
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. május 30-án tartott 
üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében

 

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

 

Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, városi 
televízión keresztül a lakosságot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 17 
fő képviselő jelen, és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a napirendeket a meghívón szereplő 
sorrend szerint tárgyalják, majd a nyilvános testületi ülés után zárt ülés keretében folytassák 
munkájukat. Ezzel a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri a véleményeket, 
észrevételeket . Mivel hozzászólás nem hangzott el, 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
 

69/2005. (V. 30.) Ökt.sz.

 

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

 

2.        sz. napirend: Rendőrkapitányság beszámolója

Előadó: Szalai Zoltán r. százados, mb. kapitányságvezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a napirend előterjesztőjét, és külön a megyei 
rendőrfőkapitányt Dr. Gyurosovics József urat. Kéri Szalai Zoltán mb. kapitányságvezetőt, hogy 
amennyiben kiegészítése van a beszámolóhoz, azt mondja el.

 

Szalai Zoltán rendőrszázados, mb. kapitányságvezető: Bemutatkozása után kiegészíti a Szeghalmi 
Rendőrkapitányság 2004. évi tevékenységéről szóló írásos beszámolót. Kapitányságuk az elmúlt 
évben csakúgy mint az egész illetékességi területen, Szeghalom városban is eredményesen 
tevékenykedett. Bűnügyi helyzetükre jellemző volt, hogy 8 év vonatkozásában vizsgálva a 
bűncselekmények számát, csökkenés tapasztalható. A bűncselekmények belső struktúráját tekintve a 
70 % körüli vagyon elleni bűncselekmények aránya lecsökkent, az elmúlt évben ez már csak 57 % 
volt, és ez összességében jelentős csökkenést mutat. Tájékoztatást ad arról, hogy a lakosság 
szélesebb körét irritáló bűncselekmények nem történtek Szeghalom városában. A kábítószer 
bűnözés elleni munkájuk során megállapították, hogy a szórakozóhelyekről áttevődött a kábítószer 
fogyasztása a magánlakásokra, bár jellemző az illetékességi területre az alacsony szintű kábítószer 
bűnözés.

 

A közlekedési helyzetet illetően jellemző volt az elmúlt évre, hogy a balesetek száma növekedett az 
előző évi adathoz képest, ezek között sajnos halálos baleset is volt. A baleset okozói többnyire 
kerékpárosok, gépkocsivezetők voltak, az okok gyorshajtás és elsőbbségi szabályok megsértése 
volt. A Rendőrség közterületi munkáit ezek az arányok is meghatározzák, így döntően a 
kerékpárosok, az ittas vezetők kiszűrése a céljuk ellenőrzéseik során.

 

Kiválóan alakult együttműködésük az önkormányzatokkal, civilszervezetekkel, segítségüket ezúton 
is köszöni. Ez év értékelését tekintve, közel a fél évhez úgy tűnik, eredményes évet fognak zárni a 
belső értékmérőik alapján, hiszen az elmúlt évhez képest szinten vannak, illetve javuló tendencia 
mutatkozik. Külső értékmérőik az önkormányzatok, a lakosság. Rendőr-nap alkalmából, az 
önkormányzatoktól kapott elismerések közül megköszöni Szeghalom polgármesterének is az 
elismerését. 



Céljaik között szerepel a kapcsolatok kiszélesítése, elmélyítése, a lakosságot határozottabban 
szeretnék bevonni a közbiztonság és közlekedésbiztonság javításába, ezáltal a város 
közbiztonságának a javításába.

 

