
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 18-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, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda 
Mihály, Hidi Sándor, Kardos László, Kincses Sándor, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, 
Török Sándorné, Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, 
Valastyánné Győri Piroska aljegyző, valamint az irodavezetők, és a napirendi pontokkal kapcsolatos 
meghívottak, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, városi televízión 
keresztül a lakosságot, akik a nyilvános testületi ülés közvetítését figyelemmel kísérik. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 18 önkormányzati képviselő jelen 
van, és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a napirendeket a meghívón szereplő sorrend szerint 
tárgyalják azzal az eltéréssel, hogy a 3., 4/3. és 4/4. sz. előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják.

A napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag 
egyetértettek, egyéb napirend felvételére nem hangzott el javaslat.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez kiegészítése nincs, összevont bizottsági ülésen 
véleményezték a bizottságok, és elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek. (Bizottsági 
állásfoglalások a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Kéri a hozzászólásokat.



Hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátja az írásos jelentést. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

117/2005.(X. 17.) Ökt.sz.

 

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

 

2.        sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola beszámolója

Előadó: Vaszkó Tamás igazgató

 

Macsári József polgármester: Az írásos beszámolót véleményezték a bizottságok, és 
megállapították, hogy az írásos anyag objektív képet nyújt az iskola működéséről, tárgyilagosan 
fogalmazza meg a jelenlegi helyzetet, a szakképzéssel kapcsolatos problémákat. Az igazgató úr 
objektívan írja le a levelező tagozattal kapcsolatos problémát, miszerint heti 10 órás oktatás után az 
érettségi követelmény a nappali tagozatosokkal azonos szintű.

A beszámolóban többek között olyan kérdés is felvetődik, mint a dohányzó diákok, amely nyílván 
nemcsak a szeghalmi iskola problémája.

Az intézményből való lemorzsolódások tekintetében a beszámolóból kitűnik, hogy a gimnáziumban 
1-2%, a szakközépiskolában 10-15 %, illetve a szakképzőben már lényegesen magasabb: 20-30 % 
az arány.

A táblázatok szerint Békés megyében előkelő helyen szerepelnek az iskola mutatói, hiszen 
rendszeresen a 2. és 3. helyen vannak, ezért dicséret illeti az intézményt.

 

Fontos része a beszámolónak a középiskola hagyományrendszerének említése, hiszen az iskola 
hagyományrendszere országosan elismert. Legfontosabb az öreg diák találkozók szervezése, illetve 
többcélú alapítványok működtetése, amelyeket az egykori tanítványok támogatnak. Az 
alapítványoktól 30-40 tanuló részesül jelentős jutalomban kimagasló eredményei alapján.

A középiskola gazdálkodását illetően a beszámoló említést tesz arra is, hogy fontos bevételi 
forrásuk a szakképzési alap, hiszen 30-35 vállalkozás biztosít intézményüknek szakképzési alapot.

Megkérdezi az intézmény igazgatóját kiegészíti-e a beszámolót.



 

Vaszkó Tamás Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatója: Az írásos 
beszámolót részletesnek tartja, szóbeli kiegészítése nincs, amennyiben kérdés hangzik el, arra 
szívesen válaszol.

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársait van-e kérdés, vélemény a beszámolóval 
kapcsolatban.

 

Török Sándorné testületi tag: Megdöbbentő számára, hogy a szakképzésnél sok diák hátrányos 
helyzetű családhoz tartozik, sajnos itt jelentkezik a munkanélküliség problémája is. Szomorúan 
állapította meg a beszámoló kapcsán, hogy a pedagógiai munka nem sok eredményt hozott a káros 
szenvedélyek elleni harcban. Viszont a tanítás kapcsán kiváló a tanárok munkája, az elért 
eredmények ezt igazolják, és kifejezi elismerését. Kéri, hogy a harcot továbbra is folytassák a káros 
szenvedélyek megszüntetése érdekében.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Dicséretre és figyelemre méltónak tartja a beszámolóban szereplő 
„hozzáadott értékek számítása” értékelést. A mutatószám kifejezi azt, hogy ilyen hátrányos 
körülmények között működő iskola, mint a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola, tud olyan eredményeket produkálni, hogy országosan 7. helyen szerepel. Ez a mutató fejezi 
ki leginkább azt a gondolatot, amivel Péter András alapította az iskolát, hogy a hátrányos helyzetű 
gyerekek is tudjanak sikeres eredményeket elérni. Ehhez gratulál az iskolának, és további sikereket 
kíván.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: A 2 évvel ezelőtti beszámolóhoz viszonyítva örül annak, hogy javult az 
iskola történelem, biológia versenyeken elért helyezése. Az a helyezés, amit a gimnázium fel tud 
mutatni örvendetes, igaz, hogy nehezebb munkával, sokkal több foglalkozással lehetett az 
eredményeken javítani. Ezek az eredmények, a hagyományápolások Szeghalom jövőjét szolgálják. 
A beszámoló nem említi a 92 nyelvvizsgát, amely októberben lesz, és amely a nyelvtanárok 
munkáját minősíti.

 

Kérdése a szakképzésre és a felnőttképzésre vonatkozik, ennek az akkreditációja hogyan áll, hiszen 
ebből nem maradhat ki a település sem, valamilyen módon csatlakozni kellene a képzéshez, akár 
Békéscsabán. Azt kéri, hogy ebben mielőbb eredmény szülessen.

 

Vaszkó Tamás igazgató: Válaszol a hozzászólásokban elhangzottakra. Mint ahogyan a 
beszámolóban említette a szakképzés valóban gondot jelent, jelenleg géplakatosokat és fehérnemű 
készítőket képeznek. Örömmel vették, hogy a Csaba Metál Kft. továbbra is partnere marad az 
intézményüknek és segíti a géplakatosi szakképzést a létesítményében. 



A FELINA Hungária Kft.-nek is képez az iskola szakembereket, és a cég mindenkit alkalmazna, 
azonban az iskola befejezése után a képzettek nagy része nem él ezzel a lehetőséggel különböző 
okok miatt.

A legnagyobb gondot az jelenteni, hogy milyen szakmában kellene előrelépni, ebben van az iskola 
legnagyobb kételye. Való igaz Pákozdi képviselő úr megjegyzése, hogy átalakul a 
szakmunkásképzés, és új paraméterek jelennek meg. Bízik abban, hogy a békéscsabai központhoz 
iskolájuk is csatlakozni tud majd, ahol olyan szakmákat képeznek, amelyre itt nincsenek meg a 
tárgyi feltételek. A csökkenő gyermeklétszám érezteti hatását a nevelési, oktatási intézményekben, 
így a középiskolában is. Ebben az időszakban indultak meg a nyelvi előkészítő osztályok, 
Magyarországon az elmúlt 2 évben kb. 1000 osztály indult, ahol a gyerekek heti 15 órában tanulják 
a nyelvet, így van ez középiskolájukban is. Ezekbe az osztályokban irányulnak a legjobb képességű 
gyerekek. Iskolájuk is indít emelt óraszámú angol, németosztályt, marad az általános informatikai 
osztályuk, a Szigeti Szakképző osztályuk, és a legvégére marad a Szakmunkásképző, amelybe már 
szinte alig marad diák. Megítélése szerint ez országos probléma is.

A diákokat érintő káros szenvedélyek csökkentése érdekében sokat tesznek, igyekeznek minél több 
szakembert, szülőket bevonni az eredmény elérése érdekében, de sajnos e területen nem sok siker 
mutatkozik.

 

A tanulók által elért eredmények megtekinthetők a honlapjukon is: a Krónikában, a legsikeresebb 
diákokat az alapítványokból jutalmazzák, támogatják. Köszöni Zsadányi Sándorné 
képviselőasszony hozzászólását, amikor a „hozzáadott érték számítását” emelte ki, és részletezi 
ennek az értéknek a számítását, amely egy objektív mutató, és valóban egybeesik Péter András 
szellemével.

Pákozdi Gábor képviselő úr említette, hogy a beszámolási időszakban javult az iskola történelem 
versenyeken elért helyezése. Intézményük is büszke erre az eredményre, hiszen magas szinten 
tanítják e tantárgyat.

Befejezésül rátérve a nyelvvizsga eredményeire elmondja, hogy ez évben kiemelkedőnek 
számítanak a diákok eredményei.

Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak észrevételeit, véleményeit.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni az iskola igazgatójának a válaszadását. A képviselői 
hozzászólásokból kitűnik, hogy a középiskolában színvonalas oktatás folyik, és gondosan ápolják a 
hagyományokat, amelyek hosszú időn keresztül alakultak ki. Külön örömnek tartja az 
iskolamúzeumot, ahol az öreg diákok által adományozott tárgyak vannak kiállítva.

Fentiek után javasolja elfogadásra az Iskola írásos beszámolóját az elhangzott kiegészítéssel együtt, 
és szavazásra bocsátja azt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t
 

118/2005. (X. 17.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Péter András Gimnázium és 
Szigeti Endre Szakképző Iskola beszámolóját.

 

4/1. sz. napirend: Térítési díj és tandíj összegének szabályairól szóló rendelet alkotása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A rendelet-tervezet a térítési díj és a tandíj fizetési kötelezettség 
mértékének megállapításáról szól. A szeghalmi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola esetében a 
művészeti oktatásra vonatkozóan, az előterjesztésben szereplő 2. és 3. sz. táblázat az, amelyet az 
iskola térítési díjszabályzatában kell alkalmazni. Tartalmazza a rendelet továbbá a szociális 
kedvezmények biztosítását, illetve a térítési díj, tandíj befizetésének szabályait is. A Képviselő-
testület és a lakosság tájékoztatására részleteiben ismerteti a rendeletet. Bizottságok véleményezték 
a rendelet-tervezetet, és javasolták Képviselő-testületnek elfogadásra, illetve megalkotásra a 
rendeletet.

Kérdezi képviselőtársait van-e hozzászólás a napirendhez.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése arra vonatkozik, hogy milyen törvény szabályozza a rendelet 
létrehozását, és a tandíj mértéke összegszerűen mennyi lesz, és mikortól.

 

Macsári József polgármester: A rendelet megalkotását a közoktatásról szóló törvény szabályozza, és 
ismerteti a tandíjak mértékét, amely szeptembertől lesz alkalmazva.

A rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta:

 



SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2005.(X.19.) számú rendelete

 

a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdésének b.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kt. 117. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a következőket rendeli:

 

A rendelet hatálya

 

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő

a.)  óvodára,

b.)  általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

c.)  gimnáziumra és szakközépiskolára,

d.)  kollégiumra (a továbbiakban együtt nevelési-oktatási intézmény).

 

A térítési díj fizetési kötelezettség mértéke

2. §

(1)  A térítési díj fizetési kötelezettség mértéke tanévenként azon foglalkozások esetében, amelyek 
nem tartoznak a Kt. 53. § (2) bekezdésében és a 114. §-ában felsoroltak közé, a tanévkezdéskor 
számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

 

a.)  15 %-a 4,51 tanulmányi átlag felett,

b.)  16 %-a 4,01- 4,50 tanulmányi átlag esetén,



c.)  17 %-a 3,51- 4,00  tanulmányi átlag esetén,

d.)  19 %-a 3,01- 3,50  tanulmányi átlag esetén,

e.)  21 %-a 2,51- 3,00  tanulmányi átlag esetén,

f.)  23 %-a 2,00- 2,50  tanulmányi átlag esetén,

g.)  25 %-a elégtelen  tanulmányi átlag esetén.

 

(2)  A térítési díj fizetési kötelezettség mértéke a Kt. 115. § (1) bekezdésének c.) pontjában 
meghatározott esetekben, 18 éven aluli tanulóknál, a szakmai feladatra jutó, a tanévkezdéskor 
számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

 

a.) 5 %-a 4,51 tanulmányi átlag felett,

b.) 6 %-a 4,01- 4,50  tanulmányi átlag esetén,

c.) 7 %a 3,51- 4,00 tanulmányi átlag esetén,

d.) 8 %-a 3,01- 3,50 tanulmányi átlag esetén,

e.) 9 %-a 2,00- 3,00 tanulmányi átlag esetén,

f.) 10 %-a elégtelen tanulmányi átlag esetén.

 

(3)  A térítési díj fizetési kötelezettség mértéke a Kt. 115. § (1) bekezdésének c.) pontjában 
meghatározott esetekben, 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál, a szakmai feladatra jutó, a 
tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

 

a.)  15 %-a                          4,51                      tanulmányi átlag felett,

b.)  17 %-a                          4,01- 4,50              tanulmányi átlag esetén,

c.)  20  %-a                         3,51- 4,00              tanulmányi átlag esetén,

d.)  23 %-a                          3,01- 3,50              tanulmányi átlag esetén,

e.)  26 %-a                          2,00- 3,00              tanulmányi átlag esetén,

f.)   30 %-a                          elégtelen                tanulmányi átlag esetén.

 



(4)  A térítési díj fizetési kötelezettség mértéke a Kt. 115. § (1) bekezdésének d.) pontjában 
meghatározott esetekben, a szakmai feladatra jutó, a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy 
tanulóra jutó hányadának

 

a.)  20 %-a                          4,51                      tanulmányi átlag felett,

b.)  22 %-a                          4,01- 4,50              tanulmányi átlag esetén,

c.)  25  %-a                         3,51- 4,00              tanulmányi átlag esetén,

d.)  30 %-a                          3,01- 3,50              tanulmányi átlag esetén,

e.)  35 %-a                          2,00- 3,00              tanulmányi átlag esetén,

f.)   40 %-a                          elégtelen                tanulmányi átlag esetén.

 

(5)  A térítési díj fizetési kötelezettség mértéke a Kt. 115. § (1) bekezdésének e.) pontjában 
meghatározott esetekben, a szakmai feladatra jutó, a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy 
tanulóra jutó hányadának

 

a.)  25 %-a                          4,51                      tanulmányi átlag felett,

b.)  30 %-a                          4,01- 4,50              tanulmányi átlag esetén,

c.)  35  %-a                         3,51- 4,00              tanulmányi átlag esetén,

d.)  40 %-a                          3,01- 3,50              tanulmányi átlag esetén,

e.)  45 %-a                          2,00- 3,00              tanulmányi átlag esetén,

f.)   50 %-a                          elégtelen                tanulmányi átlag esetén.

 

(6)  A Kt. 121. § (14) és (29) bekezdésében adott meghatározásoknak megfelelő hátrányos helyzetű, 
illetve sajátos nevelési igényű tanulóktól térítési díj nem kérhető.

 

(7)  A térítési díjat a tanulmányi eredménynek megfelelően csökkenteni kell, azonban – az (1) 
bekezdés kivételével – alapfokú művészetoktatási intézményben nem lehet kevesebb egy tanítási 
évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás

      - zeneművészeti ág esetében 10,



      - más művészeti ág esetén 20 százaléka.

 

A tandíj fizetési kötelezettség mértéke

 

3. §

 

(1)  A Kt. 116. §-ában foglalt szolgáltatások igénybevétele esetén a tanuló tandíj fizetésére 
kötelezett.

 

(2)  A tandíj megállapítására is ezen rendelet 2. §-ában foglaltak az irányadók azzal a kiegészítéssel, 
hogy az intézmény vezetője az iskolaszék véleményének kikérése után attól felfelé eltérhet. Az így 
megállapított tanévenkénti tandíj összege nem haladhatja meg a szakmai feladatra – a 
tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.

