
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. május 29-én tartott 
nyilvános üléséről, a Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Barna Gyula, Bartis Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, 
Kardos László, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné, 
Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri 
Piroska aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői, valamint a napirendi pontok kapcsán érintett 
meghívottak, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a napirendeket a 
meghívóban szereplő sorrend szerint tárgyalják azzal a módosítással, hogy az 5/4., 5/5., 5/6., 5/7. 
sz. előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják. 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 írásbeli jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, összevont bizottsági 
ülésen a bizottsági tagok a jelentéssel egyetértettek. Kéri a véleményeket. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nincs, és az írásos jelentést szavazásra bocsátja Képviselő-testületnek. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

44/2006. (V. 29.) Ökt. sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Rendőrkapitányság beszámolója

Előadó: Szalai Zoltán Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetője

 

(E napirend tárgyalásakor érkezett az ülésre: Gajda Mihály, Farkas Zoltán, Csák Gyula, Török 
Sándorné, így a jelenlévő képviselők létszáma 16 főre emelkedett.)

 

Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelent Hudák Pál alezredest, 
közbiztonsági igazgatót és Szalai Zoltán rendőr őrnagy kapitányságvezetőt. Az összevont bizottsági 
ülésen a bizottsági tagok véleményezték az írásos beszámolót, és egyhangúlag elfogadásra 
javasolták Képviselő-testület felé. Kérdezi Szalai Zoltán kapitányságvezetőt, hogy a beszámolóját 
szóban kiegészíti-e.

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: Az írásos beszámolót nem kívánja szóban kiegészíteni. Kéri a 
Képviselő-testület tagjait, hogy észrevételeiket tegyék meg a munkájukkal kapcsolatban.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Kérdése a vandalizmus megfékezésével kapcsolatos. Mit lehet 
tenni, hogyan kezelhető eredményesen mindez? Konkrét esetként a volt kaszinó épületet említi, 
ahol az iskola ablaküvege állandóan be van törve. Az írásos beszámoló anyagát mindenre 
kiterjedőnek tartja, ezért elismerését fejezi ki, és gratulál a Szeghalmi Rendőrségnek.

 

Barna Gyula testületi tag: Az Újtelepi lakosság részéről korábban igény volt a termények 
beérésekor, hogy a Rendőrség több alkalommal járőrözzön a földutakon. Mivel ez megtörtént, így 
lényegesen kevesebb volt a kerti lopások száma. Kérdése, hogy erre számíthatnak-e a továbbiakban 
is.

 



Dr. Farkas József alpolgármester: Konkrétan lehet tudni, hogy a vandálok hogyan vonulnak be a 
városközpontba a szórakozóhelyekig, ugyanis a Széchenyi és a Dózsa utcán, illetve a Tildy utcán 
látszik meg a vandalizmus, ezen az útvonalon fordulnak elő hétvégén rongálások. Javasolja, hogy 
ezen az útszakaszon a lehetőségek szerint fokozott illetve állandó legyen a járőrözés.

A továbbiakban felveti, szomorúan tapasztalja, hogy a Tildy utcai új kerékpárúton a rendőrök több 
gyereket és az idős embert büntetnek a helytelen közlekedés miatt. Véleménye szerint a rendet és a 
fegyelmet megkövetelve differenciálni kellene, ugyanis időnként talán indokolatlanul nagy 
tortúrának teszik ki ezeket a személyeket. Mindezen felül a beszámolóban foglaltakat elfogadásra 
javasolja Képviselő-testületnek, hiszen az írásos anyagból kitűnik, hogy szép és jó eredményeket ért 
el a Rendőrség.

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: Az elhangzott észrevételekre reagálva elmondja, hogy a rendőrök 
a Tildy utcán teljesítenek a legnagyobb óraszámban szolgálatot, így tudomásuk van a 
vandalizmusról, amit a szórakozóhelyről való hazamenet alkalmával követnek el. Konkrét 
felderítésük volt, amikor 5 fiatal lányt fogtak el, mivel a kukákat az úttesten borogatták ki. Ez 
szabálysértési eljárás, és ilyen esetben az Önkormányzatnak, illetve a Bíróságnak küldik meg a 
feljelentést.

 

Valóban neuralgikus pontja a város közbiztonságának a Tildy utca, ezért megnyugtató lenne, ha 
térfigyelő berendezés létesülne ezen a helyen., így a vandáloktól meg lehetne óvni a főutcát.

Hangsúlyozza továbbá, törekednek arra, hogy ezen a helyen mindig legyen rendőrjárőr. Abban az 
esetben nem tudnak biztosítani, ha Vésztőre és Okányba kell menniük.