Befejezésül megköszöni a Képviselő-testületnek és a lakosságnak a Rendőrség 2004. évi 
munkájához nyújtott segítséget. Kéri, hogy tevékenységüket, munkájukat ítéljék meg, és 
észrevételeikkel, javaslataikkal járuljanak hozzá feladataik sikeres teljesítéséhez.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a kapitányságvezető beszámolóját. Összevont bizottsági 
ülésen a bizottságok tárgyalták a Rendőrség beszámolóját. Több kérdés elhangzott, amelyre a 
válaszadás is megtörtént. Fekete László Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója szavait 
szeretné közvetíteni a Rendőrség felé, aki bizottsági tagként vett részt. Köszönetét fejezte ki a 
Rendőrség vezetői felé, mert munkatársai a legmesszebbmenőkig igyekeznek átadni a gyerekeknek 
a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tudnivalókat, számtalan programok által. Hosszú éveken 
keresztül nagyszerűnek ítélhető meg a kapcsolat a Rendőrség és az Iskola között. Kéri 
képviselőtársait, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el véleményüket.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A beszámolót tekintve, előző évekhez hasonlóan, most is tárgyilagos, és 
mindenre kiterjedő. Az adatokat tekintve valóban látszik, hogy a Rendőrkapitányág eredményes és 
sikeres munkát végzett. A legörvendetesebb az, hogy a vagyon elleni bűncselekmények az összes 
bűncselekmények arányában 60 % alatt van, ez országos viszonylatban is jó eredménynek számít. A 
rendőri jelenlét, a bűnügyi szolgálatnak a munkája eredményezi, hogy Szeghalom olyan település 
akár Békés megyében, akár országos tekintetben is - a 10 ezres létszámot nézve - ahol ilyen 
alacsony a bűncselekmények száma, ez dicséretes. Sajnálatosnak tartja viszont a közlekedési 
helyzet alakulását, amikor akár egy haláleset is előfordul. Két nagyobb egyenes szakasza van a 
városnak, amely minőségi szempontból is kifogásolható. Ez is fokozza a balesetet, de a legtöbb 
balesetet nem a gépkocsivezetők okozzák, hanem azok, akik alacsonyabb közlekedési ismeretekkel 
rendelkeznek. Véleménye szerint a kerékpárosok érdekében valamilyen előremutató intézkedést 
kellene a városvezetésnek kezdeményeznie, hogy csökkenjenek az általuk okozott, illetve őket 
veszélyeztető balesetek.

 

Bartis Márton testületi tag: Mint arról a beszámoló és a szóbeli kiegészítés is szólt, csökkentek 
bizonyos bűncselekmények számai, ami valóban elismerést érdemel. A jelenlegi helyzet alapján 
azonban probléma, hogy sok lakást kirámolnak a városban nappal, ezeknek a tetteseknek egy része 
rendőrkézre is került. Maga is jelzett már a Rendőrség felé, amikor gyanúsan lassan közlekedő, 
idegen gépkocsira lett figyelmes, és ezt kéri a lakosságtól is. Ezzel segítik a rendőrség munkáját, és 
jobban kiszűrhetőek azok a személyek, akik zavarják a lakosság nyugalmát. Ugyancsak más 
bűncselekményt érintően kéri a Rendőrséget, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a bizonyítékok 
összegyűjtésére.

A város belterületén sok a szabálytalanság a súlykorlátozás be nem tartása miatt, és az utak védelme 
érdekében kéri a rendőrkapitány úr intézkedését.

 



Macsári József polgármester: A felvetésekkel egyetért, a kerékpárosokat érintően a prevenciót 
erősíteni kell, és a lakosság figyelmessége egymással szemben, sokat segíthet a vagyon ellenes 
bűncselekmények csökkenésében, illetve felderítésében. Ezért kéri a lakosságot, hogy jelezzék a 
rendőrségnek, ha bűncselekményre utaló jelet észlelnek.

 

Szalai Zoltán mb. kapitányságvezető: Köszöni Farkas Zoltán elismerő szavait. A kerékpárosokkal 
kapcsolatban elmondható, hogy kicsi gyerekkortól kezdve elkezdődik a közlekedési ismeretek 
elsajátítására a nevelés az óvodások és a diákok körében. A problémák leginkább a felnőtteknél 
jelentkeznek, így ellenőrzési akcióik is ennek megfelelően rájuk irányulnak. Farkas képviselő úr 
jelentős munkát vállal a Balesetmegelőzési Bizottságban, segítve ezzel a rendőrség munkáját.  
Amennyiben igény van rá, felajánlják oktatásukat azokon a munkahelyeken, ahol sok dolgozó 
kerékpárral jár munkába. Bartis képviselő úr felvetésére reagálva elmondja, hogy a besurranásos 
lopások az elmúlt év végén szaporodtak meg. Tekintve, hogy ezek a bűnelkövetők nem helybeliek, 
hanem átutazók, nehéz a felderítésük annál is inkább, mivel többnyire gyerekekről van szó, akiket 
felnőttek hoznak gépkocsival, és gyorsan tovább haladnak a lopások után. Ilyen csapatot 2 
alkalommal fogtak eddig el, és fokozott figyelmet fordítanak e bűnesetek megelőzésére. Az említett 
súlykorlátozást megszegőkkel szemben bírság kiszabását alkalmazzák, az ellenőrzést fokozzák. A 
felvetéseket, és észrevételeket megköszöni.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra terjeszti az írásos beszámolót, a szóbeli 
kiegészítéssel együtt Képviselő-testület felé. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

