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Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. február 21-én tartott 
üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Bartis Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Hidi 
Sándor, Kardos László, Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, 
Török Sándorné, Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné 
Győri Piroska aljegyző, valamint az irodavezetők, és a napirendi pontokkal kapcsolatos 
meghívottak és érdeklődők, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és városi 
televízión keresztül a nézőket, akik figyelemmel kísérik a nyilvános testületi ülés közvetítését. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a 
meghívón szereplő sorrend szerint tárgyalják a napirendeket, és nyilvános ülést követően zárt ülés 
keretében tárgyalják a zárt ülésre szóló előterjesztést. A napirendek tárgyalására vonatkozó 
javaslattal mindenki egyhangúlag egyetértett, egyéb napirend felvételére nem hangzott el javaslat.

A napirendek megkezdése előtt köszönti Ulrich Gyuláné óvónő pedagógust nyugdíjba vonulása 
alkalmával, méltatva a több mint 30 éves munkáját és átadja részére a Magyar Köztársaság oktatási 
minisztere által adományozott Aranykatedra emlékplakettet, valamint a Szeghalmi Önkormányzat 
elismerését. Ezzel szeretné megköszönni a több évtizedes munkáját. A Képviselőtestület és maga 
nevében nagyon jó egészséget kíván Ulrich Gyulánénak.

 

Csák Gyula testületi tag: Bejelenti, hogy a vagyonnyilatkozatát elfoglaltságai miatt csak a későbbi 
napokban tudja leadni, így tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület szavazásában nem vehet 
részt.

 



1.sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez kiegészítése nincs, bizottságok megtárgyalták, és 
javasolták Képviselő-testületnek elfogadásra. Kéri a hozzászólásokat.Mivel hozzászólás nem volt, 
szavazásra bocsátja a jelentést, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
17 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

13/2005. (II. 21). Ökt.sz.

 

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

 

2. A Képviselő-testület 2005. évi munkaterve
Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület 2005. évi munkatervét a bizottságok megvitatták, 
abban több módosítást javasoltak a napirendek tárgyalását illetően. A munkaterv e szerint 
átdolgozásra került, és ez a módosított változat került a képviselő-testületi ülés elé, mellyel 
kapcsolatban kéri a véleményeket, hozzászólásokat. Megállapítja, hogy a munkatervvel 
kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja az írásos előterjesztést. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal –
egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

14/2005. (II. 21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2005. évi 
munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyta.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 



Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

3. sz. napirend: Ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az ellenőrzési tervet szintén megvitatták a bizottságok, és azt 
változtatás nélkül elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek. Kéri a napirenddel kapcsolatos 
hozzászólásokat. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az írásos előterjesztést. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal –egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

15/2005. (II. 21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ellenőrzési Tervet 2005. évre a 
határozat melléklete szerint állapítja meg.

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az Ellenőrzési Tervben foglaltak végrehajtásáról.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

4. sz. napirend: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetése
Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról ad számot, hogy a város 2.710.761 ezer Ft 
bevétellel és kiadással szeretné megvalósítani mindazt az elképzelést, amelyet előzőleg az 
Önkormányzat vezetése a költségvetési koncepcióban már megfogalmazott. Az Önkormányzat 
2005. évi költségvetésének összeállítására az intézményekkel történt egyeztetés után került sor. A 
költségvetési bevételek között a legnagyobb összeget a saját folyó bevételek jelentik, amely az ÁFA 
visszaigényléséből adódik. Az iparűzési adó a 2004. évi bázisszinten, az építményadó 7 %-os 
növekedéssel, míg a gépjárműadó 70 M Ft-os nagyságrenddel lett tervezve. 



Az állami normatívák az előző időszakhoz képest 4,8 %-kal bővültek, jogcímenként ez változó volt. 
Hangsúlyozni szeretné, hogy a közalkalmazotti és köztisztviselői béremelés biztosításához a 
központi költségvetés mindössze 7,39 M Ft forrást biztosított. A felhalmozási bevételeknél 10 M Ft-
os nagyságrendű bevétel került megtervezésre, azért ennyi, mivel itt nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok jöhetnek szóba, amely nem jelent lakásalap visszatöltést, adott esetben kötelezettségként 
a városnak, hanem ezt a fejlesztési célokra lehet felhasználni.

A kiadási oldalt tekintve 2004-2005 évben a személyi jellegű kiadásoknál 7 %-os növekedés 
tapasztalható, valamennyi közalkalmazottnak és köztisztviselőnek betervezésre került a 7,5 %-os 
béremelés, illetve szeptemberben a 4,5 %-os béremelés.A dologi kiadások növekedése főképp az 
energia áremelések miatt következik be.

Az önkormányzat 2005. évi létszámtervét illetően az a javaslat, hogy az idevonatkozó melléklet 
adatainak elfogadása után, a létszámtervet májusban a Testület tárgyalja újra, és ha szükséges 
változtasson azon.

