
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. szeptember 25-én tartott 
nyilvános üléséről, a Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Bartis Márton, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Hidi 
Sándor, Kardos László, Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, 
Török Sándorné, Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, 
Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a ciklus utolsó képviselő-testületi ülésén 
megjelenteket, külön az önkormányzati képviselőket, bizottsági tagokat, irodavezetőket, 
intézményvezetőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. 
Javasolja a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását úgy, hogy a zárt ülés anyaga közül a 4/3. 
sz. előterjesztést tárgyalják, míg a 4/4. sz. előterjesztés kerüljön le a napirendről. Ugyancsak 
javasolja, hogy a 2., 2/1., 2/2. sz. előterjesztést együtt tárgyalják, mivel azok összefüggő anyagok. 
Tekintettel az ülés ünnepi részére, javasolja képviselőtársainak, hogy zárt üléssel kezdjék 
munkájukat, és azt követően kerüljön sor a nyilvános testületi ülésre, melyet ünnepléssel zárnak a 
ciklus utolsó ülésének tiszteletére.

 

A fenti javaslatokat szavazásra bocsátja, amelynek alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
tagjai egyhangúlag egyetértettek az előterjesztések tárgyalására vonatkozó javaslattal. Egyetértettek 
továbbá azzal is, hogy az ülés zárt üléssel kezdődjön.

 

A zárt ülés után folytatja munkáját a Képviselő-testület.

 



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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri a véleményeket. 
Összevont bizottsági ülésen a bizottsági tagok az írásos anyaggal egyetértettek.

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

 

H a t á r o z a t

 

97/2006. (IX. 25.)

 

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

 

2. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

2/1. sz. napirend: A 2006. évi költségvetésről szóló 1/2006. (II. 14.) sz. rendelet módosítása

2/2. sz. napirend: Pénzügyi jelentés és tájékoztató

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A beszámoló tartalmazza az Önkormányzat 2006. évi 
költségvetésének félévi teljesítéséről és a pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. A költségvetés 
módosított főösszege: 2.143.619 ezer Ft, az eredeti költségvetéshez képest a növekedés: 112.558 
ezer Ft. Az írásos anyag alapján megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei 
felelősségteljesen végezték munkájukat, a 2006.évi költségvetés megalapozott volt. Az 
Önkormányzat helyzete pénzügyileg stabilnak mondható, likviditási gondjai jelenleg nincsenek. Az 
összevont bizottsági ülésen bizottsági tagok véleményezték az előterjesztést, és elfogadásra 
ajánlották Képviselő-testület felé.

 

A 2/1. sz. előterjesztés a 2006. évi költségvetésről szóló 1/2006. (II. 14.) sz. rendelet módosítását 
tartalmazza fenti anyaggal összefüggésben. A bizottságok a rendelet-tervezettel egyetértettek.



 

A 2/2. sz. előterjesztés anyagát zárszámadáskor szükséges tárgyalni, de mivel most 4 éves ciklus 
zárására kerül sor, ezért ebben most dönteni szükséges a pénzügyi jelentés és tájékoztató 
elfogadására vonatkozóan. Bizottságok a határozati javaslattal egyetértettek.

 

Kéri a fenti anyagokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás nem hangzott el, 
javasolja elsőként elfogadásra az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról készült beszámolót, és 
szavazásra bocsátja azt. 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

 

98/2006. (IX. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2006. I. félévi 
költségvetésének teljesítéséről szóló írásos beszámolót

 

2.143.619 ezer Ft bevétellel

2.143.619 ezer Ft kiadással

elfogadja.

 

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

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban javasolja a 2006. évi költségvetésről szóló 1/2006. (II. 
14.) sz. rendelet módosítását a rendelet-tervezet szerint, és szavazásra bocsátja azt. Szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta:



 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2006. (IX. 26.) sz.

r e n d e l e t e

 

a 2006. évi költségvetésről szóló 1/2006. (II. 14.) sz. rendelet módosításáról

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2006.(II. 14.) sz. rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:

 

 

1.§
 

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

 

A Képviselő-testület a város 2006. évi költségvetését:

 

2.143.619 ezer Ft

 

bevételi és kiadási főösszegben, az 1. és 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

2.§
 

A rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§
 



Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után javasolja elfogadásra a 2/2. sz. előterjesztést, és 
szavazásra terjeszti a határozati javaslatot. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