70/2005. (V. 30.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szeghalom város 
közbiztonságáról szóló tájékoztatót, a Szeghalmi Rendőrkapitányság 2004. évi tevékenységéről 
szóló írásos beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

 

 

3.        sz. napirend: Országgyűlési képviselő tájékoztatója

Előadó: Vígh Ilona országgyűlési képviselő

 



Macsári József polgármester: Köszönti Vígh Ilona országgyűlési képviselő asszonyt, és kérdezi, 
hogy a tájékoztatót kiegészíti-e.

 

Vígh Ilona országgyűlési képviselő: Ez évi beszámolójában 4 fő téma köré csoportosította 
tájékoztatóját, hiszen ezekkel kapcsolatban hangzott el a legtöbb kérdés, felvetés személyéhez. 
Ennek megfelelően szól az agrárszféráról, a foglalkoztatásról, a választókörzetét érintő 
infrastrukturális helyzetről, valamint a bérek, nyugdíjak és szociális juttatásokról, majd 
befejezésképpen az egészségügyi ellátást érintő kérdéskörről.

Az agrárszféra probléma l5 évre nyúlik vissza. Sajnos  a privatizáció kapcsán az a hiba lett 
elkövetve, hogy a nagy összegű állami vagyon nem azokhoz került, akiket az megilletett volna, 
hanem egy szűk körhöz. Talán ezt sínyli az agrárágazat is. A 90-as években több nagyüzem szűnt 
meg a városban, és ezzel közel 200 embernek szűnt meg a munkaviszonya. Az akkor keletkezett 
munkanélküli problémákat, mindeddig a Kormányok nem tudták kezelni.

 

Probléma a 4 évenkénti kormányváltás is, hiszen 4 évenként komoly irányváltások történnek az 
országban, újabb és újabb intézkedések bevezetése. A sok változást a lakosság nehezen viseli, és 
nyugalomra vágynak. Nehéz a mezőgazdaság helyzete, mivel az Uniós csatlakozás után nehéz az 
ország versenyképességét megőrizni.

Számtalan kérdés vetődött fel az agrárszférával kapcsolatban az elmúlt évben, ebből idézve 
elmondja, hogy legnagyobb gondot az EU-s támogatások kifizetésének késedelmessége okozta. 
Sérelmesen érintette a gazdákat többek között, hogy a leadott sertések után nem kapták meg a 
támogatást, és több olyan intézkedés, amely hátrányukra történt. Sokan megkeresték a „Földért 
járadékot” programmal kapcsolatban, melyre a jövőben is igény lenne. Jelenleg forráshiány miatt 
szünetel a program. A SAPARD program kapcsán tájékoztatást ad a pályázatok sikerességéről is.

 

