
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. szeptember 29-én tartott 
rendkívüli nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal 44. sz. tanácskozótermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Barna Gyula, Bartis Márton, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Kardos László, 
Kincses Sándor, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné, Zsadányi Sándorné 
Képviselő-testület tagjai, Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Nagy István, 
Kohut Tibor, Dr. Szántó Márta irodavezetők, Gali Mária jegyzőköny-vezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 15 jelen van. 
Javasolja, hogy a meghívón szereplő napirendeket tárgyalja a Képviselő-testület az ott megjelölt 
sorrend alapján, és a bejelentések között tárgyalják az EÜTERV BT. Kárász-kastéllyal kapcsolatos 
anyagát is, mivel összevont bizottsági ülésen elhangzott vélemények alapján a testületi tagok nem 
javasolták, hogy a kalotaszentkirályi kihelyezett ülésen tárgyalják a 3/1. sorszámú anyagot. 
Javaslatát szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodással egyetértett a Kárász kastéllyal kapcsolatos 
3/1. sorszámú előterjesztés tárgyalásával.

 

1.     sz. napirend: Szeghalom város hulladékgazdálkodási terve

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás 
előkészítette a hulladékgazdálkodási tervezési és kapcsolódó feladatokra benyújtandó pályázatot, 
amely abban az esetben nyújtható be, ha térségi szinten az önkormányzatok megalkotják a 
hulladékgazdálkodási rendeletet. Az előterjesztés ezt a rendelet-tervezetet tartalmazza, melyet 
javasol elfogadni.



Kéri képviselőtársait, mondják el véleményüket a rendelet-tervezettel kapcsolatban. Hozzászólás 
nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a rendeletet az előterjesztés szerint. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2004. (III. 30.) sz.

r e n d e l e t e

 

Szeghalom Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § 
(1)-(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

 

1.     §

 

Szeghalom Város hulladékgazdálkodási tervét e rendelet mellékleteként kiadott Szeghalom város 
hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. (a továbbiakban hulladékgazdálkodási terv) tartalmazza.

 

2.     §

 

A hulladékgazdálkodási terv rendelkezései Szeghalom város közigazgatási területére terjed ki.

 

3.     §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

B e j e l e n t é s e k

Előadó: Macsári József polgármester

 



2.     sz.: Kertészsziget  Község felajánlása körjegyzőség létesítésére

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kertészsziget Község ismételten felajánlotta Szeghalom Város 
Önkormányzatának a körjegyzőség létesítését. Javasolja Képviselő-testületnek, hogy a felajánlást 
ne fogadja el, ezt tartalmazza az előterjesztés határozati javaslata is.

Hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

126/2004. (IX. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el Kertészsziget Község 
Önkormányzata által tett felajánlását, körjegyzőség létesítésére vonatkozóan.

 

Megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésről értesítse Kertészsziget polgármesterét.

 

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Macsári József polgármester

 

2/1. sz.: Pályázat benyújtása Szeghalom Szabadság tér 5/1. sz. alatti önkormányzati lakás 
felújítására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Szeghalom Szabadság tér 5/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 
lakóház felújítási munkálataira pályázat útján támogatás igényelhető. Előterjesztés szerint a 
Belügyminisztérium Országos Lakás- és Építésügyei Hivatala által kiírt, építészeti örökség helyi 
védelmével kapcsolatos kiadás támogatására az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani, és 
ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását. 



Javasolja képviselőtársainak, hogy a határozati javaslattal értsenek egyet.

Hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

127/2004. (IX.29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium Országos Lakás- 
és Építésügyi Hivatal pályázatára az önkormányzati tulajdonú Szeghalom Szabadság tér 5/1. sz. 
alatti lakóház felújítási munkálataira pályázatot nyújt be.

 

A Képviselő-testület az 5.700.000,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák önrészét (30 %), 
azaz: 1.710.000,- Ft-ot 2004. évi költségvetésében biztosítja, míg az igényelt támogatási összeg: 
3.990.000,- Ft.

 

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

 

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje 2004. november 2.

Felelős: Macsári József polgármester

 

2/2. sz.: Pályázat benyújtása a várhelyi Ifjúsági tábor felújítására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Korábban már nyújtott be pályázatot az Önkormányzat a várhelyi 
ifjúsági tábor felújítására, amely sikertelen volt. Most újabb lehetőség kínálkozik támogatásra, a 
Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
pályázati felhívása alapján. A táborban teljes felújítást igényelnek a vizesblokkok, illetve a külső 
homlokzat. A pályázati kiírás alapján javasolja az előterjesztés szerinti pályázat benyújtását.

Hozzászólás nem volt, ezért a határozati javaslatot szavazásra terjeszti elő. 



Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

128/2004. (IX. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermek-, Ifjúsági és 
Sportminisztérium, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt közös pályázati 
felhívásra, pályázatot nyújt be az önkormányzati tulajdonú várhelyi Gyermek és Ifjúsági Tábor 
felújítási munkálataira.

 

A Képviselő-testület a 6.539.016,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák önrészét (25 %) 
azaz 1.634.754,- Ft-ot 2004. évi költségvetésében biztosítja, míg az igényelt támogatási összeg 
4.904.262,- Ft.

 

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

 

Határidő. A pályázat benyújtásának határideje: 2004. október 07.

Felelős: Macsári József polgármester

 

2/3. sz. Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József  polgármester: A rendelet-tervezet csupán törvényi változásokat tartalmaz, 
gyakorlatilag az eredeti rendelethez képest változás nincs. Javasolja a rendelet megalkotását.

Hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:



SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2004. (IX. 30.) sz.

r e n d e l e t e

 

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló többszörösen módosított 5/1994. (V. 02.) 
sz. rendelet módosításáról

 

1.      §

 

A rendelet 6. § (3) bekezdés a./ pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(3) a./ Akinek a tulajdonában lakásingatlan illetve az 1993. évi III. tv. 4. § b./ pontjában 
meghatározott, azt meghaladó vagyon van.

 

2.      §

 

A rendelet 8. § (2) és (3) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(2) A jegyző a benyújtott ajánlatokat 30 napon belül megvizsgálja és megállapítja, hogy az ajánlatot 
tevő a törvény és az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelel-e. A jegyző által készített javaslat 
alapján a nyilvántartásba vételéről, illetve az igénylés elbírálásáról az Egészségügyi és Népjóléti 
Bizottság dönt a soron következő ülésén.

 

(3) Rendkívüli esetben – a személyi és lakhatási körülményekben történő döntő változás esetén – a 
Képviselő-testület a kérelmet soron kívül elbírálja, illetve a névjegyzék sorrendjét módosíthatja.

 



3.      §

 

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

 

2/4. sz. napirend: Békés Megyei Vízművek Rt. Vagyonkezelési és Üzemeltetési Szerződés 
módosítása

 

Macsári József polgármester: A Vagyonkezelési és Üzemeltetési Szerződés módosításával 
kapcsolatban a Vízmű Rt. részéről szóbeli tájékoztatás hangzott volna el, azonban a meghívás 
ellenére a Vízmű képviselője nem jelent meg, így javasolja, hogy az előterjesztést vegyék le 
napirendről. Javasolja, hogy az októberi testületi ülésen térjenek vissza a szerződés módosítás 
tárgyalására, egyeztetve a Vízmű képviselőjével. Ezzel a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag 
egyetértettek.

 

2/5. sz. napirend: Kistérségi hulladéklerakó üzemeltetése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A TAPPE Kft. javaslatot tett az Önkormányzatnak a szeghalmi 
hulladéklerakó további működtetésével kapcsolatban, hogy kistérségi lerakóként üzemeljen. A 
szeghalmi hulladéklerakó a kialakított műszaki védelemmel 2008. december 31-ig üzemelhet. Az 
összevont bizottsági ülésen bizottsági tagok megvitatták az előterjesztést és az volt a vélemény, 
hogy azokkal a feltételekkel, amelyet a TAPPE jelenleg meghatározott, ne fogadja el Testület. Az 
előterjesztett kérés további egyeztetést igényel, így abban most döntést ne hozzon a Képviselő-
testület, de térjen vissza a témára december 31-ig és addigra legyen hatósági engedély ezzel 
kapcsolatban. Ezek alapján javasolja, hogy a napirendre későbbi testületi ülésen térjenek vissza. 
Javaslatát szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

129/2004. (IX. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a TAPPE Kft. ajánlatát, amely 
a szeghalmi hulladéklerakó kistérségi lerakóként való továbbüzemelésére vonatkozik, és nem 
fogadja el azt.



Képviselő-testület nem zárkózik el attól, hogy 2008. december 31-ig a szeghalmi telep 
átminősítésre kerüljön kistérségi lerakóvá, azonban a kérdéssel kapcsolatban további 
egyeztetőtárgyalásokat tart szükségesnek a TAPPE Kft.-vel.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2004. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

2/5. sz. napirend: Kelemen Andrea kérelme lakásbiztosítás iránt

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kelemen Andrea kérelmét teljesíteni nem tudja az Önkormányzat, 
mivel kérelmező szolgálati helye nem Szeghalmon van, hanem Békéscsabán. Javasolja Képviselő-
testületnek a kérést olyan feltételekkel teljesíteni, hogy amennyiben kérelmező a szolgálati helyét 
visszahelyezi Szeghalomra, úgy biztosít számára önkormányzati bérlakást.

 

A javaslatát szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

130/2004. (IX. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Kelemen Andrea Szeghalom 
Vörösmarty u. 49. sz. alatti kérelmét. A módosított 5/1994. (V.2.) sz. rendelet. 5. § (1) bek. alapján 
kérelmező részére önkormányzati lakást biztosít abban az esetben, amennyiben rendőrségi 
szolgálati helyét Szeghalomra helyezi 2004. december 31-ig.

 

Megbízza a polgármestert, hogy Kelemen Andreát értesítse a döntésről.



 

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Macsári József polgármester

 

2/7. sz. napirend: Szeghalom Érmelléki ingatlanra Tóth Gyula és Mező László vételi ajánlata

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szerint Tóth Gyula és Mező László szeghalmi 
lakosok vételi ajánlatot terjesztettek elő a Szeghalom 114 hrsz.-on szereplő érmelléki ingatlanra. 
Mindkét kérelmező 100.000,- Ft vételárat ajánlott az ingatlanért. Javasolja, hogy az Önkormányzat 
hirdesse meg az ingatlant, és licitálás útján kerüljön sor az elidegenítésre. A javaslatot szavazásra 
bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

131/2004. (IX. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Szeghalom 114. hrsz.-ú ingatlanát értékesítésre meghirdeti, licitálás útján értékesíti. A terület kert 
művelési ágú, területe: 0,2176 ha, értéke 8,31 AK. Az ingatlan kikiáltási árát 100.000,- Ft-ban 
határozza meg.

 

Megbízza a polgármestert, hogy az értékesítés lebonyolításáról gondoskodjon a Közbeszerzési 
Bizottság közreműködésével.

 

Napirend: Szeghalom Ady E. u. 4. sz. alatti leánykollégium (Kárász kastély) felújítási munkáival 
kapcsolatos szakvélemény

Előadó: Macsári József polgármester

 

(A napirend tárgyalása előtt Gajda Mihály testületi tag elhagyta az üléstermet.)



 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület a 101/2003. Ökt.sz.határozata alapján döntött 
abban, hogy igazságügyi szakértő készítsen az EÜTERV BT. által, Kárász-kastélyon végzett 
felújítási munkálatokkal kapcsolatban szakvéleményt. A szakértői vizsgálat lezárult, és elkészült a 
szakvélemény. Ennek az anyaga teljes terjedelmében a képviselők, valamint a Pénzügyi Bizottság, 
és a Városfejlesztési Bizottság tagjai részére rendelkezésre lett bocsátva. Javasolja, hogy Képviselő-
testület a szakvéleményt fogadja el az előterjesztett határozati javaslat alapján. Kéri ezzel 
kapcsolatban képviselőtársai véleményét.