 

Szociális kedvezmények a térítési díj és a tandíj

fizetési kötelezettség teljesítésénél

 

4. §

 

Ha a tanuló a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot, illetőleg 
az alapvizsgát, érettségi vizsgát, a szakmai vizsgát megismételni, vagy ezeken a vizsgákon 
javítóvizsgát tenni, szociális kedvezményben, illetve részletfizetési kedvezményben nem lehet 
részesíteni.

 

5. §

 

Kérelemre a megállapított térítési díj, illetőleg a tandíj

 

a.)  25 %-a elengedhető abban az esetben, ha a tanuló családjában az egy főre jutó nettó havi 
jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.



b.)  50 %-a elengedhető, ha a tanuló családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át.

c.)  75 %-a elengedhető, ha a tanuló családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %-át.

d.)  100 %-a elengedhető, ha a tanuló családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

 

A kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt, az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott eljárási rend szerint.

 

 

A térítési díj, tandíj befizetésének szabályai

 

6. §

 

A térítési díjat és a tandíjat az intézmény több részletben is beszedheti. A beszedés módjáról az 
intézmény belső szabályzatában kell rendelkezni.

 

Vegyes, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

 

7. §

 

(1)  E rendelet alkalmazásában jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben 
jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) 
munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, 
magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, 
ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Nem minősül jövedelemnek a 
temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az 
anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő 
személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli 
közlekedési kedvezményei, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági 
támogatás;



 

(2)  E rendelet 3. §-ában elégtelen tanulmányi eredmény: legalább egy elégtelen osztályzat, 
tanulmányi átlagtól függetlenül.

 

(3)  A megállapított tandíjat, térítési díjat kiskorú esetében a törvényes képviselője köteles 
megfizetni. A tanuló, illetőleg a kiskorú tanuló törvényes képviselője köteles haladéktalanul 
bejelenteni, ha a jövedelmi viszonyaiban változás következett be. Amennyiben ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett térítési díjat, illetőleg tandíjat utólag köteles 
megfizetni.

 

(4)  A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

 

(5)  Az ezen rendelet alapján kiszámított térítési díjat, illetve tandíjat százasokra lefelé kerekítve 
kell alkalmazni.

 

8. §

 

(1)  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2005/2006-os tanévtől kell 
alkalmazni azoknál, akik abban a tanévben kezdik meg tanulmányaikat abban az oktatásban 
(alapfokú művészetoktatásban az első előképző vagy az első alapfokú évfolyamon), amelyben 
térítési díjat kell fizetni, majd azt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál is. A nem új 
belépő tanulók esetén a tandíj mértéke az e rendelet alapján kiszámított tandíj 50 %-a.

 

(2)  E rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Szeghalom Város Képviselő-testületének 
9/1996.(IV.19.) sz. rendeletével módosított 14/1994.(X.17.) sz. rendelete, az Önkormányzat nevelési 
és oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól.

 

(3)  Ezen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

 

4/2. sz. napirend: Testvértelepülési kapcsolat létesítése

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: A Képviselő-testület 1995-ben szándéknyilatkozatot tett arra, hogy 
testvér-települési kapcsolatot létesít a romániai Kalotaszentkirály településsel. A határozati javaslat 
azt tartalmazza, hogy a kapcsolat létesítésére megállapodást köt a két település az eddigi kulturális, 
gazdasági és egyéb területen elért eredményekre alapozva. A bizottságok támogatták e 
kezdeményezést, és egyetértettek a megállapodás tartalmával. Kéri a kérdéseket, észrevételeket a 
megállapodással kapcsolatban.

Kérdés nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

119/2005. (X. 17.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a romániai Kalotaszentkirály településsel – 
figyelemmel a 141/1995.(XII. 18.) sz. határozattal elfogadott szándéknyilatkozatra, továbbá az ez 
alapján 1996-ban aláírt előzetes megegyezésre, azokat megerősítve – az eddig kulturális, gazdasági 
és egyéb területeken elért eredményekre alapozva, testvér-települési kapcsolatot létesít.

 

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására, illetve a további szükséges 
intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2005. október 31., folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/5. sz. napirend: Állattartásról szóló rendelet

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az állattartásról szóló rendelet lényegét, és annak 
kiegészítését. Tekintettel a korábban elfogadott helyi építési szabályzatra, aktualizálni kellett az 
állattartásról szóló rendeletet, amelyben lényeges eltérés nem szerepel. Kéri a rendelet-tervezettel 
kapcsolatos véleményeket, észrevételeket.

 



Kardos László testületit tag: Az előterjesztett rendelet-tervezettel maximálisan egyetért. Korábbi 
testületi üléseken már felvetődött többször, hogy az önkormányzati rendeleteket be kellene tartani, 
illetve tartatni. Ez vonatkozik minden rendeletre, a közterület használatra is, amelyet a lakosság 
nem tart be.

A továbbiakban arra szeretné a figyelmet felhívni, hogy az utóbbi napokban az utcán több kóbor 
kutya észlelhető, ami nagyban veszélyezteti a lakosságot, főleg a gyermekeket. Javasolja, hogy az 
Önkormányzat alkalmazzon egy olyan személyt, akinek az ellenőrzésével érvényt lehet szerezni a 
közterület használati és állattartási rendelet betartásának.

 

Macsári József polgármester: Korábban is volt már szó ilyen munkatárs alkalmazásáról, aki a 
közterületet ellenőrzi. Amennyiben a Képviselő-testület egyetért ezzel, a Munkaügyi Központ 
támogatásával foglalkoztatható lenne ilyen személy ez évben. Jövőre pedig a város 
költségvetésében szerepelne egy fő közterület felügyelő alkalmazása.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Bizottsági ülésen felvetette, és most is felveti maga is a kóbor 
kutya problémát a televízió nyilvánossága előtt. Javasolja, a 2006. évi költségvetésben találjanak 
helyet arra, hogy a megfelelő eszközt, a tárgyi és személyi feltételeket biztosítsa a város annak 
érdekében, hogy ez az áldatlan állapot megszűnjön.

Az állattartási rendelettel kapcsolatban kérdése, hogy hogyan tudja az Önkormányzat betartatni a 
rendeletben foglaltakat, illetve hogyan ismerteti azt a lakossággal. A lakosság tudomására kell 
hozni, hogy ki mennyi és milyen állatot tarthat a szabályozás szerint. Lesz-e olyan személy, aki 
utána néz a szabályok betartásának, mert véleménye szerint jelenleg nincs betartva, és példaként 
megemlíti a Bocskai lakótelep környékét.

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés is tartalmazza, hogy milyen összeggel büntethető az, 
aki nem tartja be az állattartásról szóló rendeletet. Az ellenőrzés közterület felügyelő 
alkalmazásával oldható meg, és ez a kérdés mielőbb megoldásra vár. A rendeleteket a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján mindenki megtekintheti, és a munkatársak is minden érdeklődőt 
felvilágosítanak, hogy a lakókörzetükre milyen szabályok vonatkoznak az állattartást illetően. 
Hangsúlyozza, hogy a korábbi rendelethez képest, nincs sok változás a jelenlegi rendeletben, 
csupán a körzeteknek az elnevezése változott.

A kóbor kutyák jelenléte valóban probléma, és igényt fog tartani az állatvédők munkájára, 
közreműködésére, akik ez ügyben megkeresték az Önkormányzatot.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A rendeletek betartása valóban gondot okoz a város lakosságának, 
és mindenkit arra kér, hogy a felújított Tildy utcát becsüljék meg, és figyeljenek annak tisztaságára.

A közterület felügyelő alkalmazására szükség van, de nem munkanélküli támogatására gondol, 
hanem egy olyan személy foglalkoztatása lenne indokolt, aki komoly tekintélynek örvend, és 
szigorú, következetes tud lenni. 



Tehát ne a támogatottság legyen a szempont, hanem a megfelelő személy, aki nem minimálbérért, 
hanem tisztességes bérért érvényt tud szerezni a rendeletek betartásának.

Az állattartásról szóló rendeletet tudatosítani kell a lakossággal annak érdekében is, hogy az 
állattartók ne sértsék a környezetükben élők érdekeit.

A kóbor kutya problémát meg kell oldani, és e tekintetben a TAPPE Kft.-nek kötelezettségei 
vannak. Ugyancsak meg kell szüntetni a hulladékégetést is, akár büntetéssel, hogy e téren változás 
történjen.

 

Macsári József polgármester: Egyetért a fentiekkel, és köszöni a hozzászólásokat. Szavazásra 
bocsátja a rendelet-tervezetet, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
18 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2005. (X. 19.) sz. rendelete

az állattartásról

 

Szeghalom város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az állattartás helyi szabályaira 
vonatkozóan az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási rendeletei, az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei 
figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§.

E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az állattartók, valamint az 
állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, s biztosítják, hogy az állattartás mások 
nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse.

2.§.

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben megállapított kivétellel – kiterjed Szeghalom város 
közigazgatási területén:



a) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki állatot tart és minden olyan 
természetes személyre , valamint szervezetre, akinek a tulajdonában (használatában, bérletében, 
kezelésében, stb.) lévő ingatlanon állat él,

b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi és állategészségügyi szerveknél, valamint a 
fegyveres erőknél és rendészeti szerveknél folytatott állattartásra, továbbá a veszélyes állatokra, 
veszélyes állatnak minősülő védett állatfajokra, a védett és fokozottan védett állatokra.

3.§.

E rendelet alkalmazásában

a) állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék előállítására (pl. hús, 
tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minősül 
állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított 
állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása.

b) nagy testű állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér.

c) közepes testű állat: sertés, juh, kecske, birka, strucc.

d) kis testű állat: baromfifélék (tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk, galamb stb.), nyúl

e) prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény, -valamint a felsoroltakhoz hasonló 
méretű illetve súlyú állat.

f) haszonállat: a továbbiakban a b)–e) pont alattiak.

g) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszállat (halak, madarak, kistestű rágcsálók).

h) vadállat: minden olyan állat, amely a természetben él és szaporodik.

II. fejezet

Az állattartás általános szabályai

4.§.

(1) A város közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi 
valamint építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett is – csak e rendeletben foglalt 
szabályok szerint lehet tartani.

(2) Az állatok tartására szolgáló építmények, és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények 
kialakítása építési engedély alapján történhet a közegészségügyi, állategészségügyi és 
környezetvédelmi jogszabályok betartásával. Az építmények megvalósítása során alkalmazandó 
védőtávolságokat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Zárt technológiával történő korszerű állattartásnál – a szakhatóságok egyetértése esetén – az 
előírt védőtávolságok legfeljebb 30%-kal csökkenthetők.



5. §.

(1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a 
létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres 
irtásáról.

(2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és 
gondozásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi 
rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről 
gondoskodni.

(3) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről 
gondoskodni. Amennyiben az állat elhelyezéséről gondoskodni nem tud, úgy előzetes bejelentés 
alapján – a felmerülő költségek megtérítése ellenében – az állat elszállításáról a gyepmester 
gondoskodik.

(4) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt (pl. költözködés) nem tartható állatot 
szabadon engedni, elhagyni.

6. §.

 (1) Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson. Bármilyen 
állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös használatú helyiségét, a 
lakások erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést a 
tulajdonos illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.

(2) Vadállat csak külön engedéllyel, a jogszabályok és a szakhatóságok előírásainak betartásával 
tartható.

(3) Énekes- és díszmadarak az állategészségügyi és közegészségügyi szabályok alkalmazásával 
tarthatók.

III. fejezet

Az állatok tartása és elhelyezése

7. §.

Az állattartás szabályozása szempontjából a település az alábbi állattartási övezetekre tagolódik:

a) településközpont, műemléki környezet

b) kisvárosi lakóterület

c) kertvárosi lakóterület

d) falusias lakóterület

Az a)–d) pontban felsorolt területek lehatárolását Szeghalom Város Képviselőtestületének helyi 
építési szabályozásról szóló 10/2002. (VIII. 26.) számú és a Kossuth téri műemléki környezet 
részletes szabályozási tervéről szóló 4/1999.(III.2.) számú rendeletei tartalmazzák.



8. §.

A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, , 
élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem s vendéglátó egység területén és annak 50 méteres körzetén 
belül, valamint a társasházi lakóépületekben és azok telkén – függetlenül attól, hogy az intézmény 
illetőleg az ingatlan a 7. § értelmében melyik állattartási övezetbe tartozik – tilos haszonállatot 
tartani.

9. §.

(1)A településközpont és a műemléki környezet területén – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak 
kivételével -

     a) állattartási épületek elhelyezése, haszonállatok tartása,

     b) állatok tenyésztése tilos,

     c) ingatlanonként illetőleg – többlakásos ingatlan esetében – lakásonként 2 eb valamint 
maximum 3 macska és ezek szaporulatai 3 hónapos korig tartható.

(2)A nem többszintes formában beépített lakóterületen a saját szükségletek kielégítésére 2 db. 
Sertés és 20 db. baromfi tartása engedélyezett, kivéve a Semmelweis utcai lakóterületet.

(3) Csoportos formában (sorház) beépített lakóterületen a saját szükségletek kielégítésére baromfi 
(20 db.) tartása engedélyezett.

 

10. §.

(1) A kisvárosi, kertvárosi és falusias lakóterületen az állattartás a vonatkozó jogszabályok és e 
rendelet mellékletében meghatározott védőtávolságok és darabszámok betartásával engedélyezett.

(2) A 9.§. (3) bekezdésében foglaltakat a 10. §. (1) bekezdésében foglaltakra is értelemszerűen 
alkalmazni kell.

11. §.

(1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, hézag-és szivárgásmentes, 
megfelelő lejtésű, csúszásmentes szilárd padozattal valamint hézagmentesen fedett és zárt 
trágyagyűjtővel kell ellátni.

(2) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, s amennyiben 20 kisállatnál vagy 5 közepes testű 
állatnál több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani. Az állattartás céljára 
lekerített udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz. A kerítéstől számítva 
legalább egy méteres sávot szabadon kell hagyni, amit sövénnyel kell beültetni.

(3) Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takarítani kell, s szükség szerint, de évente legalább két 
alkalommal fertőtlenítő meszelést kell végezni.

(4) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítani kell az állatok megfigyelhetőségének lehetőségét, 
valamint az etető- és itató berendezésekhez való akadálytalan hozzáférhetőséget.



(5) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet kell 
biztosítani.

12. §.

(1) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni.

(2) A keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel a magasba kell 
terelni.

13. §.

(1) Belterületen a trágya-és trágyalétárolót résmentes födéllel kell ellátni, oldalát és aljzatát pedig 
vízzáró módon kell kiképezni és be kell tartani az 1.sz. mellékletben előírt védőtávolságot. Az 
ólakban és a trágyatárolókban az ammóniaképződés csökkentésére szagtalanító anyagokat kell 
használni.

(2) A híg trágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni. A szilárd trágyát szalmával keverve kell 
tárolni.

(3) Külterületen a trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági 
épülettől legalább 30 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve kell 
tárolni.

(4) A trágya-és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint kell gondoskodni. A tárolóból a trágyalé 
kifolyását illetőleg a csapadékvíz oda való befolyását meg kell akadályozni.

(5) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.

IV. fejezet

Az állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanná tétele

14.§.

(1) Az Önkormányzat hulladékbegyűjtőt üzemeltet, illetve tart fenn, ezáltal biztosítja az állati hulla, 
hulladék ártalmatlanná tételéből adódó feladatok ellátásának tárgyi feltételeit.

 

(2) Az állati hulla, hulladék ártalmatlanná tételéről az állat tulajdonosa, illetőleg ha az állat elhullása 
a város közterületén történik és annak tulajdonosa ismeretlen, az önkormányzat a gyepmester útján 
gondoskodik. Az ártalmatlanná tétel költségei a tulajdonost, amennyiben kiléte ismeretlen, az 
önkormányzatot terheli.

(3) A hulladékbegyűjtőből állati tetemet vagy hulladékot csak az illetékes hatósági állatorvos 
engedélyével szabad laboratóriumi vizsgálat céljára kivinni.



V. fejezet

Eljárási szabályok

15. §

 

(1) Szabálysértést követ el - ha magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik - és 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki

a) az 1. sz. mellékletben meghatározott állattartási védőtávolságokra vonatkozó rendelkezéseket 
megszegi,

b) aki az e rendelet 9., 10.,. §-ban meghatározott számú állatnál többet tart,

c) aki a közterületen, illetve közös használatú helyiségekben keletkezett állati szilárd ürüléket nem 
távolítja el haladéktalanul,

d) aki az állati hulladék ártalmatlanításáról nem megfelelően gondoskodik,

(2)A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

(3)A pénzbírság megfizetése nem mentesít az egyéb jogszabályokban meghatározott 
kötelezettségek alól.

 

VI. fejezet

Záró rendelkezések

16. §.

 (1) E rendelet 2005. november 01 napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
Hatálybalépésével egyidejűleg a 10/1996.(V. 24.) számú rendelettel módosított 9/1991.(VI. 26.) 
számú, az állattartásról szóló rendelet hatályát veszti.

(2) Az állattartó az állattartást – ha azt e rendelet szerinti tiltott helyen vagy meg nem engedett 
mértékben folytatja – köteles e rendelet hatályba lépésétől számított két éven belül megszüntetni 
illetve az előírt mértékre csökkenteni.

1. számú melléklet

Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolságok



Macsári József polgármester: Figyelembe véve az állattartási rendelet kapcsán elhangzott 
megállapításokat, javaslatokat, szüksége van az Önkormányzatnak közterület felügyelő 
alkalmazására, hogy az érvényben lévő szabályokat a lakosság maradéktalanul betartsa. Javasolja 
közterület felügyelő foglalkoztatását, ez évben Munkaügyi Központ támogatással, 2006-ban pedig 
főállású munkakörben, amennyiben ezt a Képviselő-testület elfogadja. A javaslatot szavazásra 
bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

120/2005. (X. 17.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közterület felügyelő alkalmazását 
határozza el, hogy érvényt szerezzen az önkormányzati rendeletekben foglaltak maradéktalan 
végrehajtásának.



A közterület felügyelő alkalmazása ez évben Munkaügyi Központ által történő támogatással valósul 
meg, 2006. évben pedig e munkakör szerepel az Önkormányzat költségvetésében.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Határidő: 2005. október 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirendek tárgyalása után bejelentésében tájékoztatást ad 
Szeghalom Kistérségi Többcélú Társulás mai napi ülésének témájáról. Mivel Szeghalom város is 
csatlakozott a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez, elkészült az alapító 
okirat, ennek írásos anyagát eljuttatja majd képviselőtársaihoz, amelyben később dönteni kell.

Most abban kell dönteni, hogy a taggyűlésbe és elnökségbe is delegálni kell személyeket. Az 
elnökségbe a Kistérségi Társulási Tanács Pap Tibor polgármestert delegálja, helyettesének 
Pelcsinszki Boleszlav és Várkonyi Imre polgármestereket bízta meg, hogy mindig folyamatosan 
képviseltesse magát e testületben. Szeghalom város település is képviselteti magát a taggyűlésen, 
ezért javasolja Dr. Farkas József alpolgármestert delegálni, hogy teljes jogkörrel képviselje a 
taggyűlésen Szeghalom város érdekeit. Kérdezi képviselőtársait, van-e valakinek más javaslata. 
Mivel más javaslat nem hangzott el, szavazásra terjeszti az elhangzott indítványt. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 1 tartózkodással – 
az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

121/2005. (X. 17.) Ökt.sz.

 

1./ Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Farkas József 
Szeghalom város alpolgármesterét, hogy a „Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer” Taggyűlésben képviselje.

 

2./ Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérséghez tartozó Önkormányzatok 
képviselőjeként a Társulás Elnökségébe Pap Tibor Dévaványa Önkormányzat polgármesterét, annak 
akadályoztatása esetén Várkonyi Imre Füzesgyarmat Önkormányzat polgármesterét, mindkettőjük 
távolléte esetén pedig Dr. Pelcsinszki Boleszláv Körösladány Önkormányzat polgármesterét 
delegálja.



 

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

 

Határidő: Azonnal, értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e bejelentésük a nyilvános testületi 
ülésen.

 

Barna Gyula testületi tag: Megragadja a lehetőséget a televízió nyilvánossága előtt, és örömmel 
számol be arról, hogy a választókörzetében hamarosan befejeződnek a csatorna beruházási 
munkálatok, megtörténik a rácsatlakozás a szennyvíz elvezető rendszerre, amelyre nagyon sokan 
vártak eddig. Számtalan családot érintett a kábeltelevízió rendszer szolgáltatása körüli probléma, 
amely a műsor rossz és elfogadhatatlan minőségében nyilvánult meg. Jelenleg ebben javulás 
észlelhető, a FIBER-NET szakemberei ezen dolgoznak. Az új rendszer biztosítani fogja az Internet 
szolgáltatást is, amely kedvező tarifával működtethető az eddigi ajánlások alapján.

Korábban említést tett arra, hogy Töviskesben nagyon magasnak találták a szennyvízszállítási díjat 
(6.000,- Ft). A polgármesterrel ennek utána néztek, és a szállító nem az a személy volt, akivel az 
Önkormányzatnak e tevékenység ellátására szerződést kötött. Mindenképpen tájékoztatják a 
lakosokat, hogy csakis ezzel a személlyel végeztessenek ilyen jellegű munkát.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Hozzászólásában észrevételt tesz arra, hogy korábban felvetette, milyen 
problémával küzd a Kinizsi utca lakóközössége. Intézkedést várt erre vonatkozóan, hogy a lakók 
nyugalma legalább éjszaka megoldott legyen. Sajnálattal állapította meg, hogy az egy hónap alatt 
semmilyen intézkedés nem történt ez ügyben, most már nem is szükséges, mivel már lebonyolódni 
látszik az, amely a nyugalmukat zavarta.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdést szeretne feltenni. Amikor a Kormány megítélte, és határozati 
javaslatot hozott a szeghalmi egészségügy címzett támogatására, egy tájékoztató hangzott el a 
polgármester és alpolgármester úr részéről a Kórházban. Az elhangzottak arra vonatkoztak, hogy 
korábban miért nem volt ez megszavazva, és próbálták a felelősséget a FIDESZ-re hárítani. Kéri a 
polgármester urat és az alpolgármester urat is, szíveskedjenek elmondani, hogy a kormánydöntés 
hogyan született, mi volt ennek a háttere.

A további kérdése Veress József MSZP. országgyűlési képviselő-jelölt politikai fórumon elhangzott 
kijelentésére vonatkozik, amely az egészségügy felújítására vonatkozott. E szerint külső tőke 
bevonására kerül sor?

 



Macsári József polgármester: Utalva a hozzászólás első részére, tudomása szerint nem hangzott el 
olyan szándékú megjegyzés, amelyben a FIDESZ-t felelőssé tették volna abban, hogy gátolta a 
címzett támogatás megszavazását.

Az említett külső tőke bevonásáról nincs tudomása, erről Veress József urat kellene megkérdezni, 
amennyiben ilyen kijelentést tett.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Mindkét egészségügyi intézményben megjelentek a 
polgármesterrel, és részükről semmilyen utalás nem történt a Gajda Mihály képviselőtársa által 
elmondottak szerint. Részletezi, hogy miért lett háromszor előterjesztve az egészségügyi címzett 
támogatás. Véleménye szerint Békés megyében minden politikai irányzatnak érdeke, hogy ezt a 
címzett támogatást megszavazza, és ezúton is megköszöni a Megyei Közgyűlés vezetőségének, 
hogy rangsorolta a pályázatot. Az említett külső tőke bevonásáról nincs tudomása.

Nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az egészségügyi intézményben történt megbeszélésen semmi 
olyan nem hangzott el, amely sérelmet jelenthetne bárkinek.

 

Macsári József polgármester: A város számára valószínűleg utolsónak mondható az egészségügyi 
címzett beruházás, ezért különösen nagy öröm ez, hiszen a későbbiek folyamán az ilyen típusú 
támogatás felosztása régiónként történik majd.

 

Kardos László testületi tag: Mint mondja Gajda képviselőtársa információi nem helytállóak, és 
megerősíti a fenti válaszokat. Véleménye szerint egy kormánytag bármikor meglátogathat egy 
intézményt, ahogyan ezt tette az egészségügyi intézményben is, és ahol nem volt politikai fórum.

 

Gajda Mihály testületi tag: Nem állított semmit, csupán kérdezett. A továbbiakban észrevételt tesz 
arra, hogy az MSZP elég erőteljes kampányba kezdett. Kérése, hogy nem kellene mindent ennek 
alávetni, ugyanis a Tildy utcai ünnepélyes átadás is Veress József országgyűlési képviselő-jelölt 
idejéhez volt igazítva, velük, mint FIDESZ képviselőkkel nem volt időpont egyeztetés erre 
vonatkozóan. Kérése, hogy ne a politika játsszon közre ilyen alkalomkor.

A kampányidőszak közeledtével mindenkit arra kér, hogy az önkormányzati intézményeket 
mentesítsék a politikától, mivel – egy konkrét esetet említve – az intézményeket is felhasználják e 
célra.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Reagál a címzett támogatás elnyerésére, és az említett kampányra, 
amelyet Gajda képviselőtársa kezdeményezett az előzőekben már több alkalommal.

 



Macsári József polgármester: A vitát lezárja, véleménye szerint sem az intézményekben, sem a 
testületi ülésen nincs helye az ilyen jellegű politikai vitának. Kéri képviselőtársait, hogy a jövőben 
tartózkodjanak ettől.

Befejezésül megköszöni mindenkinek az eddigi munkáját, és a nyilvános testületi ülést lezárja. 
Továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját a Képviselő-testület.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő
polgármester címzetes főjegyző