A választókörzetében a legtöbb személyt érintő kérdés a foglalkoztatás kérdése. Sajnos negatív 
tendencia mutatkozik Békés megyében a foglalkoztatást illetően, romlott az arány Szeghalom 
városban is, Mezőkovácsházán is, ez a két leghátrányosabb település. Megfigyelhető, hogy itt a 
foglalkoztatók többnyire az önkormányzatok, ezért köszönetet érdemelnek a sok pályázat 
előkészítése miatt. Az ígért munkahelyek helyett egyre jobban csökkennek a foglalkoztatottak 
száma, s erről a Parlamentnek mindig igyekszik hangot adni. 2004-ben 130 fővel csökkent a 
foglalkoztatottak száma. Mint ahogyan arról a Képviselő-testületnek is tudomása van, az Ikarus 
Főnix Kft.nél is lényegesen csökkent a munkások száma. Előre nem lehet tudni, hogy a Kft. eladása 
után mire lehet számítani. Nagyon együtt tud érezni a munkanélküliekkel, és azokkal, akiknek a 
gyermekei arra kényszerülnek, hogy távoli településen dolgozzanak, és elmondásuk szerint nincs 
esélyük arra, hogy önálló lakáshoz jussanak. A „Fészekrakó” program sem segíti őket ezek 
megvalósításában, hiszen nem tudják a feltételeket előteremteni. A választókörzetben vannak 
pozitív hírek is, hiszen Füzesgyarmaton átadásra került az ipari parkban a KUKA-Robotics cég, 150 
főt alkalmazva, minimálbérért, hiszen ezért telepedtek a befektetők ide az olcsó munkaerőért. 
Ugyan elhangzott már, hogy a minimálbért lényegesen emelni kellene, 87 ezer Ft-ra, ez még nem 
történt meg. Az EU miatt várhatóan új munkavállalási formák jöhetnek számításba, így a 
részmunkaidő növelése, és egyéb más módszerek is. Remélhetőleg ezek a pozitív változások segítik 
majd a munkanélküliség csökkenését.



 

Kitér az egységes közszolgálati törvényre, várhatóan a közalkalmazottak és köztisztviselők „egy 
kalap alá hozására” egy tanulmány jelent meg. A törvénytervezet szeptemberben kerül a Parlament 
elé, és várhatóan 2006-ban kerül bevezetésre, amely igazságosabb lenne a jelenleginél.

 

Az infrastruktúra rendkívül fontos a választókörzete szempontjából. Elmondható, hogy a 
2004-2005. években nem lehet érezni az EU támogatásokat, és szeretné elérni, hogy Szeghalom és 
térségében ez érezhető legyen. A tervezett útszakaszok felújítása mindenhol fontos, de legfőképpen 
szükség van Szeghalom körzetében a Körösladány-Gyomaendrőd közötti útszakasz felújítására.

 

A béreket, nyugdíjakat, szociális juttatásokat említve, sajnos a jövedelmek növekedését 
meghaladták az áremelések. A nyugdíjak alakulása olyan mértékben kedvezőtlen, hogy a 
megélhetést sok családban nem biztosítja a nyugdíj összege.

 

Az egészségügyi ellátás nagyon aktuális téma, és ezzel kapcsolatban, mint képviselő, és mint 
magánember úgy gondolja, hogy a városban és a környékén mintegy 50 ezer embernek joga van a 
megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz. Békés Megyei Önkormányzat 3. alkalommal nyújtotta be 
pályázatát az egészségügy fejlesztésére, és elutasítást nyert mindeddig a Kórház és Rendelőintézet 
rekonstrukciójára beadott címzett támogatást. Kérdésesnek tekinti a döntést, amikor az 
önkormányzat a Pándy Kálmán Kórházhoz integrálta a helyi betegellátást. Mai helyzeteket tekintve 
nehéz lesz bármit is tenni, de igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy az egészségügy 
tekintetésben javulás mutatkozzon. A Kormány elutasítása ellenére felvetődött az a javaslat, amelyet 
a Képviselő-testület elé terjeszt, miszerint a Többcélú Kistérségi Társulás keretében nyújtott 
támogatásból oldják meg a beruházást. Ez valószínűtlennek tűnik ugyan, mivel a Társulás nem kap 
annyi támogatást, amellyel a fejlesztés megvalósítható lenne. Kb. 800 millió Ft-os állami igényről 
lenne szó.  A megyei országgyűlési képviselőtársaival együtt módosító indítványt terjesztettek elő, 
eddig sikertelenül, de mindenképpen próbálkozik még, és még nem tekinti elveszettnek a beruházás 
kérdését. A FIDESZ maximális fogja támogatni mindvégig a címzett támogatási kérelmet az 
egészségügy fejlesztésének vonatkozásában. Fontosnak tartja ugyanis az itt élők számára biztosítani 
a korszerű egészségügyi ellátás feltételeit.