A társadalom és szociálpolitikai kiadások növekedése 2,8 %-os, és a növekedést részletesen 
indokolja.

Közcélú foglalkoztatásra ez évben 1,6 M Ft-tal kevesebb áll rendelkezésre, de az önkormányzatnak 
továbbra is kiemelt feladata lesz a közcélúak foglalkoztatása.

A költségvetés 930 M Ft felhalmozási kiadást határoz meg, és lehetőséget biztosít arra, hogy 20 M 
Ft-ot pályázati sajáterőként lehet betervezni. Javasolja a Képviselő-testületnek meghatározni, hogy 
ezt a pályázati saját erőt mire kívánja a város felhasználni, elsősorban útépítésre: a Dapsy G utca 
további rekonstrukciójára, önkormányzati intézmények akadálymentesítésére, védett épületek 
felújítására. A felhalmozási mérlegben van egy 14 M Ft nagyságrendű „egyéb felújítás”, itt 
javasolja, az ÖNO, az Óvoda és Bölcsőde valamennyi létesítményének, elsősorban a 
vizesblokkjainak felújítását, illetve az Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a 
legszükségesebb felújításokat meghatározni. Szeretné a Képviselő-testület figyelmébe ajánlani, 
hogy az Önkormányzat, az intézmények működéséhez a normatíván felül, 234,5 M Ft kiegészítést 
biztosít. Összességében a költségvetés tartalmazza mindazt, amelyet az Önkormányzat feladatként 
2005. évre minden tekintetben megjelölt, és ennek megvalósítására törekszik majd.

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, és a költségvetési rendelet megalkotását 
indítványozta Képviselő-testület felé. Kéri a napirenddel kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A Tildy utcai rekonstrukció kapcsán teszi fel kérdését. A beruházásra 
megindított közbeszerzési eljárás megszüntetésének okát kérdezi.

A művészeti iskolának, az állami normatíva szeptembertől történő kedvezőtlen változásáról szeretne 
bővebb tájékoztatást kérni, valamint érdeklődik a korábbi lakásalap visszapótlásáról.

A kiadásoknál nem látja az Árpád utcai útépítéssel kapcsolatos adatokat, erre kaphatna-e 
információt.

 



Macsári József polgármester: Részletezi a Tildy utcai rekonstrukcióra megindított közbeszerzési 
eljárás jelenlegi megszüntetését, és nincs tudomása a normatíva változásról a művészeti iskolát 
illetően, a költségvetésben a jelenleg érvényben lévő normatívák szerepelnek.

Megtörtént a lakásalap visszapótlása 110 M Ft erejéig megtörtént, az előterjesztésben még 26 M Ft 
szerepel, de ez a fordulónapon fennálló visszapótolt és fenti összeg különbségeként szerepel.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Az Árpád utcának megindult az útalap építése, amely nagy öröm, 
azonban közbeszerzési eljárás során erre semmilyen intézkedés nem történt, mint ahogyan nem 
történt a Jókai és a kis Petőfi utca esetében sem.

Kezdeményezni szeretné, hogy a Pozsonyi utca és a Honvéd utca is kapjon lehetőséget, hogy 
legalább az utcatársulások létrejöjjenek, befizessék a saját erőt, és így tervezni lehessen az útépítést 
2005., illetve 2006. évben.

 

Macsári József polgármester: A Jókai és a kis Petőfi utca útépítésének előterjesztése napirenden volt 
a Közbeszerzési Bizottságnak. A Patai u., a Szeleskert és az Újtelep II., IV. u. lakói, és az Árpád 
utca lakói már évekkel ezelőtt létrehozták az úttársulást, ezért az itt lakók nagyobb előnnyel 
rendelkezzenek az útépítést illetően, de javasolja, hogy e témára a Városfejlesztési Bizottsági ülésen 
térjenek vissza, hiszen a lehetőséget természetesen minden utcának szeretnék biztosítani. Tervek 
között szerepel az Újtelep XVIII. és XIX. utcája is. Ezek összességében nagy költséget jelentenek, 
ezért is fontos a pályázati lehetőségek kihasználása. A képviselő úr felvetését mindenképpen szem 
előtt fogják tartani.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Sajnálatos módon a tavalyi csatorna beruházásnál olyan útszakasz 
rongálódott meg, amelyet a lakók maguk építettek, a saját költségükön.

 

Macsári József polgármester: Amennyiben lehetőség adódik pluszbevételekre, úgy azt 
mindenképpen útépítésre próbálja az Önkormányzat fordítani. Bízik abban, hogy részben pályázati 
forrásból, illetve működési bevételből lehetőség adódik minél több útépítésre.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A költségvetésnek fontos feladata, hogy az intézmények 
működtetését és a fejlesztést biztosítsa. 1990. óta folyamatosnak mondhatóak a megszorító 
intézkedések, az önkormányzati támogatás mindig szűkebb, és a közszférában dolgozók létszámát 
mindig csökkenteni akarja a Kormány. Képviselőtársainak figyelmébe ajánlja a „ tájékoztató adatok 
I.” táblázatát, amelyben lehet látni, hogy az Önkormányzat saját erejéből mennyiben járul hozzá az 
intézmények működéséhez. Több mint 230 M Ft-ot kell a saját bevételből biztosítani ahhoz, hogy 
minden oktatási, nevelési és kulturális intézmény személyi és dologi jellegű kiadásai fedezve 
legyen. Nyílván a dologi kiadásokat csökkenteni nem lehet, viszont meg kell valósítani az 
intézményeknél a szigorú létszámgazdálkodást. Májusban ennek ellenőrzésére sor kerül, ezt a 
Képviselő-testület napirendre tűzi. 



Működésre hitelt nem lehet felvenni, viszont a fejlesztésre igen, és ezt a maga részéről 
kezdeményezi is, hiszen e tekintetben nagy elmaradás van a városban. Jelenleg folyik a 
csatornaépítés, útalap előkészítés, Művelődési Ház felújítása és reméli, hogy ez évben megkapja az 
önkormányzat azt a pályázati lehetőséget is, amely által az egészségügy is fejlesztésre kerülhet. 
Mindehhez a beruházáshoz biztosítani kell a saját erőt is, ami a költségvetésből nagy összeget jelent 
erre a célra. Tervben van szolgálati lakások építése, felújításra szorul a Polgármesteri Hivatal 
épülete, rendbe kell tenni a sportcsarnoknál a labdarugó egyes pályát, hiszen így a lelátó funkciója 
nem érvényesül, 1990. óta ugyancsak tervben van a Nagy M . utca felújítása és még ezeken felül is 
sok olyan feladata van a városnak, amelyet saját erejéből nem tud megoldani. Éppen ezért nagy 
felelősség hárul az intézményekre a ésszerű gazdálkodás miatt, annak érdekében, hogy probléma ne 
merüljön fel. A 2005. évi költségvetés biztosítja részükre a működés feltételeit, de törekedjenek az 
intézmények is a takarékosságra. Egyetért az önkormányzat 2005. évi költségvetésével, és javasolja 
képviselőtársainak elfogadásra.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Erősítené szeretné a beruházások tervezését, és az a véleménye, 
hogy az önkormányzat ne féljen a beruházások megvalósítására vonatkozó hitel felvételétől, amikor 
halaszthatatlan felújításról van szó. Az előterjesztett költségvetési rendelettel egyetért, javasolja 
elfogadásra.

 

Macsári József polgármester: Amennyiben halaszthatatlan, úgy nem fog elzárkózni az 
önkormányzat hitel felvételétől.

 

Bacsó Imre testületi tag: A Vásártéren kimaradt egy bizonyos terület a gázprogramból, e 
hiánypótlást szeretné kérni, és az önkormányzat költségvetésében szerepeltetni.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Javasolja a hiánypótlást minden olyan városrészen, ahol erre szükség és 
igény van.

 

Macsári József polgármester: A fenti hiánypótlásra sor kerül a Vásártéren, a hálózatfejlesztésre 
vonatkozóan az ott lakók kötelezettsége megegyezik a korábbival.

 

Hidi Sándor testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság részletesen 
megtárgyalta a költségvetést, és a felmerült problémák megvitatásra kerültek. A Pozsonyi és a 
Honvéd utcánál feltétlenül javasolják az utcatársulások létrejöttét, mivel rendkívül rossz a járda és 
az út állapota. Ha sikeresen lehet pályázni, hitel felvétele is szóba jöhet. Egyébként maga is 
támogatja a hitel felvételét olyan esetben, amikor megoldódik egy-egy nagy beruházási probléma. A 
költségvetéssel a Pénzügyi Bizottság egyetértett, javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.

 



Macsári József polgármester: Fentiek után javasolja Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 
2005. évi költségvetési rendeletét fogadják el az előterjesztés alapján, és a felhalmozási mérlegben 
szereplő összeg az általa javasolt intézményi felújításokra kerüljön felhasználásra. Javaslatát 
szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta.

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2005.(II. 22.) számú

rendelete

 

az Önkormányzat 2005.évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.évi 
XXXVIII. Törvény 65.§-a, illetve a 280/2003. (XII. 29.) Kormányrendelettel módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján a 2005. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

 

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire

 

2. §

 

(1)          Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az 
alábbiakban állapítja meg:

 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

Cím Megnevezés

1. Polgármesteri Hivatal



2. Péter András Gimn. és Szigeti E.Szakképző Iskola

3. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

4. Városi Tűzoltóparancsnokság

5. Művelődési -, Sport és Szabadidő Központ

 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

6. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

7. Nagy Miklós Városi Könyvtár

8. SÁRRÉTI Múzeum

9. Idősek Gondozási Központja

10. Észak Békés megyei Ök-i Térségfejlesztési Társulás

11. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

 

(2)          Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalon belül 5. sz. melléklet 
szerint szakfeladatokat határoz meg.

 

3. §

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetésének

a./ bevételi főösszegét 2.710.761 ezer Ft-ban

b./ kiadási főösszegét 2.710.761 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

Költségvetési bevételek

 

4. §



(1)   Az önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. sz. 
melléklet tartalmazza.

 

(2)   Az önkormányzat intézményeinek bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza

 

Költségvetési kiadások

 

5. §

(1)Az önkormányzat működési-, felhalmozási bevételi-, kiadási előirányzatait a Képviselő-testület 
az 1.sz. és 4 sz. melléklet szerint határozza meg:

            Bevétel   Kiadás

1./ Működési 1.830.413 ezer Ft 1.776.734 ezer Ft

2./ Felhalmozási 880.348 ezer Ft 934.027 ezer Ft

ÖSSZESEN: 2.710.761 ezer Ft 2.710.761 ezer Ft

 

(2)A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek (címeinek) és a Polgármesteri Hivatal 
szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát a 3., 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

6. §

 

Felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, feladatonként tájékoztató jelleggel az V. sz. 
melléklet mutatja be.

 

7. §

 

Az önkormányzat céltartaléka 89.567 ezer Ft.

Ebből:   - kötelező céltartalék                                                12.820 ezer Ft

           - tanulók tankönyv támogatás                                      9.289 ezer Ft



           - közcélú foglalkoztatás 19.980 ezer Ft

           - szeghalmi újszülöttek tám. 823 ezer Ft

           - felhalmozási pályázati sajáterő 20.411 ezer Ft

           melyből a megvalósítandó beruházások, felújítások)

o        Töviskes major vízellátása

o        Óvodák vizesblokkjaink felújítása

o        Dapsy G. u.közmű és útrekonstrukció

o        Nagy M.u.4.alatti ingatlan felújítása

o        Pozsonyi u. útépítés

o        Újtelep XVIII.-XIX. U. útépítés

o        Szabadság tér 5/1.önkormányzati bérlakás felújítása

o        Petőfi utcai óvoda magastető építés

o        Fáy u.-Dózsa u.lakótelep játszótér felújítás

o        Önkormányzati intézmények akadálymentesítése

o        Gimnáziumi vizesblokk és öltözők felújítása

                 - felhalmozási céltartalék:                26.244 ezer Ft

               

8. §

Az önkormányzat kezességvállalásait, valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 7. sz. és 8. 
sz. melléklet tartalmazza.

 

9. §

 

Az önkormányzat 2005. évi várható bevételei és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az 
előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet foglalja magába.

10. §

 



A Képviselő-testület az Önkormányzat 2005-2007. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett 
bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a IV. sz. melléklet 
tartalmazza.

 

A költségvetési létszámkeret

 

11. §

 

Az önkormányzat létszám keretét-álláshelyek számát a 6. sz. melléklet állapítja meg.

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

 12. §

 

Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

 

13. §.

 

(1)A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

 

(2)Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a 
Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

                                                           

14. §

 

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei saját hatáskörben előirányzat-módosítást 
hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-
testületet 30 napon belül köteles tájékoztatni.



 

15. §

 

(1)      A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. Törvény 74. §.(2) bekezdésének 
figyelembevételével a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok előirányzatai közötti 
átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.

 

(2)     Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1 millió Ft keretösszeg erejéig, saját 
hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást.

 

16. §

 

Az önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját a 2001. január 01-től 
elfogadott 36.000 Ft-ban állapítja meg.

 

17. §

 

Az intézmények finanszírozása nettó módon, az intézmények által készített (az önkormányzat által 
elfogadott) előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.

 

Záró rendelkezések

 

18. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. január 01. napjával 
kell alkalmazni.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

5/1. sz. napirend: Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelet módosítása



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a lakosság tájékoztatására a rendelet-tervezetet. Az 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság javasolta a rendeletet módosítani azzal a kiegészítéssel, hogy 
az újszülöttek támogatása visszamenőleg január 1. napjától történjen, továbbá a saját tulajdonú 
lakással rendelkezők is kapják meg a támogatást, eltekintve az egy éves szeghalmi bejelentett 
lakóhelytől. A javaslattal a többi bizottságok egyetértettek, és ezzel a módosítással javasolják 
Képviselő-testületnek elfogadásra a rendeletet. Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos 
véleményeket.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Az írásos anyagban szereplő 17 § 2. bekezdése véleménye szerint 
félreértésre adhat okot, ugyanis ha még nem tudott lakást venni, albérletben van, akkor a támogatás 
nem adható.

 

Macsári József polgármester: Véleménye szerint az Egészségügyi Bizottság javaslata jól 
meghatározza a jogosultság kérdését.

 

Kardos László testületi tag: Olyan támogatási rendszert alkot jelen rendelettel a Képviselő-testület, 
ami eddig még nem volt, és ezzel az újszülöttek támogatása valósul meg, illetve az itt letelepedő 
családok.

 

Bacsó Imre testületi tag: Egyetért Zsadányi Sándorné képviselőtársának véleményével.

 

Macsári József polgármester: Hangsúlyozni szeretné, hogy a rendelet megalkotása csakis 
Szeghalmon élőkre, szeghalmiakra vonatkozik, és éppen az ő érdekükben lettek a feltételek 
meghatározva.

Fentiek után javasolja a rendelet megalkotását a tervezet szerint, és azt szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2005. (II. 22.) számú

rendelete

 



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

 

1. §

 

A rendelet 12. § (1) bekezdésében „25%-át” szövegrész helyébe „20%-át” szövegrész lép.

 

2. §

 

A rendelet 17/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b)  a tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőttet, ha a gyermeket gondozó családban 
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 26.000 Ft-ot.

3. §

 

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3. § első mondatának „(Sztv.  3. § (2) bek. 
a) pontjához)” szövegrésze és a 16. § (2) bekezdés a) pontja.

4. §

 

A rendelet az alábbi 17/B. §-al egészül ki:

 

17/B. §

 

Újszülöttek támogatása
 

(1) A Képviselő-testület újszülött gyermekenként egyszeri 5.000.- Ft. támogatást biztosít azon 
szeghalmi szülők részére, akiknek a gyermek születését megelőzően legalább 1 éve folyamatosan 
Szeghalmon volt az állandó lakóhelye.

(2) Támogatás nyújtható azon szülők részére is, akik bár nem rendelkeznek 1 éves folyamatos 
állandó lakóhellyel, de Szeghalmon lakástulajdonnal, és ott állandó lakóhellyel rendelkeznek.



 

(3) A támogatást a Szociális Irodánál lehet igényelni, a gyermek születését követő 3 hónapon belül. 
Az igényléskor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

(4) A támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.

 

5. §

 

Ez a rendelet 2005. március 1-én lép hatályba. A 4. § rendelkezéseit a 2005. január 1-je után 
született gyermekek esetében kell alkalmazni.

 

5/2. sz. napirend: Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A rendelet módosításának lényegét ismerteti a képviselők, és a 
lakosság tájékoztatására. Szükségszerűvé vált a 150.000,- Ft-ról 400.000,- Ft-ra való támogatás 
biztosítása az első lakáshoz jutók részére. Bizottságok a rendelet-tervezettel egyetértettek, kéri 
képviselőtársaitól a hozzászólásokat.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A lakosság tájékoztatására elmondja, hogy a támogatás 
mértékének emelése nagymértékben segítheti a lakásvásárlókat, az ún. fészekrakó programban is. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy akik e támogatásban részesülnek, saját erőként szerepeltessék a 
szerződésben.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Kérdése, hogy a rendeletben biztosítható, kamatnélküli 
támogatási összeget mennyi idő alatt kell visszafizetni.

 

Macsári József polgármester: A kamatmentes támogatást 10 évre adja az Önkormányzat.

Fentiek után javasolja a rendelet-tervezet elfogadását, amelyet szavazásra terjeszt elő. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 



SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2005.(II.22.) sz. rendelete

 

az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló többszörösen módosított 8/1997.(VII.1.) sz. rendelet 
(továbbiakban: rendelet) módosításáról

 

1. §
 

A rendelet 2. § (1) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

a.) visszatérítendő, kamatmentes támogatás, amelynek összege legfeljebb 400.000.- Ft.

 

2. §
 

A rendelet 2. § (1) bekezdés b.) pontja hatályát veszti.

 

3. §
 

Ez a rendelet 2005. március 1-én lép hatályba, kedvezőbb rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekre is alkalmazni kell.

 

5/3. sz. napirend: A települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

(Farkas Zoltán testületi tag az üléstermet elhagyta.)

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a rendelet-tervezet szerinti tiszteletdíj emelkedését. 
Bizottságok véleményezték és elfogadásra javasolták a Képviselő-testület felé a rendeletet. Kéri a 
véleményeket képviselőtársaitól. 



Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra terjeszti a rendeletet-tervezetet. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – 3 tartózkodás 
mellett – az alábbi rendeletet alkotja:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2005.(II.22.) sz. rendelete

 

a települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló többszörösen módosított 4/1996.
(II.26.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról.

 

1. §
 

A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(2) A tiszteletdíj mértéke:

a.) Bizottság elnöke részére: 55.000.- Ft.

b.) Bizottság képviselő tagjai részére: 44.000.- Ft.

c.) Bizottság nem képviselő tagjai részére: 22.000.- Ft.