 

Bartis Márton testületi tag: Úgy ítéli meg, hogy a szakértői véleménynek szemtől szemben 
találkozni kellene a másik fél véleményével is, ezért további tárgyalást javasol, hátha meg lehetne 
egyezni. Tételesen a szakértő jelenlétében a vitatott kérdésben állást kellene foglalni úgy, hogy a 
frakciókból l-l fő is jelen lenne.

 

Macsári József polgármester: A szakértői véleménnyel kapcsolatban volt már egyeztetés mindkét fél 
részéről.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Véleménye szerint itt most nem dönteni kell az ügyben, hanem 
elfogadni a szakértői véleményt.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Amennyiben az Önkormányzat és a vállalkozó nem tud 
dönteni, illetve megegyezni, akkor a bíróság dönt majd.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Az igazságügyi szakértő kiválasztása az Önkormányzat és az 
EÜTERV BT. képviselőjének a hozzájárulásával történt. Az igazságügyi szakértő felelősséget vállal 
a szakvéleményében megfogalmazottakért, és az előterjesztett határozati javaslat a szakvélemény 
alapján készült, ezt kell jóváhagynia a Képviselő-testületnek.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 5 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:



H a t á r o z a t

 

132/2004. (IX. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2003. (VIII. 25.) Ökt. sz. határozat 
alapján elkészült a szakértői vélemény, a Szeghalom Ady E. u. 4. sz.alatti leánykollégium (Kárász 
kastély) felújítási munkáival kapcsolatban.

A csatolt szakvélemény, és az EÜTERV BT. képviselője által előterjesztett igény 
figyelembevételével a Képviselő-testület:

 

1./ Elutasítja az EÜTERV BT. által előterjesztett 783.521,- Ft-ra vonatkozó követelését.

 

2./ Felszólítja az EÜTERV BT-t, hogy téves számlázás címén fizessen vissza az Önkormányzatnak 
15 napon belül 1.900.710,- Ft-ot, s ennek 2002. november 1-től, a kifizetés napjáig járó, a 
mindenkori költségvetési törvényben meghatározott késedelmi kamatát.

Amennyiben a fizetési felszólítás nem vezet eredményre, felhatalmazza a polgármestert az 
Önkormányzat igényének érvényesítésére.

 

Megbízza a polgármestert, hogy az EÜTERV BT. képviselőjét értesítse a fentiekről.

 

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület korábban pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal felhívására „Szeghalmi helyi informatikai csomópont kiépítésére. Ennek 
keretében a településen belüli informatikai hálózat központi csatlakozási csomópontja kerül 
kialakításra.  Az igényelt támogatás 6 M Ft-ra vonatkozott, és ezt a támogatási összeget a város 
elnyerte. Ennek biztosítására támogatási szerződés jött létre, melyben az Önkormányzat 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatban meghatározott beruházás megvalósításával 
kapcsolatban szigorúan betartja a Kbt.-t és a vonatkozó egyéb jogszabályokat. A szerződés 
megkötésétől számított 30 napon belül megkezdi a közbeszerzési eljárást, és ehhez szükséges most 
a Képviselő-testület döntése.

Javasolja Képviselő-testületnek, hogy hozzon döntést a közbeszerzés megindításával kapcsolatban, 
melyet szavazásra terjeszt elő. 



Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

 

133/2004. (IX. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szeghalmi helyi informatikai 
csomópont kiépítésére” pályázatot nyújtott be. A nyertes pályázat alapján létrejött támogatási 
szerződés szerint Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a szerződés megkötésétől 
számított 30 napon belül megkezdi a közbeszerzési eljárást.

Fentiek alapján Képviselő-testület a pályázatban meghatározott beruházás megvalósítására 
megindítja a közbeszerzési eljárást, a közbeszerzési szabályok betartása mellett.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Határidő: 2004. október 24.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ugyancsak pályázat benyújtását határozta el Képviselő-testület 
februárban a Tildy utcai felújítási és rekonstrukciós munkálatokra. A pályázat sikeres volt, és a 
beruházás megvalósításához szükséges itt is elindítani a közbeszerzési eljárást, ehhez kell a 
Képviselő-testület hozzájárulása. A közbeszerzési eljárás megindítását szavazásra bocsátja, 
amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

134/2004. (IX. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábban a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal felhívására sikeresen pályázott a Szeghalom Tildy utcai felújítási és 
rekonstrukciós munkálatainak támogatására.



Fentiek alapján a beruházás megvalósítására megindítja a közbeszerzési eljárást, a közbeszerzési 
szabályok mellett.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Határidő: 2004. október 24.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulási megállapodás szerint a 
Kistérség többek között elhatározta, hogy Szeghalom székhellyel működő központi orvosi ügyeletet 
hoz létre. Az ügyelet október 1. napjától működik majd vállalkozói formában. Tekintettel arra, hogy 
a vállalkozó nem foglalkoztatja tovább a jelenlegi ügyeletnél alkalmazott 3 fő asszisztenst, így 
munkaviszonyukat meg kell szüntetni. A Képviselő-testület hozzájárulása szükséges a 3 fő 
létszámcsökkentéshez. A 3 főből 1 fő fogadta csak el az Önkormányzat ajánlatát, más munkahelyen 
történő munkavégzésre.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Hol lesz a központi orvosi ügyelet? A központi orvosi 
ügyeletről több információt szeretne hallani.

 

Macsári József polgármester: A központi orvosi ügyelet székhelye 2004. október 1-jén már nem a 
kórházházban, hanem az Ady utcai járóbeteg rendelőben működik, itt kerülnek kialakításra a 
helyiségek a működéshez szükséges feltételekkel, és biztosítva lesznek a felszerelési tárgyak, 
eszközök. Az orvosi ügyelet vállalkozási formában kerül ellátásra, erre vonatkozóan egészségügyi 
ellátási szerződés megkötésére került sor a Kistérség és a vállalkozó között. A vállalkozó az orvosi 
ügyeletet biztosítja a Kistérség: Szeghalom, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Dévaványa, Körösladány, 
Körösújfalu, Vésztő településeken. Szeghalmon nem lesz változás az ellátás tekintetében. Az 
ügyeleti ellátás rendjéről a lakosságot minden településen megfelelő módon tájékoztatni kell 
folyamatosan.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Tekintettel arra, hogy vállalkozó látja el a központi orvosi ügyeletet, 
kérdezi, hogy volt-e közbeszerzési eljárás. A szolgáltatás eléri-e a közbeszerzési eljárás határát?

 

Dr. Oláh Ernő jegyző: Nem volt közbeszerzési eljárás. A vállalkozóval az orvosi ügyelet ellátására 
vonatkozó szerződést nem a város, hanem a Kistérség kötötte.

 



Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az előzőekben megfogalmazott 
javaslatát, miszerint Képviselő-testület járuljon hozzá az elhangzott indokok alapján a 3 fő 
közalkalmazott asszisztenst érintő létszámcsökkentéshez. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

135/2004. (IX. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2004. (VI. 24.) Ökt. sz. 
határozatában jóváhagyta a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Megállapodását. A 
Megállapodás „Egészségügyi feladatok” címszó 1.pontjában Szeghalom székhellyel központi 
orvosi ügyelet létrehozását határozta meg.

 

A Központi Orvosi Ügyelet 2004. október 1. napjától működik, vállalkozói formában. A vállalkozó 
nem kívánja továbbfoglalkoztatni a jelenlegi orvosi ügyeletnél dolgozó 3 fő közalkalmazott 
asszisztenst. Ezért a feladat megszűnése miatt 3 fő létszámcsökkentést határoz meg a Képviselő-
testület. A létszámcsökkentést a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. Alapján 
kell végrehajtani.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

 

Határidő: 2004. szeptember 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A rendkívüli ülésen egyéb bejelentés nem hangzott el, megköszöni 
képviselőtársainak a munkáját és az ülést lezárja.

 

 

Macsári József                                                                   Dr. Oláh Ernő