99/2006. (IX. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény előírásai szerint készített pénzügyi jelentést és tájékoztatót a határozat 
melléklete szerint.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző

 

3. sz. napirend: Beszámoló az önkormányzati beruházások alakulásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A beszámoló tükrözi a 2006. évi beruházásokat, fejlesztéseket 
részleteiben. Összevont bizottsági ülésen a bizottsági tagok véleményezték az előterjesztést, és azt 
elfogadásra javasolták Képviselő-testület felé. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem hangzott el, majd javasolja elfogadásra a beszámolót.  Szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – l tartózkodással – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

100/2006. (IX. 25.) Ökt.sz.



 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2006. évi önkormányzati 
beruházásokról szóló beszámolót.

 

3. sz. napirend: Iskolatej akció finanszírozása

Előadó: Macsári József polgármester

 

(Ambrusné Hegyesi Mária és Gajda Mihály e napirend tárgyalásakor érkezett az ülésre)

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzatnak továbbra is szándéka, hogy az eddigiekhez 
hasonlóan részt vegyen az iskolatej programban, és biztosítsa az iskolás gyerekeknek a tejet. Az 
iskolatej akció finanszírozásához szükséges a költségvetésben átcsoportosítás végrehajtása a 
határozati javaslat szerint. Bizottságok támogatták a javaslatot. A napirenddel kapcsolatban 
hozzászólás nem volt, az előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

101/2006. (IX. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az iskolatej programban való 
részvétellel. Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésében szereplő általános és működési 
tartalékból 2.500 e Ft átcsoportosítást hajt végre azzal, hogy ezt az összeget az iskolatej programmal 
kapcsolatban felmerülő kiadásokra kell fordítani.

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

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/1. sz. napirend: BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi 
fordulójához való csatlakozás



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat továbbra is csatlakozni kíván a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához. Az előterjesztést a 
bizottsági tagok támogatták, és javasolták, hogy az egy főre jutó átlagjövedelem összege 27.000,- 
Ft/hóban kerüljön meghatározásra, a megítélhető támogatás pedig 5.000,- Ft/fő/hó összegben. 
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem volt, javasolja az előterjesztés elfogadását, 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

 

102/2006. (IX. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához.

 

Az Önkormányzat az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálya által üzemeltetett on-line 
adatbázist nem kívánja használni.

 

A Képviselő-testület a pályázati kiírásban az egy háztartáson belüli egy főre jutó nettó 
átlagjövedelem összegét 27.000,- Ft/hóban határozza meg.

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

 

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

 

A Képviselő-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.

 

Felelős: Macsári József polgármester



Határidő:

-          Nyilatkozat eljuttatása: 2006. október 02.

-          Pályázat kiírása: 2006. október 02.

 

4/2. sz. napirend: V. sz. háziorvosi körzetben háziorvosi munkakörre pályázati kiírás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az V. sz. háziorvosi körzetben megszüntette tevékenységét a 
háziorvos, és megüresedett a háziorvosi álláshely, ezért az Önkormányzatnak gondoskodnia kell az 
álláshely betöltéséről. Az előterjesztésben szereplő pályázati kiírás alapján javasolja meghirdetni a 
háziorvosi állást, javasolja a pályázati feltételek elfogadását. Bizottsági tagok az anyag 
megvitatásakor egyhangúlag egyetértettek a pályázati kiírással, kéri a véleményeket, esetleges 
kérdéseket.

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

 

H a t á r o z a t

 

103/2006. (IX. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az V. sz. háziorvosi körzetben 
megüresedett háziorvosi álláshelyre az alábbi pályázatot írja ki.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

1. A pályázatot meghirdető szerv neve és címe:

 

         Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

         5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8.

 



2. Munkahely és munkakör megnevezése:

         V. számú háziorvosi körzet

         Háziorvos

-          vállalkozási formában

-          területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek 
mellett,

-          központi ügyeletben való részvétellel.

 

3. Pályázati feltételek:

-          a 4/2000. (II. 25.) EüM. Rendelet, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet szerinti 
feltételek megléte,

-          büntetlen előélet

-          csatolandó: érvényes erkölcsi bizonyítvány

-          végzettséget és szakvizsgát igazoló okiratok másolata

-          szakmai önéletrajz

-          MOK tagsági igazolvány és OONYI másolata

-          MOK igazolása arról, hogy a működtetési jog megszerzésének feltételei fennállnak,

-          Pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 
megismerhetik.