 

Tájékoztatást ad a Parlamentben végzett munkájáról, az általa benyújtott törvényjavaslatokról, 
hozzászólásai számáról. Többek között elmondja, hogy nagy örömmel vette, amikor 2004. 
októberében 380 képviselő közül maga képviselhette a Magyar Oszággyűlést Rómában a női 
parlamenti képviselők részére rendezett I. Világkonferencián. Annak érdekében, hogy a lakossághoz 
közelebb jussanak az információk, egy új irodát nyitott Szeghalmon, ahol munkatársaival 
rendelkezésére áll a választókörzetének. Jogsegély-szolgálati irodát nyitottak, és ezzel is 
szeretnének az érdeklődők rendelkezésére állni.

 



A tájékoztatóját zárva, szeretné felhívni a Képviselő-testület figyelmét a „Békés megye láza nagyon 
magas” címmel megjelent újságcikkre. Az EU forrásokat biztosított arra, hogy 10 ország közül 
Magyarországon készítsenek statisztikai felmérést a szociológusok.

Olyan felmérési eredmények születtek, amelyek szerint Békés megyében a legnagyobb a halálozási 
arány, míg a születések száma a legalacsonyabb. A háztartások felében az összes. kiadás nem 
haladja meg a 100.000,- Ft-ot. Ehhez hasonló kedvezőtlen mutatók jellemzik a környék 
lakosságának rossz életszínvonalát. mutatják, mennyire nehéz az itt lakók megélhetése, mennyire 
élők számára a  érintették ezek a változások Békés megye lakosságának szociális helyzetét tekintve. 
Mezőkovácsháza, Szeghalom és Sarkad kistérség. az, amely különösen hátrányosan kirívó 
helyzetben van. A Központi Statisztikai Hivatal által készített felmérést ajánlja minden 
képviselőnek, hogy tájékozódjon a tanulmányból. Ezek olyan kérdések ugyanis, amelyen 
valamilyen módon fordítani kell. Reméli, hogy a címzett pályázatok támogatásának elbírálásánál is 
figyelembe veszik majd ezt a parlamenti képviselőtársai, de minden egyéb tekintetben arra kell 
törekedni, hogy a hátrányos helyzetű településeket segíteni kell minden területen. Köszöni a 
figyelmet, és amennyiben kérdés van, a Képviselő-testületnek a rendelkezésére áll.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a szóbeli tájékoztatót, és kéri képviselőtársait 
hozzászólásra.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Kérdése, hogy a képviselő asszony hogyan ítéli meg a város fejlődését, 
a város menedzselését, pályázatokon való részvételt, lobbi tevékenységet. 

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: A beszámolóval kapcsolatban sokkal tárgyilagosabb hangvételt várt 
volna el a képviselő asszonytól. Úgy ítéli meg, hogy a szóbeli tájékoztatás teljesen korrekt volt, 
ellentétben az írásos anyaggal. Az írásos tájékoztatóban véleménye szerint nincs helye a jelenlegi 
Kormány kritizálásának, és nem tartja elfogadhatónak, valósnak minden esetben a leírt 
eseményeket. Konkrétan egyik újságcikkben megjelent miniszterelnöki interjúra utal, amelyben a 
GYES-ről van szó. Képviselő asszony a komplett törvényjavaslat benyújtásával kapcsolatban 
említette, hogy a GYED összegét a minimálbérhez emelte volna, hiszen ez 2000. óta nem változott. 
Kérdése erre vonatkozóan, hogy miért nem adta be a FIDESZ Kormány idején ezt a módosító 
javaslatot. Tájékoztatója végén utal arra, hogy a lakosoknak ugyan olyan joga van az 
információkhoz, mint bármilyen szolgáltatáshoz. Egyetért ezzel, de csakis a tárgyilagos 
információhoz van joguk a lakosoknak, így arra kéri a képviselő asszonyt, mivel mindenkinek az 
országgyűlési képviselője, hogy a tárgyilagos információra törekedjen.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Valóban más a hangnem a szóbeli és az írásos beszámolót 
összehasonlítva, ezzel egyetért Zsadányi Sándorné képviselőtársával. Örül viszont annak, hogy a 
képviselő asszony nagy felelősséggel gondolkodik az egészségügyi címzett támogatásról, amit 
Szeghalom Város Önkormányzata már több alkalommal próbált megszerezni pályázatok útján. Bár 
véleménye szerint kellően nagy segítséget a város még nem nagyon kapott az országgyűlési 
képviselőktől az elmúlt 15 év alatt. Utal a képviselő asszonynak arra a reagálására, hogy a helyi 
rendelőintézet és kórház integrálása a Pándy Kálmán Kórházhoz, nem volt helyes döntés az akkori 
városvezetés részéről. 



Ez a döntés akkor helyénvaló volt, hiszen az akkori viszonyok mellett így mentette meg az 
önkormányzat ezt az egészségügyi részleget. Kéri a képviselő asszony segítségét az egészségügyi 
beruházásban, hiszen még 2006-ban sikeres lehet a pályázat, melyet a Megyei Önkormányzat is 
támogatja ezt. A tájékoztató egy részével kapcsolatban kritikával szeretne élni, úgy gondolja, hogy 
az említett adatok nem valósághűek. Többek között egy momentumot említ, amely szerint állítják, 
hogy 100 éve nem fordult elő a történelemben, hogy egy miniszterelnök nem töltötte ki a hivatali 
idejét. A történelmet áttekintve, erre rá lehet rácáfolni. A munkanélküliséget említve elmondja, hogy 
bár ettől sokan szenvednek, az önkormányzat tehetetlen ebben. Befektetőt keres ugyan, de a város 
és környéke nem annyira érdekes a befektetők számára. A Füzesgyarmaton létesült KUKA-cég is 
azért települt ide, mivel olcsó munkaerőt kaptak. Mint ahogyan a képviselő asszony is említette, a 
minimálbérből nem lehet megélni, de még ez is jobb, mint a munkanélküli segély, illetve a szociális 
járadék. A városban és környékén sorra megszűntek a munkahelyek, ezzel egyre inkább nőtt a 
munkanélküliek száma, és mára sincs ebben sok változás, a befektetők elkerülik a várost. Ennek 
ellenére a teljes foglalkoztatottság a cél, igyekeznek ennek érdekében tevékenykedni. A 
mezőgazdaságot, és az EU-s csatlakozást érintően az a meglátása, hogy a földműveléssel 
foglalkozók nem érzik a biztonságot, az, amire számítottak, illetve amire ígéretet kaptak, nem 
valósult meg. Egy év alatt, de még később sem lehet igazán nagy változásra számítani. Nem lehet a 
Kormánynak felróni, hogy rövid időn belül nem igazodik az életszínvonal az európai viszonyokhoz. 
Végezetül még egyszer megköszöni képviselő asszony támogatását az egészségügyi címzett 
támogatás elnyerésére vonatkozóan, és reméli, hogy ennek a beruházásnak a megvalósítása mindig 
a felszínen marad, akkor is, ha a FIDESZ kerül a Kormány élére. Minden tekintetben számít az 
Önkormányzat az országgyűlési képviselő segítségére, az egészségügy kérdésén túl az 
infrastrukturális helyzet javítására is.

 

Bacsó Imre testületi tag: A beszámolót el tudja fogadni úgy, ahogy van. Észrevételt arra tesz, hogy 
az anyagban szó van a gazdaságról, a parasztságról, de a cigányságról nem esik szó. Kérése az, 
hogy a képviselő asszony többet foglalkozzon a cigány emberekkel. Az Önkormányzat nagy 
erőfeszítéseket tesz arra, hogy foglalkoztassa az eddig munka nélkül lévő cigányokat, de a 
lehetőségek sajnos végletesek. Azt kéri, hogy a Cigány Kisebbségi Egyesület által kutassák azokat a 
lehetőségeket, amivel egy kicsit kiemelni tudják magukat a gödörből.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a véleményeket, észrevételek, és kéri Vígh Ilona 
képviselő asszonyt, hogy az elhangzott kérdésekre válaszoljon.

 

Vígh Ilona országgyűlési képviselő: Pákozdi Gábor képviselő kérdezte véleményét a város 
menedzseléséről. Erre válaszolva, először is gratulál a polgármesternek és az önkormányzat 
munkatársainak, a sikeres pályázatok elkészítéséért, illetve a saját erőforrások biztosításáért. 
Reméli, hogy az a folyamat nem áll meg, és hosszú távú lesz, ehhez nagyon jó egészséget és jó erőt 
kíván az Önkormányzat dolgozóinak. Zsadányi Sándorné képviselő felvetésére, miszerint a 
beszámolóban vannak nem tetsző mondatok, erre elmondja, hogy a képviselő munkáját nagyban 
befolyásolja a parlamenti munka, és vállalja ezeket a kijelentéseket, ez vonatkozik a GYES-sel 
kapcsolatos módosító indítványra is, amelyet részletesen kifejt. A korábbi törvénymódosítása arról 
szólt, hogy a vállalatokat kötelezni kellene a kisgyermekes anyukák visszavételére, 
foglalkoztatására, sőt azok kapjanak 50 %-os munkáltatói járulékot. A kérdés bonyolult, de biztos, 
hogy ezzel probléma van az országban, és ezzel foglalkozni kell. 



Szeretné a Képviselő-testület tagjait megnyugtatni, hogy az egészségügyi beruházást érintő 
pályázatot maximálisan támogatja, és mindent meg tesz annak érdekében, hogy a többi 
képviselőtársai is támogassák ezt. Mindenképpen arra törekszik, hogy még ez évben nyerjen a 
pályázat.

 

Mint ahogyan azt az alpolgármester úr is kifejezésre juttatta, a teljes foglalkoztatás lenne a cél az 
országban, és az Európai Uniós országokban egyaránt. Ennek elérésére nagyon sok feladata van 
valamennyi uniós országnak. A mezőgazdaság problémájával is egyetért, mint ahogyan az 
alpolgármester úr megfogalmazta, de remény van arra, hogy a következő időszakban megtalálják 
azokat a formákat, amelyek biztosítják a piaci lehetőségeket.

 

Köszöni Bacsó Imre képviselő úr észrevételét, és javaslatát megfogadja. Igyekszik többet 
foglalkozni ezzel a nagyon fontos kérdéssel. Valóban nincsenek könnyű helyzetben a cigányság női 
és férfi tagjai, sem a gyerekek. Kritikus kérdésről van szó, amelyről csupán csak beszélnek hosszú 
éveken keresztül, és nincs számottevő változás. Nagyon köszöni mindenkinek a munkáját, akik 
ezen a területen dolgoznak, tevékenykednek annak érdekében, hogy előrelépés mutatkozzon. Tudja, 
hogy a képviselő úr is sokat dolgozik, és ígéri a jövőt illetően, hogy nagyobb támogatást próbál 
biztosítani részükre bármilyen kérdés tekintetében.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Megköszöni a képviselő asszony elismerő szavait, ezek szerint látja, 
hogy a város jó kezekben van, a lakosságnak is tolmácsolja a segítő szándékát.

 

Macsári József polgármester: Köszönik a képviselő asszony segítő szándékát, és bíznak abban, 
hogy az egészségügyet érintő címzett támogatást a Költségvetési Bizottság is támogatja. A szóbeli 
kiegészítést maga is tárgyilagosnak ítélte meg, illetve egyértelműnek, és véleménye szerint 
mindenki által elfogadható teljességgel. Egyetértenek abban, hogy mint agrárvidék lévén, a város is 
nagy gondokkal küszködik e téren is. Tolmácsolni szeretné a mezőgazdasági vállalkozók 
problémáját. Állami földet bérelnek, és mivel 10 évre van meghosszabbítva a jelenlegi földbérleti 
szerződés, nagyobb termelési biztonságot adna számukra, ha lényegesen hosszabb idejű lenne a 
földbérlet. Még egyszer megköszöni Vígh Ilonának az írásos beszámolóját, részletes szóbeli 
tájékoztatóját, amelyet a Képviselő-testület tudomásul vett.

 

4.        sz. napirend: B e j e l e n t é s e k

-          Dr. Farkas Ilona házi gyermekorvos kérelme

     Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Dr. Farkas Ilona házi gyermekorvos kérelmet terjesztett a Képviselő-
testület felé azzal, hogy csatlakozni kíván a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház által szervezett 
Irányított Betegellátási Rendszerhez. Javasolja a kérelem támogatását, az Egészségügyi és Népjóléti 
Bizottság véleményezte az előterjesztett kérelmet és támogatta azt.  Szavazásra bocsátja a kérelmet, 
amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – (Gajda Mihály képviselő  nincs jelen a szavazásnál) az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Farkas Ilona 
házi gyermekorvosi praxisa részt kíván venni a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-
Rendelőintézete által szervezett, Irányított Betegellátási Rendszerben.

 

Az Önkormányzatra a praxis Modellkísérletben való részvétele semmilyen anyagi következménnyel 
nem jár. 

 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.

 

Határidő: 2005. június 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

-          GVOP. 4.4.2 informatikai fejlesztésre pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Korábban már volt napirenden az előterjesztés, amely azt tartalmazza, 
hogy kistérségi szinten közösen pályáznának az informatikai fejlesztésre. 3 települést érintene a 
pályázat, és a javasolt beruházás biztosítaná Szeghalom területén is a kábeles informatikai hálózat 
megvalósítását. Az írásos anyag szerint, a projekt összköltsége bruttó 12 millió Ft, és az 
Önkormányzatnak biztosítania kellene a saját erőt, amely 3 m Ft. Kéri, hogy járuljon hozzá 
Képviselő-testület a projekt kistérségi szinten való megvalósításához, az így elkészített pályázat 
benyújtásához. Kéri a véleményeket ezzel kapcsolatban.



 

Pákozdi Gábor testületi tag: Kérdése arra vonatkozik, amennyiben kiépül az említett informatikai 
rendszer a kistérségben, úgy ez biztosítja-e a városban a kábeltelevíziós rendszert. A FIBER-NET 
által megállapított havi szolgáltatási díj ugyanis egyre jobban emelkedik, amely a lakosságra nagy 
terhet ró.

 

Macsári József polgármester: Az informatikai fejlesztés a későbbiekben kiterjedhet képviselő úr 
által felvetett probléma megoldására is. Az előterjesztés melletti térképen szemléltetve van, hogy a 
település mely részein lesz kiépítve a gerincvezeték.

 

Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztést, és indítványozza Képviselő-testületnek a pályázat 
benyújtását, a szükséges önerő biztosítását. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testület elhatározza, hogy az Észak-Békési többcélú 
kistérségi társulással közösen pályázatot nyújt be a GVOP 4.4.2. informatikai fejlesztésre. A 
pályázat keretében Szeghalom területén optikai kábeles informatikai hálózat kerül kialakításra, 
földkábeles és légkábeles kivitelezési technikák alkalmazásával.

 

Képviselő-testület a 12 millió Ft-os összköltségű beruházáshoz biztosítja a szükséges önerőt, bruttó 
3 millió Ft-ot, és hozzájárul a pályázati projekt kistérségi keretek között történő megvalósításához.

 

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

 

Határidő: 2005. június 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, és a város lakosait, hogy a holnapi nap 
folyamán elkezdődnek a Tildy utca felújítása kapcsán a munkálatok. 



Ugyancsak tájékoztatást ad arról is, hogy június 9-én T. Mobilos kerékpáros túra verseny lesz, 
amely érinti Szeghalmot is. A verseny a szabályos és balesetmentes közlekedésre hívja fel a 
figyelmet. Az iskolák testnevelő tanárjainak kéri a segítségét ebben, hogy a diákok részt vegyenek. 
2005. augusztus 5-én lehetőség nyílik csatlakozni egy országos szintű kerékpárversenyhez, 
amelynek második rajtja Szeghalmon lesz, és a végső úti célja Miskolc lesz. Mivel egyéb bejelentés 
nincs, megköszöni a figyelmet és a nyilvános testületi ülést lezárja. Képviselő-testület a 
továbbiakban zárt ülés keretében végzi munkáját.

Macsári József                                                                        Dr. Oláh Ernő