 

2. §
 

Ez a rendelet 2005. március 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

5/3/1. sz. napirend: Polgármester és alpolgármester jutalmazása

Előadó: Hidi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke

 

Hidi Sándor testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival 
a polgármester és az alpolgármester jutalmazására vonatkozó előterjesztést, amellyel a Pénzügyi 
Bizottság tagjai egyetértettek. Javasolja képviselőtársainak elfogadásra az előterjesztést, amelyet 
szavazásra bocsát. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 



szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

 

H a t á r o z a t

 

16/2005. (II. 21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Macsári József polgármester részére – a 
2004. évi munkájának értékelése alapján – 2 havi alapilletményének megfelelő jutalmat állapít meg.

 

Megbízza az alpolgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2005. február 23.

Felelős: Dr. Farkas József alpolgármester

 

H a t á r o z a t

 

17/2005. (II. 21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Farkas József alpolgármester részére 
– a 2004. évi munkája értékelése alapján - 2 havi tiszteletdíjának megfelelő jutalmat állapít meg.

 

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

 

Határidő: 2005. február 23.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/4. sz. napirend: Szeghalom város Szociális Szolgáltatás tervezési koncepciója



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti Szeghalom város szociális szolgáltatás tervezési 
koncepcióját, amelyet most második alkalommal tárgyal a Képviselő-testület. Az első tárgyalás után 
Békés megye Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága is véleményezte a 
koncepciót és megállapította, hogy az akkor még tervezet formájában előterjesztett anyag 
illeszkedik a Békés Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához. Jelen előterjesztést az 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság véleményezte és elfogadásra javasolta azt.

Figyelmébe ajánlja képviselőtársainak, hogy a koncepció 15. oldalán szereplő dátumokon 
változtatni szükséges. A Gondozási Központ akadálymentesítésére ugyanis korábban kell sort 
keríteni, mint 2006. december 31, és a tetőszerkezet javításánál nem kellene határidőt szabni, hiszen 
itt nemcsak e javításra kerül majd sor, és függ a pályázati lehetőségektől is ezeknek a felújításoknak 
a megvalósítása. Ezzel a módosítással javasolja elfogadni a koncepciót, amelyet szavazásra terjeszt 
elő. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

18/2005. (II. 21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel Békés Megye Képviselő-
testületének Szociális és Egészségügyi Bizottságának véleményére – jóváhagyja Szeghalom Város 
Szociális Szolgáltatás tervezési koncepcióját a határozat melléklete szerint.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a koncepció végrehajtásáról.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/5. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola házirendje

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskola házirendjét, melyhez kapcsolódik a közoktatási szakértő véleménye is. Itt 
is problémaként merült fel, hogy ne kelljen a házirendben a hitoktatási kérdést megjelölni, mivel az 
oktatási törvény ezt szabályozza. Igazgató úr a bizottsági üléseken részt vett, és egyetértett a 
közoktatási szakértő véleményével, mellyel a házirend kiegészítésre kerül. A bizottságok is 
véleményezték a házirendet, és elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek a szakértő 
kiegészítésével együtt. Kéri a házirenddel kapcsolatos véleményeket.

 

Vaszkó Tamás Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatója: Az 
intézmény későbbi időpontban tett eleget a házirend elkészítésének, de egyidejűleg elkészítette a 
Szervezeti és Működési Szabályzatát is. A házirend a közoktatási szakértő véleményével 
kiegészítésre került.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az intézmény házirendjét. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

19/2005. (II. 21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Péter András Gimnázium és 
Szigeti Endre Szakképző Iskola házirendjét, amely közoktatási szakértő véleményének 
figyelembevételével készült.

 

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

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester.

 

5/6. sz. napirend: Vízterhelési díj meghatározása

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Ismerteti a vízterhelési díj megállapítására vonatkozó előterjesztést, 
melyet a bizottságok véleményeztek. A bizottsági vélemények támogatták az előterjesztésben írt 
határozati javaslatot. Kéri a véleményeket.

Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

20/2005. (II. 21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés Megyei 
Vízművek Rt. által megállapított, Szeghalom városra vonatkozó vízterhelési díj meghatározásának 
módszerével és így a díj 2005. március 1-től alkalmazott mértékével.

A vízterhelési díj mértéke 2005. március 1-től:

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

 

Határidő: 2005. február 28.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/7. sz. napirend: Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmúlt évben a talajterhelési díj meghatározásáról rendeletet alkotott 
a Képviselő-testület, és 2009-ig meghatározta a díjat. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy 2005. 
évre a korábbi rendeletben megállapított 48,- Ft helyett 36,- Ft a talajterhelési díj, és a későbbi 
években 2009-ig viszont a korábbi előterjesztéshez képest magasabb. Amennyiben a város 2005-
ben sikeresen befejezi a csatornaépítési programot, és szinte 100 %-os lesz a kiépítettség a 
városban, mindenkinek érdeke, hogy csatlakozzon a szennyvízcsatornára. Aki nem csatlakozik, 
annak a későbbiekben magasabb talajterhelési díjat kell megfizetnie. Bizottságok véleményezték a 
rendeletet, és egyetértettek azzal. Kéri a véleményeket, hozzászólásokat.



Hozzászólás nem volt, javasolja a rendelet megalkotását és szavazásra bocsátja azt. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2005. (II.22.) számú rendelete

 

a talajterhelési díjról szóló 14/2004. (VI.25.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról

 

1.§

 

A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

1.§.

 

E rendelet hatálya Szeghalom Város Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási 
hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, 
akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. Amennyiben a közcsatornát év 
közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését 
követő 90. naptól terheli.

 

2.§

 

A rendelet 2. §. (2) bekezdés b./ pontja hatályát veszti.

 

3.§

 

A rendelet 2.§. (6) és (7) bekezdéseinek helyére az alábbi rendelkezések lépnek:



 

(6) A talajterhelési díjat az OTP Bank Rt. helyi fiókjánál vezetett 11733065-15344573-03920000 
számú Talajterhelési Díj Bevételi Számla javára kell megfizetni.

 

(7) A rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy díjmentességek iránti kérelmet, a hozzá tartozó 
jövedelemigazolásokat a bevallással egy időben lehet benyújtani, melyről a Jegyző határozattal 
dönt. A díjbefizetéseket a határozatban megjelölt időpontig kell teljesíteni.

 

4.§

 

A rendelet 5. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

(7) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. Törvényben, valamint a 2003. évi adózás rendjéről szóló, módosított XCII. Törvényben 
foglaltakat kell alkalmazni. Az átalány megállapításában a Szeghalom Város Képviselő-testülete 
18/2003. (XII.16.) számú rendelete az irányadó.

 

5.§

 

A rendelet 1. sz. mellékletét ezen rendelet 1. sz. melléklete állapítja meg.

6. §

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2005. január 1-től kell alkalmazni

 

5/8. sz. napirend: Dél-Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszeréhez való csatlakozás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy a Dél-Kelet Alföldi Régióban 
egységes hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása a cél. Eddig 51 település csatlakozott eddig a 
rendszerhez. 



Kistérségben ilyen tekintetben nem volna célszerű gondolkodni a költséget illetően, nem érné meg 
ilyen projektben való részvétel. Részletezi, hogy milyen hasznos lehetőség lenne ez a város 
számára. A város szerencsésebb helyzetben van a többi településnél, hiszen 2008-ig van működési 
engedélye a szilárd hulladék lerakónak, és addig ezt a technológiát meg kell itt valósítani.

Az Önkormányzatnak felelőssége olyan döntést hozni, hogy a későbbiekben a szemétszállítási 
díjnövekedés elviselhető mértékű legyen úgy, hogy egyben eleget tegyen a környezetvédelmi 
előírásoknak is. Egy elvi állásfoglalást kell hozni a Képviselő-testületnek, hogy támogatja a 
csatlakozást, és a későbbiekben még vissza kell térni a napirendre amikor az önkormányzatok 
támogatják a csatlakozást. Bizottsági ülésen a bizottsági tagok egyetértettek a határozati javaslattal. 
Kéri a véleményeket, hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztésben megfogalmazott határozati 
javaslatot. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

21/2005. (II. 21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a város Dél-Kelet Alföldi 
Régió Hulladékgazdálkodási Rendszeréhez való csatlakozását és felhatalmazza Macsári József 
polgármestert a csatlakozáshoz szükséges társulási szerződés aláírására.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester (a társulási szerződés aláírásáért)

 

5/9. sz. napirend: Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat kérelme, üzemi csatorna társulati 
tulajdonba adására

Előadó: Macsári József polgármester

 

(Farkas Zoltán testületi tag a napirend tárgyalásakor érkezett vissza az ülésterembe.)

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, javasolja, hogy a kérelmezett 
belvízmentesítő csatorna kerüljön a Társulat kezelésébe, illetve tulajdonába, az üzemeltetés 
szempontjából ez indokolt. 



A bizottságok véleményezték az előterjesztést, és az abban foglaltakkal egyetértettek. Az 
előerjesztést szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

22/2005. (II. 21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Körös-Berettyói 
Vízgazdálkodási Társulat által kérelmezett 01330 hrsz.-ú belvízmentesítő csatorna a Társulat 
kezelésébe, illetve tulajdonába kerüljön. A változás ingatlan nyilvántartáson történő átvezetéséhez 
szükséges megállapodás aláírásával megbízza a polgármestert.

 

Határidő: 2005. március 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/10. sz. napirend: Szeghalom Város Diákjaiért Közalapítvány Kuratórium elnökének választása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Szeghalom Város Diákjaiért Közalapítvány Kuratórium elnöki 
tisztségének megüresedése miatt az Oktatási és Kulturális Bizottság Gyürü Mária középiskolai 
tanárnőt javasolta az elnöki tisztségre, aki e feladatot vállalná. Javasolja, hogy a határozati 
javaslatnak megfelelően hozzon döntést a Képviselő-testület, amennyiben ezzel egyetértenek.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Javasolja Gyürü Máriát megválasztani a Kuratórium 
elnökének annál is inkább, mivel az ő javaslata volt az Alapítvány létrehozása.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

23/2005. (II. 21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szeghalom Város 
Diákjaiért Közalapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségét Gyürü Mária középiskolai tanárnő töltse 
be.

 

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

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A nyilvános ülésnek egyéb napirendje nincs, napirenden kívül 
tájékoztatást ad arról, hogy a kóbor kutyákkal kapcsolatban több bejelentés érkezett, és a TAPPE 
Kft.-vel felvette a kapcsolatot e kérdés megoldása érdekében. Egyúttal felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy kutyáikat ne engedjék kóborolni, elkerülve ezzel a problémákat. Ha bárkinek 
bejelentése van a kóbor kutya támadással, azt haladéktalanul tegye meg, és a kutyatulajdonosok 
büntetésre számíthatnak ilyen esetekben.

 

A Tildy utcai parkosítással kapcsolatban, Hajdu József vállalkozó felajánlott 50 ezer Ft értékű 
homokot az Önkormányzat részére, amelyet köszönettel vett.

 

Bejelenti még a Képviselő-testületnek, hogy 2005. március 14-én Szeghalmon, a Sportcsarnokban 
kerül megrendezésre a soron következő Megyegyűlés, ahová mindenkit szeretettel várnak.

Kérdezi képviselőtársait, van-e bejelentésük.

 

Kincses Sándor testületi tag: A 2005. évi költségvetés tárgyalásakor több alkalommal szóba került 
az utak rossz minősége, megemlíti, hogy a 3. sz. választókörzetében több ilyen út van, köztük olyan 
is, ami járhatatlan, ez vonatkozik több választókörzetre is. Javasolta, hogy a szilárd burkolatú utak 
építése helyett mindenhol építsék meg a tükröt, hiszen azon lehetne járni. E javaslata nem lett 
támogatva, mivel több helyen félő, hogy a nagysúlyú tehergépjárművek ezt az utat tönkreteszik. Ha 
ez a megoldás nem megfelelő, más lehetőséget kell keresni, mivel katasztrofális egy-egy útszakasz. 
A Dapsy utcán nincs se járda, se út, kéri a megoldásra a lehetőséget.



 

Macsári József polgármester: Valóban keresni kell a lehetőséget, de minden pénzkérdés, és 
rangsorolni kell az útépítéssel kapcsolatos gondokat. Nem rossz ötlet az útalap készítés sem, bár ez 
a későbbiekben nagymértékben károsodna, így dupla költségbe kerülhetne az útburkolat lezárása. 
Egyetért abban, hogy meg kell találni a lehetőséget a fentiekre.

 

Bacsó Imre testületi tag: Elmondja, hogy lakásügyben nagyon sokan megkeresik 
választókörzetében, és tapasztalja, hogy nagyon sok a szegény ember. Az első lakáshoz jutással 
kapcsolatos rendelet emelte a támogatási összeget, ami nagy összeg valóban, viszont azok a 
feltételek, amelyeket a pénzintézetek szabnak például használt lakásvásárlásnál, azt nem mindenki 
tudja megteremteni, aki arra rászorult. 1980-as árvíz idején megszűnt a cigánytelep, és fél attól, 
hogy azok, akik munkát nem tudnak vállalni, főleg fiatalok, nyomornegyedekben fognak lakni. 
Szeretné ráirányítani a figyelmet, hogy valamilyen megoldást kellene keresni azok részére is, 
akiknek esélye sincs a magántulajdonra.

 

Macsári József polgármester: A szociálpolitikai kedvezményt a pénzintézetek folyósítják, az 
Önkormányzat csak leigazolja a jogosultságot. Egyetért a felvetéssel, a lehetőségek mindig 
korlátozottak.

Az Önkormányzat részéről elmondható, hogy hamarosan kiparcellázásra kerülnek azok az 
önkormányzati területek, amelyeket kifejezetten rászoruló fiatal házasoknak biztosítanak, szerény 
összegért.

 

Végezetül megköszöni képviselőtársainak eddigi munkáját, a lakosság figyelmét, és a nyilvános 
testületi ülést lezárja. Továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés formájában folytatja munkáját.

 

Macsári József                                                                    Dr. Oláh Ernő