 

Egyéb információk:
-          Határidő: a megjelenéstől számított 30 nap

-          az állás a döntést követően azonnal betölthető

-          szolgálati lakás biztosított

-          helyettesítéssel ellátott háziorvosi körzet, a praxisjog díjmentesen szerezhető meg

-          a pályázatok benyújtása: Macsári József polgármesterhez a Polgármesteri Hivatal címére 
(5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.)

-          érdeklődni lehet: Macsári József polgármestertől (Tel.: 06/66/371-142)



 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Határidő: Azonnal és értelemszerű

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/5. sz. napirend: Szavazatszámláló Bizottságokba bizottsági tagok választása megüresedett 
helyekre

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület korábbi döntései alapján megválasztotta a 
szavazatszámláló bizottságok tagjait. Időközben 4 póttagsági hely megüresedett, melyek betöltésére 
a határozati javaslatban foglaltak szerint tesz javaslatot. Az előterjesztéssel kapcsolatban 
hozzászólás nem volt, javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, és szavazásra bocsátja azt. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

104/2006. (IX. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megüresedett szavazatszámláló 
bizottsági tagsági helyekre az alábbi személyeket választja meg:

 

4. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottságába póttagként Veres Mihályné Szeghalom Nádasdy u. 
31/1.

7. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottságába póttagként Deim Sándorné Szeghalom Széchenyi 
u. 62/1. sz.

9. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottságába póttagként ifj. Gyimesi Sándor Szeghalom Újtelep 
II. u. 20. sz.

10. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottságába Tóth Józsefné Szeghalom Újtelep XIX. u. 6/1. sz. 
(költözés miatt a 9-es szavazókörből a 10-esbe kerül).



 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A nyilvános testületi ülésnek egyéb napirendje nincs. Kérdezi 
képviselőtársaitól, hogy van-e közérdekű bejelentésük. Bejelentés nincs, és a továbbiakban nagy 
tisztelettel köszöni meg a Képviselő-testület valamennyi tagjának, és a bizottsági tagoknak a 
2002-2006. években végzett munkájukat. Ahogyan azt tapasztalni is lehetett, a képviselők és a 
bizottsági tagok nem kis munkát végeztek Szeghalom város érdekében. Röviden egy pár adattal 
érzékeltetni szeretné az előrehaladást. Az Önkormányzat éves költségvetése az elmúlt években 
lényegesen meghaladta a 2 milliárd Ft-ot, a város és intézményeinek működtetéséhez 1,8 milliárd 
Ft-ot kellett biztosítani. Ez mutatja, hogy sok beruházás és fejlesztés valósulhatott meg az elmúlt 4 
év során a közös munkának köszönhetően.

 

A 2004-2005. évekre különösen büszkén tekinthet vissza a Képviselő-testület és Bizottságainak 
tagjai, ugyanis ebben az időszakban Szeghalom város költségvetését arányaiban 36-34 %-ban 
képviselte a beruházás és fejlesztés. Tekintettel arra, hogy ekkor 2,6 – 2,7 milliárdos volt a város 
költségvetése, úgy gondolja, hogy ez nagy munka volt a kisvárostól.

 

Természetesen a fejlesztések, beruházások lebonyolítása mellett számtalan olyan rendeletet 
alkottak, és határozatokat hoztak az előterjesztések során, amellyel szintén a város érdekeit 
képviselték megalapozott döntéseik alapján. 2002. októbertől 2006. augusztusig 14 új rendeletet 
alkotott a Képviselő-testület, 71 esetben módosított korábbi önkormányzati rendeleteket, és 
összesen 617 határozatot hozott. 

 

Megköszöni még egyszer mindenkinek az elmúlt 4 évben végzett munkáját, mindenkinek sikeres 
életet, és boldogulást kíván. Mind e mellett kívánja az új és régi képviselőknek, hogy jelöltként 
indulva sikeresen szerepeljenek a választásokon.

Kifejezve elismerését, minden képviselőtársának és bizottsági tagoknak emléktárgyakat ad át, és 
befejezésként megköszöni a figyelmet, a testületi ülést lezárja.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző


