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Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. szeptember 26-i nyilvános 
üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Bartis Márton, Csák Gyula, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Hidi 
Sándor, Kardos László, Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, 
Török Sándorné és Zsadányi Sándorné testületi tagok.

 

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi Gyuláné 
jegyzőkönyvvezető.

 

Macsári József polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a vendégeket, és a televízión 
keresztül Szeghalom város lakosságát.  Külön köszönti Gyurosovics József ezredes, rendőrségi 
főtanácsost, a Békés Megyei Rendőrkapitányság vezetőjét, és Szalai Zoltán százados a Szeghalmi 
Rendőrkapitányság megbízott vezetőjét. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése 
határozatképes, azt megnyitja. Javasolja meghívó szerinti napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 
4/4, 4/6, 4/7 és 4/8-as számú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja a testület, továbbá az 1. sz. 
napirend után a 4/2-es előterjesztés tárgyalja meg.

A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

 

Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: A jelentéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, azzal 
kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el. A jelentést szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

104/2005. (IX.26.) Ökt.sz.

 

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

 

4/2. Szalai Zoltán r.százados kinevezéséhez vélemény kérés

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja – mint az ismeretes – hogy kapitányságvezetői 
kinevezéshez az illetékességi  terület önkormányzatainak a véleménye szükséges. Egy kivétellel 
valamennyi illetékes képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, és azt elfogadta.

 

Szalai Zoltán r. százados, megbízott kapitányság vezető: Elmondja, hogy a szeghalmi 
Rendőrkapitányság korábbi vezetője Dr. Dezső József áthelyezését kérte Hódmezővásárhelyre 
2005. január 1-el. Helyére megbízták a kapitányság vezetésével, azóta a szeghalmi Képviselő-
testület előtt egy alkalommal beszámolt. Az azóta eltelt időszakról is büszkén beszélhet, az 
eredményeik meghaladták a korábbi időszakot. Tavaly a kapitányság a megyei második 
legeredményesebb, és jelenleg a megyei első legeredményesebb kapitánysága. 1994. óta dolgozik a 
rendőrkapitányságon, nyomozóként, informatikusként, 1997. óta hivatalvezetőként, majd 2003-tól a 
közrendvédelmi osztály vezetőjeként dolgozott a kapitányságvezetői megbízásáig. Elmondja 
továbbá, hogy szeghalmi születésű, ismeri a város lakóit, az emberek mentalitását, ezt előnynek 
tartja munkájában. Célkitűzéseit két fő csoportba sorolja. Első a rendőrség belső irányába, az 
eredmények megtartása, meghaladása, a fiatal rendőri állomány tanítása, nevelése, az intézkedési 
kultúra javítása. Megpróbálja a teljes személyi állományt feltölteni, azért, hogy minél nagyobb 
rendőri jelenlétet tudjanak az utcán biztosítani. A  másik célkitűzés a lakosság, az önkormányzatok  
felé irányul, fokozottabb együttműködés és a kapcsolattartás emelésével. Közbiztonság terén a 
deviáns magatartást tanúsító személyek kiszűrése, a szabálysértések megelőzése, felderítése. 
Közlekedés terén fokozott figyelmet fordítanak a kerékpárosokra, illetve az ittas vezetőkre. 
Összességében célja, hogy a térségben lakó állampolgárok biztonságérzete fokozódjon, és ez 
számokban is megmutatkozzon, kevesebb bűncselekmény, szabálysértés kapcsán. 



Kéri a Képviselő-testületet – amennyiben kinevezik – továbbra is támogassák a munkáját, a 
rendőrség munkáját.

 

Macsári József polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az összevont bizottsági ülésen 
százados úr hasonló tájékoztatást tartott és a bizottságok javasolták kinevezését kapitányság 
vezetőnek. Nem lesz kis feladat a fiatal rendőri állomány betanítása, a rutinos, tapasztalt állomány 
szintjére. Szükséges, hogy megbízható és biztonságérzetet adó kapitányságvezetői munka legyen a 
rendőrség mögött – összefogva a civil szervezetekkel, polgárőrséggel – melyet a város lakói 
éreznek.

 

Bartis Márton testületi tag: Örömét fejezi ki, hogy hosszú évtizedek után szeghalmi születésű 
személy kerül a szeghalmi kapitányság élére. Bízik abban, hogy feladatát magas szinten tudja 
ellátni. Kívánja, hogy az elvárásoknak megfelelően, mindenki megelégedettségére végezze 
feladatát.

