írásos 
tájékoztatót az elhangzott részletes szóbeli kiegészítéssel együtt.

Képviselő-testület megköszöni a Rendőrség eddigi munkáját, és további eredményeket, sikeres 
együttműködést kíván a Szeghalmi Rendőrkapitányság állományának.

 

3.     sz. napirend: Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programjának felülvizsgálata.

3/1. sz. napirend: Minőségirányítási program

Előadó: Fekete László iskolaigazgató

 



Macsári József polgármester: Javasolja, hogy a 3. és 3/1. sz. napirendet együtt tárgyalja a 
Képviselő-testület. Megállapítja, hogy ezzel a Képviselő-testület tagjai egyetértettek.

A napirendek alapján az összevont bizottsági ülésen bizottságok tagjai tárgyalták az intézmény 
pedagógiai programját, valamint a minőségirányítási programját. Mindezt kiegészítette Korponai 
Sándor közoktatási szakértő írásos véleménye, amely megállapítja, hogy az intézmény Tantestülete 
elvégezte az intézményi pedagógiai program felülvizsgálatát. Ennek során a jogszabályokban előírt 
részeket, aktuális előírások szerint módosította, illetve az új területek szabályozásait megalkotta. 
Örül annak, hogy a pedagógiai programban kiemelt pontként szerepel a beilleszkedési magatartási 
nehézségek enyhítését szolgáló iskolai tevékenység, a tehetség, a képesség kibontakozását segítő 
tevékenység, valamint kiemeli a szülő és az iskola közötti együttműködés formáit. Azok a 
gondolatok, amelyek a programokban megfogalmazódnak, nyílván akkor érnek valamit, ha a 
gyakorlati életben is hasonlóképpen valósulnak meg. Megkérdezi az igazgató urat és a szakértő urat 
kívánják-e a programokat szóban  kiegészíteni.

 

Fekete László Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója: A közoktatási törvény 2003. évi 
módosítása minden hazai közoktatási intézmény számára kötelezővé tette, hogy vizsgálja felül 
pedagógiai programját, illetve készítse el a minőségellenőrzési programját. A pedagógiai program 
olyan alap dokumentum, amely az iskola egészére, esetükben az általános iskolai oktatásban 5-8. 
osztály végéig, a művészeti oktatásban pedig 6-22 éves korig meghatározza azokat a tananyag 
tartalmakat, szabályokat, amelyek alapján a Tantestület a nevelő oktató munkáját végzi. Egy ilyen 
felülvizsgálat mindig komoly szakmai kihívást jelent számukra, és egyben nagy felelősséget. 
Mindkét programot határidőre elkészítették, a pedagógiai program módosításában minden kollega 
részt vett. A módosításokat 3 csoportba szedték. A program felülvizsgálatát indokolta, hogy a 
Művészeti Iskola 2002-ben került az Általános Iskolához, ahol még különálló pedagógiai 
programok léteztek. Most ezt a két különálló pedagógiai programot egységes szerkezetbe foglalták 
a törvényi előírásoknak megfelelően. A pedagógiai programot ki kellett egészíteni környezeti 
nevelés és egészségnevelés fejlesztésével című fejezetekkel. Mindezek a programok csupán 
kivonatosan szerepelnek az anyagban, amelyek tartalmazzák az egészségfejlesztéssel és környezeti 
neveléssel kapcsolatos feladatokat, s annak részeként a mindennapos testedzés programját is, de a 
jegyző úrnál megtalálható az anyag teljes egésze.  A program kiegészítését tekintve kiemeli a 
tanulók ellenőrzésének értékelésének rendszerét, ezt az tette indokolttá, hogy a következő tanévtől 
kezdve a felmenő rendszerben, az első 3 évfolyamon, illetve a 4. év első félévében nem lehet 
osztályozni. Ennek az új értékelési rendszernek a szövegezési értelmezését kellett a programjukba 
belefoglalni. A program véleményezése megtörtént mindenhol, ahol a törvény ezt követeli, az 
Önkormányzat megbízta Korponai Sándor közoktatási szakértő urat azzal, hogy szakmai 
törvényességi szempontból vizsgálja át ezt a módosított programot, ezt több mint 70 szempont 
alapján elbírálta és jóváhagyásra ajánlotta.

 

Az intézmény minőségellenőrzési programja illeszkedik az Önkormányzat minőségirányítási 
programjához. Ennek célja, hogy a pedagógiai programban meghatározott szakmai célkitűzéseket 
minél hatékonyabban valósítsa meg az intézmény, és minél eredményesebben működjön az Iskola 
természetesen úgy, hogy az a korszerű minőségi elvárásoknak megfeleljen és mind a fenntartó, 
mind a helyi lakosság, az iskolahasználók körében elégedettséget váltson ki. Bízik abban, hogy a 
jövőben sikerül ezen az úton haladniuk. Megköszöni a figyelmet.

 



Macsári József polgármester:  Úgy gondolja, hogy az intézmény pedagógiai és minőségirányítási 
programja hasznos hosszabb távra is, bár ezeket a programokat a Képviselő-testület akár évente, 
félévente is felülvizsgálhatja. Az oktatásban is beindult egyfajta koncentráció, elsősorban ez még 
csak a szakképzést érinti, hiszen már vannak kiírva olyan pályázatok, amelyek térségi, integrált 
szakképzési központok kialakítására vonatkoznak. Szeghalom városa is rendelkezik egy középfokú 
oktatási intézménnyel, ahol szakképzés is folyik, a térségben hasonló intézménnyel csak Dévaványa 
rendelkezik. Érdekes az a koncentráció, amely szerint összefogtak a szakképző iskolák és Békés 
megye esetében Békéscsaba, Békés és Gyula az a város, akik integrált szakképzési központ 
kialakítására törekszenek, sikeres pályázat esetén. Az összevont bizottsági ülésen elhangzottakkal 
összhangban van mindkét program, a bizottsági tagok támogatták a programok jóváhagyását.

Fentiek után szavazásra terjeszti az Iskola Pedagógiai programjának elfogadását. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatokat hozta:

 

H a t á r o z a t

 

65/2004. (V. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó az Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Szeghalom Pedagógiai Programjának felülvizsgálatát – figyelembevéve a 
közoktatási szakértői véleményben foglaltakat is – jóváhagyja.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos

 

H a t á r o z a t

 

66/2004. (V. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó jóváhagyja az Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom Intézményi Minőségirányítási Programját.



 

Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos

 

B e j e l e n t é s e k

 

4.     sz. napirend: Helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán a VOLÁN Rt. képviseletében megjelent 
Gémes Tibor urat, majd a lakosság tájékoztatására imerteti a rendelet-tervezet, amelyet a 
bizottságok véleményeztek, és elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek. Kéri a 
hozzászólásokat.

Hozzászólás nem hangzott el, ezért a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta.

 

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2004. (V. 25.) sz. rendelete

a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló 13/1998.

(XII. 22. sz.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

 

1.     §

 

A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 



Szeghalom város helyi járatú autóbuszain fizetendő díjak:

(1)   A helyi járatú autóbuszon fizetendő menetjegy ára: 90,- Ft/db

(2)   Az összvonalas bérlet ára: 2.200,- Ft/hó

(3)   A tanuló és nyugdíjas bérlet ára: 600,- Ft/db/hó

(4)   Az 1-3 bekezdésben meghatározott díjak a 15 %-os ÁFA-t is tartalmazzák.

2.     §

 

Ez a rendelet 2004. június 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

4/1. sz. napirend: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 
5/1997. (III. 28.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról és kiegészítéséről

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Mivel május 1-től Magyarország is az UNIÓ tagja, a szociális 
rendeletben át kellett vezetni mindazokat a meghatározásokat, amelyek érvényesek ezen időponttól 
kezdve, mint UNIÓ-s országban. Ismerteti a rendelet-tervezet részletesen a lakosság tájékoztatására. 
A bizottságok véleményezték, és megalkotásra javasolták a rendeletet változtatás nélkül. Kéri a 
hozzászólásokat.

Hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

4/2. sz. napirend: Víziközmű  Társulat részére készfizető kezesség vállalása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazza, a csatorna beruházásban érintett több 
mint 1200 lakás képviselőivel kibővült a Víziközmű Társulat döntött a hitel felvételéről. Ennek 
részletezése szerepel az írásos anyagban, amelyet ismertet. Bizottságok tárgyalták az anyagot, 
elfogadásra ajánlották az abban foglalt határozati javaslatot. Kéri képviselőtársaitól a 
hozzászólásokat.

 



Szabó István testületi tag: Többen megkeresték a lakás-takarékpénztárral kapcsolatban azzal a 
problémával, miszerint értesítést kaptak írásban ilyen formában: „tájékoztatjuk, hogy a lakástakarék 
pénztár számára elsőként beérkezett befizetésből a számlanyitás díját levonja”. Ezzel kapcsolatban 
megjegyzi, hogy testületi döntés alapján ezt a díjat az Önkormányzat átvállalja. Kéri a polgármester 
urat, hogy ebben a kérdésben erősítse meg.

 

Macsári József polgármester: Valóban, a Képviselő-testület döntése alapján a számlanyitás díját az 
Önkormányzat megelőlegezi, amely 1.000,-Ft szerződésenként és 5 év elteltével a megtakarításból 
vissza kell kapnia az Önkormányzatnak. Tehát nem a lakosságnak kell kifizetni. Problémát itt az 
jelenthetett, hogy a Víziközmű Társulásnak a közgyűlése később volt, mint ahogyan az OTP 
kiküldte a tájékoztatókat. Tehát senkinek nem kell befizetnie, és nem is kerül levonásra az 1.000,- 
Ft, ezt az Önkormányzat hitelezi meg mindenki számára.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Kérdése arra irányul, hogy a konkrét munka mikor kezdődik 
el, illetve az azt követő útépítés.

 

Macsári József polgármester: A munkálatok a mai nappal beindulnak, a közmunkások készítik elő 
az árkokat, a munkálatok az Érmelléken kezdődtek el a mai napon.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Sokan felvetették a lakókörzetében, hogy a csekkek megérkeztek, arra 
semmi nincs rávezetve, és nincs szerződés sem. Ezt hiányolják, és ezzel a reakcióval természetesen 
egyetért. A 900 db szerződés megkötése nyilván a helyi kirendeltség kapacitását meghaladta volna, 
ezért történhettek meg azok a problémák, amelyek ellentmondásba kerültek a korábbi döntésekkel, 
hogy különböző települések OTP fiókjaitól kapták meg a levelet a lakosok. Abban állapodtak meg a 
Víziközmű Társulás ülésén, hogy a szerződés megérkezéséig a befizetéssel várnak. Azt szeretné 
kihangsúlyozni, hogy semmilyen változás nem történt a korábbi döntéseket illetően.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – a z 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

67/2004. (V. 24.) Ökt.sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szeghalom 3., 5., 8., 9., 10., 
11., 12. sz. öblözetek szennyvízcsatorna-hálózat építés és szennyvíztisztító telep kapacitásbővítés 
önkormányzati és víziközmű társulati közös beruházásban történő megvalósításával.

 

A Képviselő-testület készfizető kezességet vállal a szeghalmi Víziközmű Társulat által 2004-2005. 
évben felvételre kerülő és a Szeghalom 3., 5., 8., 9., 10., 11., 12. sz. szennyvízcsatorna hálózat 
építés megvalósításához szükséges 80 millió Ft hitelre és járulékai visszafizetésére.

 

A Képviselő-testület önkormányzati támogatást biztosít a hitelkamatra 2006. évben 1 millió Ft-ot, 
2007. évben 1.360 e Ft-ot. A támogatást a lakástakarék pénztári futamidő leteltét követően kell az 
Önkormányzat részére visszafizetni.

 

A Képviselő-testület a módosított 12/2001. (I. 31.) Korm. Rendelet 16. § (6) bek.-ben foglaltak 
figyelembevételével kinyilatkozza, hogy a beruházás üzembehelyezésétől számított 5 éven belül, 
csatornadíj támogatásra nem tart igényt.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelem szerint

 

4/3. sz. napirend: Szennyvízcsatorna beruházáshoz saját forrás vállalása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, amely egy korábbi 
pályázatbenyújtásához kapcsolódik, a saját forrás vállalásáról szükséges testületi döntést hozni. Az 
összevont bizottsági ülésen a bizottsági tagok, képviselőtársai támogatták a határozati javaslatokban 
foglaltakat. Kéri a hozzászólásokat.

Hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatokat hozta:

 



H a t á r o z a t

 

68/2004. (V. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3., 9., 10., 11., 12. sz. 
szennyvízcsatorna  ölözet és tisztítótelep bővítés tárgyú beruházás megvalósításához összesen 
265.507.080,- Ft saját forrást az éves költségvetéseiben biztosít.

A saját forrás ütemezése: 2003. évre 79.779.930,- Ft (rendelkezésre áll), 2004. évre 132.966.447,- 
Ft, 2005. évre 52.760.703,- Ft.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedésekről gondoskodjon.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelem szerint

 

H a t á r o z a t

 

69/2004. (V. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5. és 8. sz. szennyvízcsatorna öblözet 
építés tárgyú beruházás megvalósításához összesen 87.995.559,- Ft saját forrást biztosít.

A saját forrás ütemezése: 2004.évre 74.466.813,- Ft, 2005. évre 13.528.746,- Ft.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelem szerint

 



4/4. sz. napirend: Tenisz Egyesület részére tartós használatba adott terület bővítése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a Tenisz Egyesület kérelmét, amelyben tartós használatba 
adott terület bővítését fogalmazzák meg a kérelmezők. Bizottsági tagok a kérelmet támogatták. 
Javasolja a határozati javaslat elfogadását, amelyet szavazásra terjeszt elő. Szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület  14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

70/2004. (V. 24.) Ökt.sz.

 

A teniszsport technikai feltételeinek javításához Szeghalom Város Önkormányzata engedélyezi, 
hogy a meglévő kerítés a szükséges mértékig, de maximum 2 méterig a Semmelweis utca irányában 
átépítésre kerüljön.

 

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

 

Felelős: Macsári József

Határidő: 2004. augusztus 31.

 

4/10. sz. napirend: Dapsy G. utca szilárdburkolatú út, járda és csapadékvíz elvezető csatorna 
építéséhez pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés pályázat benyújtását tartalmazza a Dapsy G. u. út, 
járda, és csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésére, amelyhez szükséges az önrészt biztosítani az 
Önkormányzat költségvetésében. A bizottságok együttes ülésén a bizottsági tagok természetesen 
támogatták a pályázatbenyújtását. Javasolja a határozati javaslat elfogadását, amelyet szavazásra 
terjeszt elő. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

71/2004. (V. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 29.133.800,- Ft összköltségű 
Szeghalom Dapsy G. u. szilárdburkolatú út, járda és csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésével. A 
fejlesztés megvalósításához szükségesnek tartja pályázat benyújtását a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács pályázati felhívására, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 
támogatás elnyerésére 80 %-os, 23.307.040,- Ft támogatási igénnyel.

A beruházás összköltségének 20 %-át, 5.826.750,- Ft-ot a 2004. évi költségvetésében biztosítja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedésekről gondoskodjon.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: a pályázat benyújtására: 2004. május 25.

 

Macsári József polgármester: A közlekedési balesetek elkerülése érdekében megfontolásra került 
sebességkorlátozó műszer felszerelése a 47-es úton.  Az út mindkét  oldalán elhelyezésre kerülne 
ilyen műszer, melyből az egyik megvalósítását a Közútkezelő KHT. átvállalja, mivel ez nemcsak a 
szeghalmiakat érinti, hanem az átutazókat is. Tehát az Önkormányzatnak csak az egyik műszer 
beszerzése jelent terhet, amelynek költsége: 1.250 e Ft, ezt a tartalékalapból kívánja finanszírozni az 
Önkormányzat.  A döntést a Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta, amelyet most a 
Képviselő-testület felé szavazásra  terjeszt. Képviselő-testület 14 igen – egyhangúlag –  szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

72/2004. (V. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza sebességkorlátozó műszer 
felszerelését  Szeghalmon a 47-es főközlekedési úton, mindkét forgalom irányából.



 A Közútkezelő KHT. átvállalja a felmerülő költség 50 %-át, míg az Önkormányzat a további 50 % 
finanszírozását vállalja, amely 1.250 e Ft. Ezt az összeget a 2004. évi költségvetésének 
tartalékalapjából biztosítja.

 

Megbízza a polgármestert,, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. július 31.

 

Macsári József: A Városfejlesztési Bizottság ülésén a járdaépítés kapcsán javaslat született arra 
vonatkozóan, hogy emelkedjen az önkormányzati támogatás a lakóközösségek részére. Bizottság 
2.500,- Ft/fm támogatást javasol megállapítani.

A bizottság javaslatát elfogadásra ajánlja Képviselő-testületnek, melyet szavazásra terjeszt elő. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal –
egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

73/2004. (V. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. évben a lakóközösségek 
járdaépítési kérelmét 2.500,- Ft/fm összeggel támogatja, míg a lakóközösséget 800,- Ft/fm összegű 
költség terheli. A támogatás biztosítására a lakóközösségek által megbízott vállalkozóval a 
Polgármesteri Hivatal vállalkozási szerződést köt. A vállalkozónak 5 éves garanciális 
kötelezettséget kell vállalnia a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjától számítva.

A járdaépítéssel kapcsolatos műszaki felügyeletet Sándor Gyula tervezőmérnök látja el.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos



 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e bejelentésük.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag:  Tudomása szerint ez évben 5 M Ft van biztosítva 
járdaépítésre a városban, és a saját körzetében a múlt évben több utcában nem épült meg a járda. 
Ennek a költségvetése nyílván megmaradt, hogyan lesz ez megvalósítva? További kérdése arra 
irányul, hogy miért van szükség műszaki felügyeletre, hiszen a vállalkozó nyilván a felelős 
mindenért.

 

 

Macsári József polgármester: Tavalyi évben is kihasználta az Önkormányzat a járdaépítés során erre 
a célra megállapított keretet. A probléma az, hogy a korábbi összegekből olyan minőségben,ami 
elfogadható, nem igen volt jelentkező a beruházás megvalósítására. Most a megnövekedett összeg 
miatt több a valószínűség arra, hogy a lakóközösségek kérésére jelentkezzenek a vállalkozók, de 
annyi méter járdát nem tudnak elkészíteni 2004. évben, mint az előző évben, mert a keret csak 500 e 
Ft-tal bővült. A Városfejlesztési Bizottság kompetenciája dönteni abban, hogy melyik utcákat érinti, 
és milyen ütemezésben valósul meg a járdaépítés. Javasolja, hogy Képviselő Asszony a következő 
bizottsági ülésen kérje a fentiekben jelzetteket. Most jelenleg azok az utcák lesznek előnyben, 
amelyek lakóközösségei a legrégebben várják a járdaépítést, tehát időrendben. Nyílván így 
várhatóan a Táncsics u. is érintett.

A Városfejlesztési Bizottsági ülésen vetődött fel a műszaki felügyelet biztosítása, az egyik 
bizottsági tag vállalta mindezt, aki a munka minőségét felügyeli majd. 

 

Macsári József polgármester: Képviselő-testület tagjaitól elvi állásfoglalást szeretne kérni arra, 
hogy Szeghalom városa is részt vegyen egy többcélú kistérségi társulás, mint új társulási forma 
megalkotásában. Erre azért lenne szükség, hogy a többcélú, de a statisztikai kistérségeket lefedő 
kistérségek, ha feladatkörükben átvállalnak bizonyos közigazgatási feladatokat, azokat közösen 
oldják meg, akkor lehetőség lesz arra, hogy ezeknek a társulásoknak a működéséhez, a közösen 
vállalt feladatok ellátásához, a működéshez pályázat útján támogatást nyerhetne az Észak-Békési 
Társulás is. Azért szükséges most csak elvi döntés, mivel még nem készült el a társulási 
megállapodás, mert a pályázati kiírás szerint a Képviselő-testületnek majd ezt kell a későbbiekben 
jóváhagynia. A fentiek alapján szavazásra bocsátja a javaslatot. Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 



H a t á r o z a t

74/2004. (V. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal a 
kezdeményezéssel, hogy egy többcélú kistérségi társulásban, mint új társulási formában részt 
vegyen. Ez előreláthatólag érintené a közoktatást, egyes államigazgatási feladatokat, egészségügyet 
és a térségfejlesztést, amelyekre együttes pályázati lehetőség kínálkozik ebben a társulási formában. 
A társulással kapcsolatos megállapodás a későbbiekben kerül előterjesztésre Képviselő-testület elé.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedés megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. július 31.

 

Macsári József polgármester: Bejelenti képviselőtársainak, hogy a Sportcsarnok Építő Kft. végleg 
megszűnt, a Cégbíróság kivezette nyilvántartásából.

 

Török Sándorné testületi tag: Bejelentésében arról szól, hogy Szeghalmon az Árpád utcai szilárd 
burkolatú úton több helyen bejelölték a meghibásodások helyét. Ezeknek a hibáknak a kijavítása az 
Önkormányzatnak a feladat-e, illetve a kivitelezőt terheli.

 

Tóth Gyula Műszaki Iroda főmunkatársa: A vizsgálatnak az volt lényege, hogy utcánként 
darabszám és mennyiség szerint felmérésre kerüljön a szilárdburkolatú utak meghibásodása, és 
majd a Bíróság fogja eldönteni, hogy ki fogja a helyreállítás költségeit viselni. Szakértő fogja 
vizsgálni, illetve tesz javaslatot a helyreállításra.

 

Macsári József polgármester: Szeretné még a Képviselő-testületet és a kedves televíziónézőket 
tájékoztatni arról, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadásra került egy 
tájékoztató, amely területalapú támogatásról szól. Ez elérhető a Hivatal honlapján is, de a Hivatal 
munkatársai is rendelkezésére bocsátják az érdeklődőknek.

Ugyancsak pályázati lehetőséget hirdet a Délalföldi Regionális Kollégium, a felhívás kimondottan 
civilszervezetek részére szól és működési célú támogatást lehet igényelni.

 



Befejezésül megköszöni a figyelmet és a nyilvános testületi ülést lezárja. Képviselő-testület a 
továbbiakban zárt ülés keretében folytatja munkáját.

 

 

Macsári József                                               Dr. Oláh Ernő