Segítséget jelent azonban a Rendőrségnek a Polgárőrség munkája, akik hétvégén biztosítják a Tildy 
utcát. Amennyiben a vandálcsapatot megtalálja a Rendőrség, el is fogják őket, erre törekednek a 
rend megóvása érdekében.

 

A gyerekeket és időseket érintő, kerékpárúton való megállítás célja a saját érdekükben történik, 
hiszen a kerékpárosok fokozottan ki vannak téve a baleseteknek. A szabálytalanul közlekedők 
figyelmét erre felhívják, és mindezzel szeretnék visszaszorítani a kerékpáros baleseteket, ami 
egyrészt a KRESZ nem megfelelő ismerete miatt, illetve ittas kerékpározás miatt következik be.

A földutakon, kertek mellett továbbra is biztosítják a járőrszolgálatot lehetőség szerint ugyanúgy, 
mint a város többi részén.

 

Török Sándorné testületi tag: A fentiekkel kapcsolatban véleménye szerint akár a helyi TV-ben is 
lehetne ismertetni, hogy az új kerékpárszakaszon hogyan kell szabályosan közlekedni, hiszen ezt 
sokan nem tudják, ezért sérelmezik a büntetések alkalmazását.

 



Macsári József polgármester: Egyetért a kapitányságvezető úr által elmondottakkal, azonban kéri 
méltányolni, hogy a gyerekek és idősek esetében csupán figyelmeztetés legyen.

A Rendőrség beszámolóját javasolja elfogadásra, és megköszöni munkájukat nem csak a 
beszámolási időszakra, hanem konkrétan a napokban tartott gyermeknapi rendezvényre 
vonatkozóan is. A Polgárőrséggel együtt aktívan segítették a gyerekeknek a helyes és biztonságos 
közlekedésre való nevelést.

A Rendőrség állományának további eredményes munkát kíván és jó egészséget.

Az írásos beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátja.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

45/2006. (V. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szeghalom város 
közbiztonságáról szóló tájékoztatót, és a Rendőrkapitányság 2005. éves tevékenységéről szóló 
írásos beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

3. sz. napirend: Polgárőrség beszámolója

Előadó: Tóthné Somogyi Nóra Polgárőrség gazdaság vezetője

 

Macsári József polgármester: Összevont bizottsági ülésen a bizottsági tagok egyetértettek az írásos 
tájékoztatóval, és kérték, hogy azt a Polgárőrség egészítse ki a testületi ülésen. Köszönti a napirend 
kapcsán megjelent Tóthné Somogyi Nóra gazdaságvezetőt, és kéri, hogy a tájékoztatót egészítse ki 
szóban.

 

Tóthné Somogyi Nóra Polgárőrség gazdasági vezetője: Idén első alkalommal számol be a 
Polgárőrség a Képviselő-testület előtt. A polgárőr mozgalom 15 évvel ezelőtt kezdődött. 
Legfontosabb feladatai a bűnözés elleni fellépés, különösen a vagyonvédelem, a gyermek- és 
ifjúságvédelem, társadalmi feladatokban való közreműködés. Működésüket az önkéntesség, az 
emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása jellemzi, és a politikamentesség. A polgárőrségről 
szóló 2006. évi törvény rendezi a polgárőrök jogait és kötelességeit, erősíti a polgárőrök hátterét.



A Szeghalmi Polgárőrség Közhasznú Szervezete 2000. június 26-án alakult, jelenleg létszáma: 27 
fő, akik önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül járulnak hozzá, hogy jobb legyen a városban a 
közbiztonság. Szervezetük tagja a Megyei Polgárőr Szövetségnek, együttműködnek az 
Önkormányzattal, a Magyar Postával, és a szomszédos polgárőrséggel igyekeznek jó kapcsolatot 
tartani. Szolgálataik során ellátják a városi rendezvények biztosítását, temető és parkolói, piac, 
üzlet, szórakozóhelyek ellenőrző szolgálatát, illetve segítenek az iskolások, óvodások 
rendezvényeinek biztonságos lebonyolításában. Követendő példa számukra Vésztő városa, ahol 112 
polgárőr tevékenykedik. Több polgárőrre lenne szükségük annak érdekében, hogy tevékenységüket 
bővíteni tudják több tekintetben, például: átkelőhelyek biztosítása, és akár idős emberek segítése 
időnkénti látogatás formájában. A tagok havonta minimum 4 órát teljesítenek szolgálatban. Várják 
az önkéntes jelentkezőket, hogy erősíteni tudják a Szervezetüket. Kérik Képviselő-testülettől a 
tájékoztató elfogadását, és köszönettel veszik támogatásukat.

 

Macsári József polgármester: Köszöni a szóbeli kiegészítést, és kéri a véleményeket.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Kérdése arra irányul, hogy ki a vezetője a Polgárőrségnek. 
Miért vált szükségessé az átalakítás?

 

Tóthné Somogyi Nóra gazdaságvezető: 2005. évben megújult a Szeghalmi Polgárőrség Szervezete, 
több tag lépett be, fiatalodott és erősödött a Szervezet. Az elnök lemondott, és elnökségi ülésen, a 
hét folyamán kerül sor új vezető választásra.

 

Macsári József polgármester: A tájékoztatóból kitűnik, hogy szűkösek a pénzügyi lehetőségeik a 
Szervezetnek, és működésükhöz elengedhetetlen az Önkormányzat anyagi támogatása is. Javasolja 
Képviselő-testületnek, hogy formaruhák beszerzéséhez, illetve gépjármű üzemanyag 
finanszírozásához  a Polgárőrség részére biztosítsanak a tartalékalapból 100.000,- Ft támogatást.

A tájékoztatót és a támogatásra irányuló javaslatát szavazásra terjeszti, és megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

46/2006. (V. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Polgárőrség Közhasznú 
Szervezetének 2005. évi munkájáról szóló írásos tájékoztatót, az elhangzott szóbeli kiegészítéssel 
együtt elfogadja.



Képviselő-testület a Polgárőrség eredményes működéséhez hozzájárul 100.000,- Ft-tal, melyet az 
Önkormányzat 2006. évi költségvetésében szereplő tartalékalapjából biztosít.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti támogatás biztosításáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2006. június 30.

 

4. sz. napirend: SÁRRÉTI Múzeum beszámolója

Előadó: Nagy László múzeumigazgató

 

Macsári József polgármester: A SÁRRÉTI Múzeum beszámolóját a bizottsági tagok véleményezték 
összevont bizottsági ülés alkalmával, és elfogadásra ajánlották Képviselő-testület felé. Kérdezi 
Nagy László múzeumigazgatót, hogy szóban kiegészíti-e a beszámolót.

 

Nagy László SÁRRÉTI Múzeum igazgatója: Beszámolójában az intézmény történeti áttekintésével 
az volt a célja, hogy egységes képbe foglalja az eltelt 40 év elemeit, melyek meghatározóak voltak. 
Szerette volna érzékeltetni, hogy az intézmény jellege, feladatai és adottságai nem adnak statikus 
képet az eltelt korszakokat tekintve. A muzeális intézményeknek, az őket létrehozó 
önkormányzatoknak más és más feladatokkal, nehézségekkel kellett szembenézniük a különböző 
időszakokban. Ez az intézmény fenntartására és a vele szemben támasztott követelményekre 
vonatkozik, és itt részletesen kitér az elmúlt évtizedek történetére, a múzeum működését és 
hovatartozását illetően. Ebből kitűnik, hogy az átalakulások jelentősen voltak, a jogi, szakmai és 
keretrendszerről ugyanez mondható el. E folyamat nem állt meg, hiszen ezt tapasztalni lehet 
jelenleg is. Az Európai Uniós irányelvek kistérségi és régiós szervezettséget határoznak meg, a 
forráselosztást, a fenntartói és intézményi szakmai feladatrendszer szintjét ma még csak sejteni 
lehet. A legfontosabb feladat a különböző munkaterületeken a hiányosságokat megszüntetve, 
szakmailag olyan szintre kell hozni intézményüket, hogy a további változásokkal bátran 
szembenézhessenek.

A múzeum alapvető szakmai, minőségi és tér feladás nélkül jutott túl eddigi történetének a 
legnehezebb időszakán. Az elmúlt évek kedvezőtlen tendenciáit sikerült megállítani és néhány 
területen eredményeket elérni az írásos anyag alapján. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 
Múzeumról szóló beszámolót fogadja el.

 

Macsári József polgármester: Kéri a hozzászólásokat. A bizottságok alaposnak, tartalmasnak 
értékelték a beszámolót, amely részletesen áttekintette az elmúlt éveket, kiemelve az eredményeket, 
és hiányosságokat, működésüket illetően.



Hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a Sárréti Múzeum írásos beszámolóját az elhangzott 
szóbeli kiegészítéssel együtt.

Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

47/2006. (V. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a SÁRRÉTI Múzeum tartalmas 
beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

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

 

5/1., 5/2., sz.:  Farkas Zoltán önkormányzati képviselő beadványa

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Javasolja, hogy Farkas Zoltán képviselőtársuk beadványait együtt 
tárgyalják. Az 5/1. számú előterjesztés arról szól, hogy a Honvéd és a Pozsonyi utcák esetében az 
utcatársulás megalakulásának létrejötte előtt nincs lehetőség a hozzájárulások befizetésére. Az 5/2. 
sz. előterjesztés pedig a Vásártér lakóinak kérelmét tartalmazza szintén útépítéssel kapcsolatban. 
Bizottsági tagok véleményezték a beadványokat, és a vélemények megoszlottak. Kérdezi a 
Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e hozzászólás.

 

Bartis Márton testületi tag: Bizottsági ülésen elmondta, hogy nem támogatja a beadványban 
szereplő utcák útépítésével kapcsolatban a 75 %-ról való elmozdulást kisebb százalékra. A 
településen megépültek a szilárdburkolatú utcák, a lakók általi megfelelő társulással, 
támogatottsággal. A 75 %-ot azért is tartani kellene, mivel fennáll a veszélye annak, hogy az 
utcalakók 25 %-a, illetve egy része, soha nem lesz képes megfizetni az útépítési hozzájárulás 
összegét. A gázhálózat szervezésének, illetve az útépítések eddigi szervezésének tapasztalatai 
alapján az volt a megállapítása, hogy ennek meg van a kockázata. Sajnos ilyen pénzügyi 
nehézségek idején a város nem engedheti meg magának, hogy az eddigi kritériumokat ne határozza 
meg. Javasolja a 75 % fenntartását, azonban 67 %-ot a törvény is kiköt ezekre a feladatokra.

 



Farkas Zoltán testületi tag: A 67 % utcatársulás létrehozásának a 75 %-hoz nincs köze, az ahhoz 
szükséges, hogy egy utcatársulás létrejöjjön. A 75 %-ot azért tartja fontosnak, mert információi 
szerint olyan utcákban is megtörtént az útépítés, ahol a 75 %-ot a Képviselő-testület nem tartotta be. 
Véleménye szerint megérett a helyzet arra, hogy ezt a rendelkezést módosítsák. Nem azt kérte a 
beadványban, hogy aszfaltburkolattal ellátott utat kapjanak az utcák, ahol nem teljesítik a 
kötelezettséget. Fontosnak tartja viszont, hogyha ez a két utca nem kapja meg azokat a 
lehetőségeket, melyeket már más utcák megkaptak, akkor a Képviselő-testület nem jár el korrekten.

Az Újtelep XVIII. és XIX. utcákon társulás nélkül épült meg az útalap, így a Vásártér érintett 
szakaszán élőknek is meg van a joga ahhoz, hogy ezeket a feltételeket biztosítsák részükre.

 

Barna Gyula testületi tag: Az említett Újtelepi utcák lakói kénytelenek társulni, és ez alól nem is 
akar mentesülni senki, létrejönnek az utcatársulások, itt csupán meg lett előlegezve az útalap. Arról 
van szó, hogy 4 utca csatlakozik ezekbe az utcákba, ahol viszont 100 %-os a társulás, ezért 
kerülhetett sor erre az esetre, hiszen ezekbe az utcákba csak így lehet eljutni.

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület szándéka, hogy a költségvetés általi lehetőségek 
szerint biztosítsa a városban minden utcában a lehetőséget, hogy a földutak mindenhol járhatóak 
legyenek. Az a véleménye a Honvéd és Pozsonyi utcák esetében, hogy a 67 %-nak meg kell lennie 
az útalap építés megkezdéséhez. Éveket nyílván nem lehet várni az útalap elkészülte után, mert 
nyílván az évek múlásával egyre magasabbak lesznek a költségek, és elhasználódik az útalap. A 75 
%-tól eltekinthetnek abban az esetben, ha 1 éven belül ezt pótolják, és az aszfaltburkolat is rákerül 
az útra.

Az 5/2. sz. előterjesztéssel kapcsolatban bizottsági ülésen is elmondta, hogy a Képviselő-testület 
korábbi döntése értelmében 1 M Ft-ot különítettek el kohósalak vásárlására, ez 142 m3 kohósalak 
beszerzésére volt elegendő, mely az Újtelep XX. utca és a Halasban lévő utakhoz lesz elegendő. 
Újabb útalap beszerzéséhez lesz szükség ahhoz, hogy a Vásártéren, illetve egyéb utcákon járhatóak 
legyenek az utak. A költségvetésből nem vállalható fel olyan útalap készítése, amit a későbbiekben 
le lehet zárni aszfaltburkolattal.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Az utcák részéről az elsődleges szándéknyilatkozat, amikor benyújtották 
igényüket az utcatársulás létrehozására, mindkét utcában 90 % és e fölötti eredmény volt. Aki a 
szándéknyilatkozatot aláírta, az a későbbiekben is vállalja a kötelezettségeket.

 

Macsári József polgármester: Valóban az ott élők 90 %-a nyilatkozta, hogy szeretnék, ha 
szilárdburkolatú lenne az utcájuk.

Továbbra is azt javasolja, hogy a 67 %-os társulás mindenképpen legyen meg. Ne legyen felsőhatár 
az útalap elkészítésénél a 75 %, de ez történjen meg egy éven belül, ugyanis tönkre megy, ha nem 
lesz lezárva szilárdburkolattal . Mindezt javasolja elfogadásra, és a szavazásra bocsátja Képviselő-
testület felé. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

48/2006. (V. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Honvéd és 
Pozsonyi utcák esetében az útalap megépítésénél ne legyen felső határ a 75 %-os társulás. 67 %-os 
társulás esetében az útépítés elkezdődhet az útalap megépítésével, azonban az aszfaltozási 
munkálatokra abban az esetben kerülhet sor, ha az adott utcatársulás elérte l éven belül a 75 %-os 
befizetést.

A Vásártér 26-68. számig terjedő utcaszakaszon a meglévő földút javítására van lehetőség törmelék 
anyagból, mellyel megvalósításra kerül az út járhatósága.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

5/3. sz. napirend: T-Mobile bérleti ajánlata

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Szeghalom Szeleskert u. 712. hrsz. alatti ingatlanra a Pannon GSM 
Rt. bérleti szerződést kötött mobil bázisállomás kiépítését biztosító terület bérbevételére, ahol a 
Pannon a bázisállomását kiépítette. A T-Mobile a terület mobil hálózatának fejlesztése érdekében 
betelepülési engedélyt kapott a Pannon Rt.-től a toronyhasználatra. A berendezések elhelyezésére a 
T-Mobile a Pannon által bérelt területen túl és közvetlen mellette 30 m2-es területet kíván bérelni 
100.000,- Ft/év bérleti díjjal. Javasolja ennek elfogadását.

Bizottságok tárgyalták az előterjesztést, kifejtették véleményüket és többnyire támogatták azt. Kéri 
a napirenddel kapcsolatos véleményeket. Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 
bérleti ajánlat elfogadását. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

49/2006. (V. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a T-Mobile kérelmét, és bérbe 
adja részére a Szeghalom Szeleskert utca 712. hrsz. alatti ingatlan 30 m2 alapterületű részét, 2006. 
június 1-től 2020. december 31-ig. A bérleti díjat 100.000,- Ft/év+ ÁFA összegben határozza meg.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondosodjon fentiek szerint a bérleti szerződés megkötéséről

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2006. május 31.

 

5/8. sz. napirend: Fel nem használt céltámogatás összegéről való lemondás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztésben szereplő szennyvíz öblözetek és szennyvíztisztító 
telep beruházások sikeresen befejeződtek saját forrás biztosítása mellett, illetve elnyert 
céltámogatás segítségével. A pénzügyi lezárás alapján a megítélt céltámogatás fel nem használt 
részéről le kell mondania az Önkormányzatnak. A határozati javaslat alapján javasolja 
képviselőtársainak ezt elfogadásra. Összevont bizottsági ülésen a bizottsági tagok egyetértettek a 
határozati javaslatban foglaltakkal. Kéri a véleményeket.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

50/2006. (V. 29.) Ökt. sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1992. évi 
LXXXIX. tv. szabályozása szerint a 3., 9., 10., 11. és 12. sz. szennyvíz öblözet, és a 
szennyvíztisztító telep bővítése tárgyú beruházás megvalósításához elnyert céltámogatás fel nem 
használt részéről, azaz 729.732,- Ft-ról lemond.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelem szerint

 

5/9. sz. napirend: Szeghalom Kinizsi u. 20. sz. alatti külterületi ingatlan belterületbe történő vonása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés a Szeghalom Kinizsi u. 20. sz. alatti 7520 m3 területű 
külterületi ingatlan belterületbe vonására irányuló kérelmet tartalmazza. A helyi rendeletek 
értelmében erre lehetőség van, és a kérelmezők a Helyi Építési Szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy fenti ingatlanon 2 éven belül további épületeket 
kívánnak építeni. Összevont bizottsági ülésen támogatták bizottsági tagok az előterjesztést. Kéri a 
véleményeket.

Hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

51/2006. (V. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Szeghalom Kinizsi u. 20. sz. 
alatt fekvő, a mellékelt helyszínrajzon jelölt 5345 helyrajzi számú, összesen: 7520 m2 területű, 
jelenleg mezőgazdasági terület, lakóház, gazdasági épület és udvarként nyilvántartott külterületi 
ingatlan belterületbe vonásához, annak a Körzeti Földhivatalnál (Szeghalom Nagy M. u. 4. sz.) 
történő ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.

 



Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2006. július 15.

 

5/10. sz. napirend: Körösladány Önkormányzatának kérelme szennyvíziszap Szeghalmon való 
víztelenítésre vonatkozóan

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Körösladány Nagyközség Önkormányzata korábban már kérte 
Szeghalom Város Önkormányzattól, hogy a körösladányi szennyvíziszapot a szeghalmi 
szennyvíztisztító telepen víztelenítsék. Ezt a legutóbbi rendkívüli ülésen véleményezte a Képviselő-
testület, és a döntést elnapolta, mivel szükség volt megfelelő környezettanulmányra, illetve 
vizsgálati anyagra, hogy milyen mértékű szennyezettséggel járna e feladat. A bizottsági ülésen 
megvitatták a bizottsági tagok az anyagot, és az volt a véleményük, hogy addig engedélyezzék 
mindezt, amíg az előírások alapján nem haladja meg azt az értéket, mely károsító hatást mutat. 
Javasolták kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy Szeghalmot semmilyen költség nem 
terhelheti, ezért az 5. pont legyen kiegészítve azzal, hogy Körösladánynak kell gondoskodnia az 
iszap elszállításáról. Javasolja az előterjesztést ennek megfelelően elfogadni, kéri a véleményeket.

Hozzászólás nem hangzott el, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja a fentiek szerint. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

52/2006. (V. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Körösladány Nagyközség 
Önkormányzata kérelmére a körösladányi szennyvíziszap szeghalmi szennyvíztisztító telepen 
történő víztelenítését az alábbi kikötésekkel engedélyezi:

 

1./ Szeghalom Város szennyvíztisztító telepe vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásának 
lezárása (jogerős engedély megléte) után indítható el az elhelyezéshez szükséges üzemeltetési 
engedély módosítása.



 

2./ A Körösladányból átszállított szennyvíziszap elkülönítve kezelendő a régi telepen megmaradt 2 
db szikkasztó ágyon.

 

3./ Az átszállított iszapról külön nyilvántartást kell vezetni.

 

4./ A szennyvíziszap csak szükség szerint (elsősorban téli időszakban) kerülhet elhelyezésre.

 

5./ A víztelenítést követően az iszap Szeghalmon nem helyezhető el, annak elszállításáról 
gondoskodnia kell Körösladány Önkormányzatának.

 

6./ Az üzemeltető köteles elvégezni mindazon vizsgálatokat, melyeket a Környezetvédelmi 
Felügyelőség határozatában előír.

 

7./ A körösladányi szennyvíziszap víztelenítésével kapcsolatos költségek a szeghalmi telepet nem 
terhelhetik.

 

8./ Ezen hozzájárulás a módosított vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedésétől számított 2 
éven belül érvényes.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

5/11. sz. napirend: Szeghalom Vasút u. beépítetlen oldalán építési telkek kialakítása

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Képviselő-testület 2004-ben döntött arról, hogy a Vasút utca 
beépítetlen oldalán építési telkek legyenek kialakítva. A telekalakítás megtörtént, ingatlan 
nyilvántartáson való átvezetése folyamatban van. 12 db 800 m2 építési telek fiatal házasok részére 
lenne biztosítva kedvezményesen 400.000,- Ft + ÁFA vételárban, míg az 1 db 1482 m2 telek 
forgalmi értéken lenne értékesítve, nyilván mindkét esetben meghatározásra kerül a 3 éven belüli 
beépítési kötelezettség. Amennyiben kedvezményezett jelentkező nem lesz, úgy fenti telkek is 
forgalmi értéken kerülnek értékesítésre. A bizottsági tagok egyhangúlag támogatták az 
előterjesztést, a rendelet-tervezettel együtt. Kéri a véleményeket. Hozzászólás nem volt, szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, amelynek alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

53/2006. (V. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Vasút utca beépítetlen oldalán 
kialakított 12 db 800 m2 területű építési teleknek az első lakáshoz jutók részére történő 
értékesítésével önköltségi áron, 3 év beépítési kötelezettséggel, 400.000,- Ft+ÁFA vételárért. A 
beépítési kötelezettség egy alkalommal legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható. A beépítési 
kötelezettség biztosítására elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban. A 
Képviselő-testület kiköti, hogy amennyiben a beépítési kötelezettség nem teljesül, az építési telket 
eladási áron visszavásárolja.

 

Képviselő-testület a Vasút utcán kialakított 1 db 1482 m2 területű építési telket hirdetmény útján 
értékesíti, ingatlanforgalmi szakértő által megbecsült forgalmi értéken. Amennyiben a 12 db 800 m2 
területű építési telekre a fentiekben jelzett kedvezményezett körbe tartozó érdeklődő nem lesz, úgy 
azokat is ingatlanforgalmi szakértő által megbecsült forgalmi értéken kell értékesíteni.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságot, hogy a 
kedvezményezett telkek értékesítésére vonatkozóan benyújtott igényeket bírálja el és döntsön a 
telkek odaítéléséről a módosított 8/1997. (VII. 01.) sz. rendelet szerint.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos, és értelemszerű



 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezetet. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2006.(V.30.) sz.

rendelete

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

 

§
 

A rendelet 2. § (1) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

d.) Kedvezményes – 400.000.- Ft. vételárú – telekjuttatás.

 

§
 

A rendelet 6. § (1) bekezdés c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

c.) Ingyenes, vagy kedvezményes vételárú telek esetén a szerződés napjától számított legkésőbb 3 
éven belül köteles bemutatni a használatba vételi engedélyt. A határidő indokolt esetben 2 évvel 
meghosszabbítható. A beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén az Önkormányzat a telket 
eredeti áron visszavásárolhatja.

 

§
 

A rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

        



§
 

Ez a rendelet 2006. június 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Melléklet a kedvezményes 400.000.- Ft. + ÁFA vételárú telkekről

5/12. sz. napirend: Vis-maior támogatási kérelem benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A belvízvédelmi készültség miatt felmerült többletköltség miatt vis-
maior eseményt jelentett be az Önkormányzat a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz és a 
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz .

A vis-maior esemény tárgya a Berettyó II. szivattyútelep I. sz. gépegység meghibásodása és az 
Árpád utcai főgyűjtő csatorna partfalának beomlása volt. A helyreállítás költségeire nincs lehetőség 
a költségvetésben, ezért támogatási igény benyújtására lenne szükség a határozati javaslat alapján. 
Kéri a véleményeket.

Hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

54/2006. (V. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belvíz elleni védekezés biztonsága 
szempontjából egyetért a Berettyú I. szivattyútelep I. számú gépegység nyomócsövének és az Árpád 



utcai főgyűjtő csatorna rőzsefonatos partfalvédelemmel történő helyreállításával. A helyreállítás 
megvalósításához a 2006. évi költségvetésében forrást biztosítani nem tud, ezért szükségesnek tartja 
vis-maior támogatási kérelem benyújtását a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz 
22.628.023,- Ft támogatási igénnyel.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

Macsári József polgármester: A nyilvános testületi ülésnek egyéb napirendje nincs, kérdezi 
képviselőtársait, hogy van-e közérdekű bejelentésük.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: A bírósági épülettel szembeni új lakóházak előtti 
járdaszakasz helyreállítása nem történt meg, kéri ennek mielőbbi javítását.

Másik felvetésében egy városfejlesztési bizottsági ülésen elhangzottakra utal, amikor a TAPPE Kft. 
ígéretet tett arra, hogy díjmentesen elszállítja a levágott füvet. Ez ügyben tárgyalni kellene, hogy e 
lehetőséget biztosítsa a Kft.

 

Török Sándorné testületi tag: Több megkeresés érkezett hozzá a 150,- Ft-os céglogós 
hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával kapcsolatban. A lakosok kifogásolják, illetve méltánytalannak 
tartják, hogy a plusz hulladékot csak ilyen formában szállítja el a TAPPE Kft., hiszen többnyire a 
hulladék fűnyírásból adódik, amit sok esetben az Önkormányzat helyett végeznek el a lakók.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A Bocskai u. 1-3., 5-7. sz. épület mögött betonra rögzített sátorgarázsok 
fizetnek-e valamilyen díjat az Önkormányzatnak? Minderről azok a garázstulajdonosok 
érdeklődnek, akik fizetik a garázsadót.

Az utak állagának védelme érdekében intézkedést kér, hogy ahol súlykorlátozás van, ott azt 
mindenképpen be is kellene tartani a szabályozást. Tud több olyan utca esetéről, ahol hiába jelzik a 
súlykorlátozást, kétszer annyi súlyú gépkocsi közlekedik ott. Érvényt kellene szerezni a 
súlykorlátozás betartásának.

 

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző: Meg kell nézni, hogy a Bocskai u. említett részén található 
sátorgarázsokkal kapcsolatban mi a helyzet, hiszen nem lakás célját szolgáló helyiség után 
építményadó fizetési kötelezettség terheli a tulajdonosokat. A megállapításról a képviselő úr 



tájékoztatva lesz.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Szükség volna a játszóterek mielőbbi felújítására, illetve a minőség 
felülvizsgálatára, hiszen azok nagymértékben elhasználódtak és balesetveszélyesek. A szünidőre 
javítani kellene ezeken az állapotokon. Emlékezete szerint a Képviselő-testület e célra különített el 
pénzösszeget.

Továbbra is felveti a kóbor kutya kérdést, mivel ez állandóan visszatérő probléma a városban. A 
Berettyó parton nincs engedélyezve a kutyafuttatás, és ennek ellenére ezt észlelni lehet. Korábban 
arról volt szó, hogy a közterület felügyelő alkalmazásával ezek a problémák megszűnnek.

 

Macsári József polgármester: Az említett járdaszakasz kijavítása mielőbb megtörténik. A TAPPE 
Kft. szolgáltatásába nem tartozik bele a levágott fűmennyiség elszállítása, a kukák elszállítása 
mellett viszont elszállítják a zsákba tett hulladékokat ingyenesen, illetve ez beletartozik a 
szolgáltatási díjba. A felvetés arra irányulhat, hogy Dévaványa egy komposztáló építésébe kezdett 
bele, és a későbbiekben elkülönítve fogják gyűjteni majd meghatározott tarifa ellenében a 
zöldhulladékot, amit a komposztálóba el lehet szállítani. Ha nem is rendszeresen, de az 
Önkormányzat esetenként segítséget ad a levágott gallyak, illetve zöldhulladék elszállításában.

Az utak súlykorlátozására vonatkozó felvetést jogosnak tartja, melyet fel kellett volna vetni a 
Rendőrség beszámolójának tárgyalásakor. Erre intézkedés szükséges. A közterület felügyelő 
munkája ebben is és a kóbor kutyák ügyében is segítséget jelent, azonban meg kell tenni a konkrét 
bejelentést.

Valóban szükségszerű a közterületek és intézmények játszótereinek felújítása, és a 2006. évi 
költségvetésben erre különített el Képviselő-testület pénzösszeget, ami azonban várhatóan nem lesz 
elegendő. Éppen ezért elsősorban az óvodákban lévőket, majd lehetőség szerint a többit szeretné az 
Önkormányzat felújítani. Pályázat útján lehetőség kínálkozik új játszótér építésére, azonban erre a 
Fáy úti játszótér van kijelölve.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Kéri, hogy lehetőség szerint a legszükségesebb javításokat 
végezzék el a játszótereken.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Nincs pénzügyi lehetőség arra, hogy az Európai Uniós 
elvárásoknak megfelelően felújítsák a játszótereket, azonban mindenképpen szükséges átvizsgálni 
főleg a hintákat a balesetek elkerülése érdekében, hiszen régi eszközökről van szó.

A Bocskai utcán valószínű, hogy le kell bontani a sátorgarázsokat, hiszen ez nem megfelelő módja a 
gépkocsi tárolásának. Az elmúlt időszakban jelöltek ki garázshelyeket, a garázsok megépültek, és 
ezt javasolja a Bocskai lakótelepen is. Az önkormányzati tulajdonú Tildy u. 5. sz. alatti ingatlanról 
leválasztott terület megfelelne erre a célra, ezért javasolja, hogy legalább 20 garázshelyet jelöljenek 
ki a Bocskai utcán.

A továbbiakban javasolja a Tildy u. 4-8., és 20-24. alatt lévő önkormányzati lakások értékesítését az 



erre vonatkozó rendelkezés szerint, mivel ez esetben megszűnik a vegyes tulajdon.

 

Macsári József polgármester: Egyetért a Bocskai utcán történő garázshelyek kijelölésével, és a 
Tildy u. 4-8., 20-24. sz. alatti önkormányzati lakások értékesítésével. 

Szükség van a lakások újbóli felértékelésére, és a meghatározott feltételek szerint javasolja azok 
eladását a helyi rendelet értelmében.

 

A fentieken túl bejelenti Képviselő-testületnek, hogy a korábbi döntésüknek értelmében eladásra 
került az ipartelepen lévő terület egy része nettó 23 M Ft értékben, és megkötésre került az 
adásvételi szerződés. Tekintettel arra, hogy a mai testületi ülésen is döntöttek útjavításban, 
útépítésben, ezért javasolja, hogy amikor átutalásra kerül az összeg az Önkormányzat számlájára, a 
23 M Ft-tól 3 M Ft-ot helyezzenek a tartalékalapba, és 20 M Ft-ot útépítések folytatására használjon 
fel az Önkormányzat. A javaslatát szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

55/2006. (V. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ipartelepen lévő terület 
elidegenítéséből származó, nettó 23 M Ft-ból 3 M Ft-ot a 2006. évi költségvetés tartalékalapjába 
helyez, 20 M Ft-ot pedig útépítések folytatásának finanszírozására fordít.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal, illetve értelemszerűen

 

Macsári József polgármester: Egyéb bejelentés nincs, megköszöni az eddigi figyelmet, és a 
továbbiakban zárt ülés keretében végzi munkáját a Képviselő-testület.

 
Macsári József Dr. Oláh Ernő
polgármester címzetes főjegyző