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban más vélemény, hozzászólás nem hangzott 
el, szavazásra bocsátja a kapitányság vezetői kinevezésre vonatkozó javaslatot. A szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

 

105/2005. (IX.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a szeghalmi Rendőrkapitányság 
vezetőjévé Szalai Zoltán r. százados kinevezését.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Szalai Zoltán r. százados munkájához jó erőt, egészséget kíván. 
Kívánja, hogy a felettes szervek és a lakosság megelégedettségére végezze munkáját. Megköszöni 
Gyurisovics József főtanácsos és Szalai Zoltán r. százados megjelenését.



Napirend: 2./ Beszámoló az Önkormányzat 2005. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesülése kapcsán arról 
számolhat be, hogy 34,5 millió Ft-al módosul az eredeti előterjesztés. A módosult végösszeg 
2.745.275 ezer Ft. A módosulás oka, hogy az intézményeknél a pénzmaradványok felhasználásra 
kerültek, bérpolitikai támogatást kapott a tűzoltóság és időközben közmunka pályázaton nyert az 
önkormányzat és a kistérség. A többcélú társulás 2005. július 1-től önálló intézményként, korábban 
szakfeladatként működött. Örömmel tájékoztatja a testületet, az időarányos teljesülésről, ez a 
bevételeknél 51,5 %, melyen belül vannak eltérő százalékok. Ezek a következők: az átvett 
pénzeszközöknél 9 %-al az éves előirányzatot is meghaladta, felhalmozási bevételek 20.651 ezer Ft-
ban teljesültek, az előirányzat közel 100 %-ban teljesült.  A -74.785 ezer Ft a függő tételek 
rendezése, mely az I. félévben szerepel, de nem ezt az időszakot érintő tétel. Összehasonlítva a 
2004. és 2005. I. félévének bevételi oldalát, a 2005. I. félévi teljesülés 26,8 %-al több. A kiadási 
oldalt vizsgálva szintén időarányos teljesülésről adhat számot, 53,1 %-al. A dologi kiadásoknál az 
energia áremelés hatását emelték ki. Összehasonlítva 2004. I. félévével 5,8 %-os növekedést mutat, 
mely korrektnek mondható. Az átadott pénzeszközöknél is vannak az időarányosnál lényegesen 
eltérő számok, mely abból adódik, hogy a többcélú társulás kiválásával ezt az összeget ki kellett 
vezetni. Felhívja a figyelmet a felhalmozási célú kölcsönnyújtásra mely helyesen 65,5 %, továbbá a 
kötelező tartalékra, mely korábban nem volt. A kiadási oldalon a felhalmozási jellegű kiadásoknál 
lényeges növekedés tapasztalható az előző évhez képest, jelenleg 26 %, melynek biztosítása nagyon 
fontos. A társadalmi és szociálpolitikai juttatásoknál is időarányos a teljesítés, de ezen belül is 
vannak eltérő teljesülések, melynek oka pl. a mozgáskorlátozottak támogatása az I. félévet terhelte. 
Összességében megállapítható, hogy Szeghalom Város Önkormányzata és valamennyi intézménye 
– a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – fegyelmezetten, és jól gazdálkodott. Végül elmondja, 
hogy az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és azt elfogadásra 
javasolták.

 

Hidi Sándor testületi tag, Pénzügyi Bizottság elnöke: Örömmel tapasztalja, hogy az Önkormányzat 
pénzügyi helyzete stabil, likviditási gondjai nincsenek. Kérdése, hogy  készült-e  intézkedési terv,  - 
figyelembe véve a II. félévben jelentkező energia költségeket - hogy a II. félévben is ilyen stabil 
maradjon az önkormányzat pénzügyi helyzete.

 

Macsári József polgármester: Már 2 éve a város költségvetése úgy készül, hogy  előzetes 
egyeztetést tartanak – még a bizottsági ülések előtt – az intézmények vezetőivel. Igaz, hogy az 
energia költségek hangsúlyosan szerepelnek a dologi kiadások között. Minden intézményre 
vonatkozóan vannak a fogyasztás nagyságára adatok, és a költségvetés erre figyelemmel készül el. 
Az I. félévben nagyobb az energia költség, mivel ebben az időszakban jelenik meg több ilyen 
jellegű számla. El fog indulni az intézmények fűtéskorszerűsítése, előzetes felmérések már 
készültek, hamarosan elkészül a Polgármesteri Hivatal, mint nagyfogyasztó fűtéskorszerűsítése. Az 
óvodák felújítása megkezdődött, és ezzel az energia költségek megtakarítása is várható. A 
költségvetési beszámolót megalapozottnak tartja, mely az év végi teljesülésnél beigazolódik.



 

A napirenddel kapcsolatosan más vélemény nem hangzott el szavazásra bocsátja az I. félévi 
költségvetési beszámolót, illetve a 2005. évi költségvetésről szóló 1/2005. (II.21.) számú rendelet 
módosítását. Megállapítja, hogy mindkét esetben a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta, illetve rendeletet alkotta:

 

H a t á r o z a t

 

106/2005. (IX.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2005. I. félévi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót

 

2.745.275 ezer Ft bevétellel

2.745.275 ezer Ft kiadással

 

elfogadja.

 

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

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester



Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2005. (IX. 27.) számú
r e n d e l e t e

 

A 2005.évi költségvetésről szóló 1/2005.(II.21.) számú rendeletének módosításáról

 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2005.(II.21.) számú rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:

 

1. §

 

A rendelet 2.§. (1) bekezdésnek 11.pontja hatályon kívül helyezve.

 

2. §

 

A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A Képviselő-testület a város 2005.évi költségvetését

 

2.745.275 ezer Ft

 

bevételi és kiadási főösszegben a beszámoló 1.sz.mellékletében foglalt részletezés szerint 
jóváhagyja.

 

3. §



 

A rendelet 5.§. (1) bekezdésében lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

Adat : ezer Ft

4. §

 

A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

Az önkormányzat tartaléka: 69.402 ezer Ft

 

Ebből: - kötelező céltartalék 12.820 ezer Ft

- tanulók tankönyvtámogatása 9.289 ezer Ft

                   - közcélú foglalkoztatás 19.980 ezer Ft

                   - újszülöttek támogatása 823 ezer Ft

- normatíva kieg.felmérés 3.901 ezer Ft

                   - Ált.Isk.pénzmar.elvonás 2.178 ezer Ft

                   - pályázati saját erő 20.411 ezer Ft

 

5. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

Napirend: 3./ Beszámoló az önkormányzati beruházások alakulásáról



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Mint az mindenki előtt  ismeretes a város kiemelt beruházása a 
befejezéshez közeledik, augusztus 30-ával megtörtént a szennyvíztisztító telep műszaki átadás-
átvétele, beindult a próba üzem. Amennyiben novemberre valamennyi szennyvízcsatorna öblözet 
átadásra kerül, elmondható, hogy 99 %-ban csatornázott lesz a város. A korszerű szennyvíztisztító 
telep naponta 2500 m3  szennyvizet képes megtisztítani, ilyen arányú szennyvízhálózattal kevés 
település büszkélkedhet. Felújításra került a Várhelyi Ifjúsági Tábor, melyhez 1,6 millió Ft saját erő 
volt szükséges. A Művelődési Központ felújítására 15 millió Ft pályázati pénzhez jutott az 
Önkormányzat, a teljes beruházás 20,4 millió Ft volt.  Tildy utca felújítása is elkészült, a mai napon 
megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Ez beruházás 75 millió Ft-os bekerülési költséggel – ebből 50 
millió Ft Sapard pályázat – készült el. A Békés Megyei Területfejlesztési Tanácstól a tagóvodák 
vizesblokkjainak felújítására 8 millió Ft-os támogatást nyert az Önkormányzat, 3 éves 
megvalósítással, ehhez 3,7 millió Ft-os önerő szükséges. Az Újtelepi Óvoda felújítása már 
megtörtént. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácstól 35,5 millió Ft-ot nyertek a Petőfi úti 
Óvoda felújítására, magas tető építésére. A beruházáshoz 3,9 millió  önrész volt szükséges, mely 
szintén 3 éves ütemezésben készül el. Békés megye 9 települését érintő belvíz elvezetési program 
részese a város, 145 millió Ft-os beruházással. 12 millió Ft-ot nyert az Önkormányzat a József A. 
utca és a József A. – Dózsa utca között a Bajcsy utca aszfaltburkolatának felújítására, mely a 
napokban fog megkezdődni. Szintén a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácstól 7 db szelektív 
hulladékgyűjtő sziget kialakítására nyert az Önkormányzat pályázatot, önrészt biztosításával 10 
ilyen hulladékgyűjtő sziget kialakítására lesz lehetőség. A Patai utcán elkészült az útalap, teljes 
szélességet nyert és szintén elkészült az útalap a Dapsy utcában. A testület döntése alapján 
lakótelepi parkolók aszfaltozása is elkészült. A járdaépítések is beindultak, de bizonyos utcák 
esetében nincs még kivitelező. Az előterjesztés csak a nagyobb beruházásokat tartalmazza. Ezek 
mellett sikerült két új buszváró elhelyezése, az egyiket a VOLÁN RT finanszírozta. A művészeti 
oktatás beindulásáig sikerült kialakítani a tánctermet az általános iskolában. Az Önkormányzat 
segítséget nyújtott a gimnázium tornatermének felújításához.  Hamarosan megtörténhet a Vasút 
utcában az építési telkek felosztása, és kedvezményes értékesítése. Ebben az évben közel 100, a 
korábbi évekkel összesen 600 fa került elültetésre, melyben nincs benne az erdősítés. Reméli, hogy 
a későbbiekben is hasonló eredményekről adhat számot. Kormány döntés értelmében a címzett 
támogatások között van Szeghalom város egészségügyi intézményeinek felújítása, 280 millió Ft-al, 
és 3 év megvalósulási idővel. Bízik a megvalósításban illetve a megkezdett beruházások megfelelő 
színvonalú befejezésében.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Kérése, hogy a József A. és a Bajcsy Zs. utca felújításával bővebb 
tájékoztatást kaphasson. Jóleső érzés volt hallani, hogy milyen beruházásokat sikerült az 
Önkormányzatnak megvalósítani. Hangsúlyozza pályázatok fontosságát. Természetesen folytatni 
kell a következő évben is. A Tildy utca felújításával kapcsolatban kéri a lakosságot, hogy örüljenek 
a beruházásnak, vigyázzanak rá, óvják meg. Szép, kellemes helye a városnak. Kéri továbbá az ott 
élő ingatlantulajdonosakat, hogy az épületeiket tegyék rendbe, ne legyen szégyenfoltja az utcának.

 

Macsári József polgármester: Valóban az elkészült, felújított értékekre közösen kell vigyázni. A 
József A., Bajcsy Zs. utcára vonatkozóan a József A. utca szegélye is fel lesz újítva, útalap cserére is 
szükség lesz, és új aszfalt burkolatot kap, a Bajcsy utca szakaszával együtt.



 

Csák Gyula testületi tag: Tájékoztatást kér az Újtelepi rész útépítésével kapcsolatban.

 

Macsári József polgármester: Hamarosan beindul a II. és XIV. utca útalap készítése, majd a XVIII. 
és XIX. utcákban. A III. negyedéves költségvetés függvényében fog további utcákban az útalap 
elkészülni.  Ahol az útalapot nem tudják megépíteni, ott az önkormányzat által összegyűjtött 
törmelékből feltöltik a földutakat, olyan szintre, hogy bármilyen szállító jármű közlekedhessen.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Örömmel tölti el a megvalósult beruházási program. Az 
egészségügyi intézmények felújítása két helyen fog megtörténni, azonban az már nem lesz olyan 
látványos, mint pl. a Tildy utca. Hangsúlyozza, hogy a beruházási pénzek nagy része olyan területen 
lett felhasználva, amely széppé és lakhatóbbá teszi a várost, főleg a centrumot. Ez nem jelenti azt, 
hogy a város más területén nem kellene felújításokat végezni, de ennek a pénzügyi lehetőségek 
határt szabnak. A József A. utca felújításával együtt egy megfelelő lecsatlakozó építése is szükséges 
az ott lévő bolt felé. Jövőre mindenképpen rendbe kell tenni a Szabadság tér belső részét, meg kell 
szüntetni az áldatlan állapotokat. A megépített parkoló vízelvezetését is meg kell oldani. A jövő évi 
tervezésnél arra kell törekedni, hogy a meglévő épületeket kell rendbe tenni, többek között sürgős 
lenne a Fáy úti óvoda felújítása. Ezeket lehetőleg pályázati pénzből kell megvalósítani. Köszöni a 
testületnek, hogy valamennyi beruházási javaslatot, pályázatot támogatott. Ebben valóban egységes 
volt a város és ezen az úton kell továbbfejleszteni Szeghalom városát.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A járdaépítéssel kapcsolatban elmondja, hogy az nem zökkenő mentes, 
mivel nincs kivitelező. Valamilyen megoldást találni kell, hogy a költségvetésben meghatározott 
pénzalap felhasználásra kerüljön járdaépítésre. A Kinizsi utca aszfaltburkolata igen rossz minőségű, 
ősszel nagy a forgalom a mezőgazdasági munkák miatt. Balesetveszélyes és a lakók éjszakai 
pihenését is zavarja az út minőségéből fakadó zaj. Kéri az Önkormányzatot, hogy a Közútkezelő 
KHT-t  keressék meg és egy sebesség korlátozó tábla kerüljön kihelyezésre a Nádasdy utca és a 47-
es főút között.

 

Macsári József polgármester: A járdaépítéssel kapcsolatban valóban kell megoldást találni, a 
Városfejlesztési Bizottságnak újra kell ezt tárgyalni. A Kinizsi utcával kapcsolatban többször 
megkeresték a Közútkezelő KHT-t. A megyei közgyűlésen is kritikát kaptak, és a tájékoztatójukat 
nem fogadta el a közgyűlés. Szomorú, hogy a KHT Budapest központtal fog működni, mely a 
városnak hátrányt fog jelenteni.

 

Hidi Sándor testületi tag: Mint a Szeghalmi Víziközmű Társulat elnöke örömmel tapasztalja, hogy a 
szennyvízcsatorna beruházás végéhez közeledik. Kéri a Képviselőtársai segítségét abban, illetve a 
lakosságot, hogy csatlakozzanak a csatornára, használják, ezáltal a környezetet védjék.

 



Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban más kérdés, vélemény nem hangzott el, 
azt az elhangzott kérdésekre adott válaszokkal kiegészítve azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

H a t á r o z a t

 

107/2005. (IX.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat beruházásainak 
alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

B e j e l e n t é s e k:

 

4/1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolta, 
hogy 27.000 Ft-ban állapítsa meg a testület az egy főre eső nettó átlagjövedelmet, mely által több 
rászoruló továbbtanuló gyermek kaphat támogatást.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, a javaslatot szavazásra bocsátja. 
A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

108/2005. (IX.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. évi fordulójához.



A Képviselő-testület a pályázati kiírásban az egy háztartáson belüli egy főre jutó nettó 
átlagjövedelem összegét 27.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.

A megítélhető támogatást 5.000.- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

A pályázatokat a Képviselő-testület Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága bírálja el.

A testület megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot juttassa el az OM 
Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztálya részére, és a pályázat kiírásával kapcsolatban tegye 
meg a szükséges intézkedéseket.

 

Határidő: Nyilatkozat eljuttatása: 2005. szeptember 30.

Pályázat kiírása: 2005. szeptember 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

4/3. Szeghalom Kossuth úti volt óvodaépület felújítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság támogatta, melynek lényege, 
hogy a Kossuth úti volt óvodaépületben 15 uj munkahely kialakítására lenne lehetőség, amennyiben 
az ingatlant tulajdonosa, az önkormányzat felújítaná a villamos áramvezetéket, a fűtést és 
vizesblokkot. A Megyei Munkaügyi Központ is támogatja az új munkahelyek teremtését. 
Véleménye szerint Castelló üzem megszűnésével munkanélkülivé vált nők számára fontos lenne az 
új munkahely létrehozása. A felújítási keret terhére, a Közbeszerzési Bizottság közreműködésével 
javasolja  fűtés, világítás, és vizesblokk  kialakítását az épületben, azzal a feltétellel, hogy a 
vállalkozásnak 5 évig biztosítania kell a 15 fő foglalkoztatását.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése, hogy az előterjesztésben árajánlatról van-e szó?

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztésben szereplő adatok tájékoztató jellegűek, egyébként 
egy vállalkozóval fog megállapodást kötni az Önkormányzat.

 

Mester Csaba testületi tag: Kérdése, ha 5 éven belül megszűnik a munkahely, akkor a felújítással mi 
történik?



 

Macsári József polgármester: Olyan megállapodást kell kötni, ha bizonyos időn belül megszűnik a 
vállalkozás, akkor időarányosan vissza kell fizetni a felújításra felhasznált összeget. Reméli, hogy 
nem fog meghiúsulni a foglalkoztatás.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Mindenképpen kell szerződést kötni, de ha a felújítás  megtörténik, az az 
Önkormányzat tulajdonában marad. A gazdasági társaságtól azt lehet elvárni, hogy az épületet olyan 
állapotban őrizze meg, amilyen állapotban megkapja.

 

Macsári József polgármester: Az elhangzott feltételeket mindenképpen rögzíteni kell a 
megállapodásban. Igaz, hogy saját ingatlanán végzi el az Önkormányzat a felújítást, de egyébként 
erre nem lenne szükség.

 

A napirenddel kapcsolatban más kérdés, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 
javaslatokkal kiegészítve az előterjesztést. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

109/2005. (IX.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Szeghalom Kossuth u. 5. sz. alatt lévő volt 
óvodaépület villamos áram, fűtés és vizesblokk felújítását határozza el, az épületet bérlő Sárréti 
Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Kft kérelmét támogatva.

 

A felújítás által a Sárréti Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Kft 15 új munkahelyet hoz létre.

 

A Képviselő-testület a felújítás ellenében kiköti, hogy a Kft a 15 munkahelyet legalább 5 évig 
biztosítsa. Amennyiben a munkahelyek időközben megszűnnek, a felújítás költségét – mint bérleti 
díjat - a Kft időarányosan köteles az Önkormányzat részére megtéríteni.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.



 

Határidő: 2005. október 26.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/5. Állati hulladék kezelését célzó beruházások megvalósítására pályázat

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a pályázatban a bekerülési költséghez 7.265 ezer Ft 
önrész biztosítása fogja terhelni a költségvetést. A környezetvédelmi jogszabályok változása miatt 
nem csak Szeghalom, hanem a Vállalkozó Övezet települései is kellemetlen helyzetbe kerültek. A 
régi dögkutak működési engedélyének határideje lejárt és az Önkormányzatoknak kötelessége az 
elhullott állatok környezetvédelmi előírásoknak megfelelő elhelyezése. A pályázat arról szól, hogy 
az Észak-Békési és a Sarkadi Kistérség 22 települései közül 20 településen üzemel dögkút, amelyek 
ez év végével lezárásra kerülnek. El kell végezni a rekultivációt, figyelő kutakat kell fúrni, 
hatástanulmány készítése mellett. Valamennyi településen az új jogszabályoknak felelő konténeres 
gyűjtő lehetőséget kell adni.  A beruházáson belül Sarkad és Szeghalom esetében egy hűtőház, mint 
központi begyűjtő lenne kialakítva, e két településen történne a legnagyobb beruházás. Véleménye 
szerint, mivel az Önkormányzatnak egyébként is feladata a rekultiváció, esélye van a pályázatra, és 
gyakorlatilag 22 település összefogásáról lenne szó. Korábban elviekben állásfoglalt a testület, hogy 
csatlakozik a Vállalkozói Övezet KHT-hoz.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Az elmondottak alapján két központi hűtőház valósulna meg. 
Véleménye szerint a legnagyobb állattartó telepekkel rendelkező település Füzesgyarmat. Kérdése, 
hogy mérlegelésre került-e, hogy hol kerüljön elhelyezésre a hűtőház, mivel Szeghalmon 
lényegesen kisebb állatlétszám, és a környező településeken is (Vésztő, Körösladány).

 

Macsári József polgármester: Elsősorban az önkormányzatok érdekét és feladatát kell figyelembe 
venni, és az önkormányzat feladata elsősorban nem a vállalkozásoknál elhullott állatok elhelyezése. 
Sok vállalkozó eleve közvetlen kapcsolatban van begyűjtő cégekkel. A pályázat része 50 %-os 
támogatással az állati hullák feldolgozása, túl a munkahelyteremtésen, újabb gazdasági társaságot 
hozna a térségbe.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A feldolgozó számára rémisztőleg hat, az állati hulla feldolgozó a 
környezetet – akár milyen zárt rendszeren belül történik – rombolja. Kapcsolódva a környezethez 
elmondja, hogy az ősz beálltával megkezdődtek a kertes házaknál az égetések, melyek rontják a 
levegőt, a környezetet. Ez mindaddig lehetséges, míg az önkormányzat ez ellen valamilyen 
bírságolással fel nem lép. A jelenlegi szeméttelep is kívánni valót hagy maga után.



 Tehát el kell gondolkodni egy állati hulla feldolgozó ide telepítéséről, hogy megéri-e a környezeti 
hatást figyelembe véve, ne vesse el a testület, de beszéljen róla.

 

Macsári József polgármester: A feldolgozóról nem kell most dönteni, de bármikor elindul egy 
gazdasági társaság a második ütemmel kapcsolatban, a  Képviselő-testület kompetenciája lesz, hogy 
milyen területen valósíthatja meg a feldolgozót. Jelenlegi döntés – amennyiben a pályázat nyerő 
lesz - a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés, a 7 millió Ft-os önrész biztosításával a 
pályázaton való részvétel, amely fedezetet nyújt a dögkút rekultivációjához, illetve a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő begyűjtés biztosítása.

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban más kérdés, vélemény nem hangzott 
el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

110/2005. (IX.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az „Állati hulladék kezelése a 
Békés Megyei Vállalkozási Övezetben” pályázat benyújtását.

A Képviselő-testület egyben támogatja, hogy a pályázatot a Békés Megyei Vállalkozási Övezet Kht 
nyújtsa be.

 

A Képviselő-testület a következőket vállalja:

 

-          a pályázat és a beruházás megvalósulása alatt minden segítséget megad a Kht részére.

-          a törvényi szabályozás betartása mellett helyet biztosít (ingyenes használatba adja) az állati 
hullák begyűjtésére szolgáló hűtőháznak, és a konténereket szállító gépjárműveknek.

-          a beruházás megvalósulása után vállalja annak ráeső fenntartási költségeit.

-          vállalja továbbá 7.266.000.- Ft önrész biztosítását.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatban a határozat szerint 



járjon el a Kht közgyűlésén.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

-          Közmunka pályázat

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Megjelent a Belügyminisztérium és a Szociális, Családügyi 
Minisztérium közmunka pályázata. A kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 250 ezer Ft várhatóan, 
egyébként 100 %-os támogatásról van szó, 6 órás munkaidővel. Ezzel megoldódna a téli hó 
eltakarítás a közterületeken.

 

A bejelentéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

111/2005. (IX.26.) Ökt.sz.

 

1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2005-2006  évi közmunkaprogramjában az 
önálló pályázás jogát átruházza Vésztő Város Önkormányzata javára.

2./ A programban 17 fő állandó helyi munkanélküli lakos foglalkoztatását kívánja megvalósítani.

3./ A településre eső anyagköltséget és beszerzendő eszközök ÁFA tartalmának összegét az 
önkormányzat saját forrásból biztosítja.

 

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

 



Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Képviselői bejelentések:

 

Macsári József polgármester: Bejelenti, hogy 2005. október 6-án a Tildy utca ünnepélyes keretek 
között történő átadására került sor, melyre meghívót küldenek, illetve közhírelni fogják.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az augusztusi testületi 
döntésnek megfelelően, 2005.szeptember 19-23 között Pákozdi Gábor képviselő-társával 
Franciaországban voltak, és megkoszorúzták Szisz Ferenc szeghalmi születésű autóversenyző sírját, 
aki 1906-ban az első helyezést ért el Renault gépkocsival. Fogadta őket a település polgármestere – 
ahol Szisz Ferenc nyugszik - akinek elmondták, hogy jövőre Szeghalmon Szisz Ferenc emlékére 
ünnepélyes emlék lesz állítva, illetve diákcserét is javasoltak. Valószínű a település képviseltetni 
fogja magát az ünnepségen. Meglátogatták a Renault történeti osztályát is, azzal szándékkal, hogy 
valamilyen szinten támogassák az emlék állítást. Olyan javaslatot tettek, hogy a magyar nagydíj 
időpontja legyen az ünnepség időpontja. Korabeli járművek megtekintésére is lehetőséget 
biztosítanának. Ők felveszik a kapcsolatot a Renault sport részlegével, a szeghalmi önkormányzat 
pedig a Renault Hungáriával. Bízik abban, hogy egy hónapon belül eldől, hogy milyen támogatást 
kaphat az önkormányzat az ünnepség megrendezéséhez, az emlékállításhoz. Ha hozzájárulnak, 
akkor rangosabb, ha nem akkor a város anyagi erejéhez mérten lehet az emlék állítást megrendezni. 
Reméli, hogy tudnak támogatást szerezni. Az utat úgy értékeli, hogy nem volt eredménytelen a 
látogatás és javasolja, hogy jövőre is 3-4 képviselő képviselje a várost.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Örömmel vette a tájékoztatót, és a maga részéről is javasolni 
akarta, hogy minden évben más, arra méltó testületi tag vegyen részt Szisz Ferenc sírjának 
koszorúzásán, ezt a képviselő munkájának elismeréseként is adhatja az Önkormányzat.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Egyetért a fenti javaslattal, de a küldöttséget mindenképpen a 
polgármesternek, vagy alpolgármesternek kell vezetni,  a küldöttség tagjai a frakciókból rotációban 
menjenek el.

 

Macsári József polgármester: A maga részéről is egyetért a fentiekkel, ilyen gyakorlatot kell 
folytatni.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Elmondja, hogy egy éven keresztül szervezte, levelezte a francia 
találkozót, és úgy alakult hogy ketten vettek részt ezen az úton, de a jövőben nem így lesz.



 

Török Sándorné testületi tag: Kérdése,  várható-e, hogy lesz még szúnyog irtás a városban. A 
szelektív hulladékgyűjtő elhelyezése a Bajcsy és az Árpád utca sarkán nagyon eldugott helyre került 
kihelyezésre, a megvilágítás nem megfelelő.

 

Macsári József polgármester: Nem lesz több szúnyog irtás, ötször végezték el, de sajnos a sok 
csapadék miatt nem volt eléggé hatásos. Tapasztalta, hogy ez nem Szeghalmi probléma. Egyetért a 
szelektív hulladékgyűjtő kellő megvilágításával. Valamennyi gyűjtő edényre rá lesz írva, hogy az 
Önkormányzat tulajdona, kéri a lakosságot vigyázzanak az értékekre.

 

Bacsó Imre testületi tag:  Kéri, hogy az Újtelepen az iskolánál állítsanak fel egy három oldalról zárt 
buszvárót, hogy a 30-40 iskolás gyermeket az időjárás viszontagságaitól megvédje.

 

Macsári József polgármester: Tervek között ütemesen próbálják a buszvárók kialakítását 
megvalósítani a Széchenyi utca után az Újtelepen következik új buszváró felállítása, az eddigiekhez 
hasonló konstrukcióban.

 

Barna Gyula testületi tag: Elmondja, hogy az elmúlt hét végén Töviskesben lakossági 
megbeszélésen vett részt és az alábbi problémák vetődtek fel:

-          bekötő út rossz állapota

-          a közvilágítás meghibásodása elvégzésének hiánya, az EON-hoz történő többszöri bejelentés 
után is, 6 hét elteltével.

-          szemétszállítás a TAPPE részéről nem történik meg rendszeresen.

-          a szennyvíz szállítás díja a Töviskesi részen a távolság miatt igen magas, kéri, hogy 
valamilyen támogatást biztosítson az önkormányzat ehhez.

-          kéri továbbá, hogy az Önkormányzat nézzen utána, miért magasabbak a Sárrét Coop 
töviskesi ÁBC boltjában az árak, a városban lévő áruház árainál.

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzatnak nincs ráhatása a gazdasági 
társaságok tevékenységére. A töviskesi út felújítására komoly összeget fordított az Önkormányzat 
az elmúlt évben, nemcsak a bekötő, hanem a lakóút felújítására is, mely nem önkormányzati 
tulajdonban van. Valóban komoly probléma az EON-nál bejelentett közvilágítási hibák kijavítása. 
Az Önkormányzat átalány díjat fizet, ezért elvárható a hibák azonnali kijavítása.

A szemétszállítás rendszerességére felhívja a TAPPE figyelmét.



 

Mester Csaba testületi tag: Lakossági vélemény hívta fel a figyelmét arra, hogy míg az 
Önkormányzat felújítja labdarúgó pályát, addig a felnőtt csapat igen siralmas helyezést ért el a 
tabellán. Van-e valamilyen eszköz, hogy ezen javítson?

 

Macsári József polgármester: Az nem pénzkérdés, hogy milyen teljesítményt nyújt a szeghalmi 
labdarúgó csapat. Véleménye szerint az önkormányzati támogatásnak elégnek kell lenni, meg kell 
oldani a helyi utánpótlás megfelelő szintű nevelésével, hasonlóan a férfi kézilabdához, mely szépen 
megerősödött.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A pályát fel kell újítani, a város megérdemel egy jó talajú 
labdarúgó pályát. Ezen valamikor megfelelő atlétikai versenyek voltak. Az egyesület figyelmét fel 
kellene hívni, hogy nagyobb eredményt kell támogatni, esetleg az utánpótlást. Reméli, hogy jövőre 
már színvonalas játékot láthatnak a sportszerető emberek.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Felhívja a figyelmet a szemét és hulladékégetéssel kapcsolatban, 
mint az a hirdetésekben is megjelent a szemétégetés tilos. Kéri az Önkormányzatot, hogy 
szerezzenek érvényt a helyi rendeletnek, és aki észleli az égetést jelentse be.

 

Macsári József polgármester: Egyetért azzal, hogy a helyi rendeletnek érvényt kell szerezni.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Megerősíti a fentieket, a maga részéről is tapasztalta, hogy még a 
közterületen is történik a szemétégetés. Sürgető lenne a közterület felügyelet beállítása, és az 
Önkormányzat megfelelő szigorral lépjen fel azokkal szemben, akik megszegik a szabályokat.

 

Macsári József polgármester: Felhívja a lakosság figyelmét a tapasztaltakra, hogy ha valaki ilyet 
észlel jelentse az önkormányzatnál.

 

Mikolik Judit testületi tag: Megdöbbenve látta, hogy az új szeméttárolókra hirdetések vannak 
ragasztva. Kéri, hogy az eltávolítás iránt intézkedjen az Önkormányzat.

 

Macsári József polgármester: Már megtörtént a felszólítás.

 



A Képviselő-testület nyilvános ülésén más napirend, bejelentés nem szerepelt, a testület a 
továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző


