
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. december 15-én tartott 
nyilvános üléséről, a szeghalmi Művelődési Sport és Szabadidő Központban

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, Csák 
Gyula, Eitler Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Gulyás Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, 
Kardos László, Kovács István, Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török 
Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska 
aljegyző, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a 2006. év utolsó képviselő-testületi ülésén 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. 
Javasolja a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását azzal a módosítással, hogy a zárt ülés 6/2. 
sz. előterjesztését vegyék le napirendről, illetve az 5/3. sz. előterjesztéssel kezdjék a nyilvános 
testületi ülést. Ezzel a javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek, egyéb 
javaslat nem hangzott el.

 

5/3. sz. napirend: Rendeletmódosítás az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a vízdíj és a csatornadíj emelésével kapcsolatot rendelet-
tervezetet. Az emelés lényegesen alacsonyabb az infláció mértékénél, ez még elfogadható, és 
korrektnek tartja a Vízművek Zrt. Igazgatósága ajánlatát az áremelésre. Kérdezi Hideg András 
Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatóját, hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítése.

 



Hideg András Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatója: A 2007. évre vonatkozó díjemelés 4,5 
%-os, amely véleménye szerint minimális, és a fogyasztást igénybevevők helyzetét nem nagyon 
nehezíti meg. A Zrt. a díjemelés mértékét általában az éves infláció mértékéhez igazítja, ez jövő 
évben 6,5 %. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag alapján az Igazgatóságuk által 2007. 
évre ajánlott díjemelést fogadja el.

 

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző: Felhívja a tisztelt Képviselő-testület figyelmét az anyaggal 
előzetesen megküldött 26/2006. (VI. 15.) AB. Határozatra, és az abban foglaltakra.

 

Macsári József polgármester: Kéri képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket, észrevételüket 
az előterjesztéssel kapcsolatban. Valamennyi bizottság véleményezte a rendelet-tervezetet, és 
javasolta elfogadásra.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Megítélésük szerint igen magas díjat fizetett eddig is az országos 
átlaghoz képest a lakosság. Ismeri az alkotmánybírósági határozatot, ez is nagyban közrejátszik 
abban, hogy a FIDESZ részéről nem szavazzák meg a díjemeléseket.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet, és azt 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 4 
ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2006.(XII. 16.) sz. rendelete

 

 

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló módosított 18/2003.(XII.16.) sz. rendelet módosításáról.

 

1.§
 

A rendelet 2. § (1) bekezdésének a.), b.) és c.) pontjaiban meghatározott táblázatok helyébe az 
alábbi táblázatok lépnek:

 



a.)Alapdíjak a vízszolgáltatásban, az ÁFA nélkül:

b.) Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak, ÁFA nélkül:

c.)Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási) díja ÁFA nélkül, amely a mindenkor 
érvényes csatornadíj másfélszerese:

2.§
 

A rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kéri a jelentéssel kapcsolatos véleményeket. Bizottságok 
véleményezték az írásos anyagot, és azt a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadták.

Hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja a jelentést, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

117/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.



 

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

 

2. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Macsári József polgármester

(Csák Gyula testületi tag e napirend tárgyalásakor érkezett az ülésre.)

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzatnak fontos feladata, hogy készítse el a következő 
évre a költségvetési koncepciót. Az írásos anyag részletesen tartalmazza a jelenleg rendelkezésre 
álló tervezett számok alapján, hogy 2007. év vonatkozásában milyen kiadások, bevételek várhatóak, 
és milyen feladatellátások lesznek, mik várhatóak a jövő év tekintetében. Nagymértékben 
meghatározó lesz az oktatási normatívák kiegészítése, ezt egyrészt a gyereklétszám csökkenése 
okozza. Szeptember 1-től egyetlen ún. teljesítménymutató alapján képzett hozzájárulás lesz. A 
nevelési-oktatási normatíva mintegy 27,5 M Ft-tal csökken a 2006. évihez viszonyítva, ezért ki kell 
egészíteni az intézményeknél a központi normatívát jövő évben is.

 

Az átengedett bevételeknél is gondok jelentkeznek az SZJA által, ugyanis az adó helyben maradó 
része 10 %-ról 8 %-ra csökken, ami 4,6 M Ft bevételkiesést jelent.

Minimális bevételre lehet számítani a felhalmozási bevételt illetően, míg várhatóan a helyi adók 
bevétele 100 %-ra teljesül, ezek adják a fejlesztések forrásainak jelentős részét.

A szociális területen 2007-től az ellátásokra 4 %-kal több fordítható központi keretből, így kis 
mértékben az önkormányzati kiadás mérséklődni fog.

 

A költségvetési kiadások legnagyobb részére a személyi jellegű juttatások és járulékaik jelentik. Itt 
főképpen a besorolás szerinti „soros” lépések növelik majd lényegesen a bértömeget.

 

A dologi kiadást érintően fontos, hogy az intézmények hány telephelyen működnek. Már most lehet 
látni, hogy a 2006. évre előirányzott módosításra lesz szükség 2007-ben.

A 2006. évtől eltérően a 2007. évre nem kell céltartalékot képezni, ez jónak értékelhető.

Hangsúlyozza viszont, fontos, hogy a fejlesztésekkel kapcsolatos kötelezettségeknek eleget kell 
tenni, amely 110 M Ft biztos kiadást jelent: belvízrendezés 4 M Ft; óvoda felújítása 853 ezer Ft, a 
Petőfi úti óvoda felújítása átnyúlik a következő évre; kórház felújításánál biztosítani kell a 40 M Ft 
önrészt; Nagy M. u. épület felújítása folyamatban van, ez 55 M Ft kiadást jelent az Önkormányzat 



számára. Fordítani kell az úthálózat fejlesztésére is, ahol az úttársulások létrejöttek aszfaltburkolat 
lesz, ez 50 M Ft kiadással jár, vis-maior 8,7 M Ft a Múzeum felújítása. Itt a Leader program 
kapcsán a civilszervezetek által benyújtott pályázatok sikeresek, és a 15 %-os önerőt biztosítani 
kell. Ezeket előfinanszírozza az Önkormányzat, mivel a támogatás később érkezik.

 

Fenti kiegészítés után kéri a Képviselő-testület tagjait hozzászólásra. A bizottságok tárgyalták az 
előterjesztést, és az anyagot elfogadásra ajánlották.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A kiadások területén elhangzott, hogy a Múzeum épületére 8,7 M 
Ft lesz fordítva. Pontosan kell számolni, hogy ebből az összegből az épületet lehet-e olyan állapotba 
hozni, hogy megéri rá ennyit áldozni, nehogy 1-2 év múlva újra javítani kelljen.

A Bölcsőde vizesblokkjának felújítását fölöslegesnek tartja a kevés gyerek miatt, sőt nem is tartja 
helyesnek azt működtetni. A folyamatosan csökkenő gyereklétszám miatt, véleménye szerint jövőre 
már nem kellene indítani a bölcsődét. Meg kell gondolni, hogy milyen kiadási, gazdasági 
lehetőségek mellett lehetne e kérdést megoldani, szóba jöhet minicsoport indítása az óvodában, 
esetleg a Fáy útiban. Ezen túlmenően pedig azon gondolkodni, hogy a bölcsőde helyén mit lehetne 
megvalósítani, akár idősek otthonát is.

 

Macsári József polgármester: A Múzeum épületének felújítására vis-maior támogatást kapott az 
Önkormányzat, a felújítás során a szigetelést végzik el. Bölcsődét illetően elmondja, hogy a 
gyereklétszám csökkenése miatt a vizesblokk felújítására nem biztos, hogy szükség van, a megítélt 
támogatást e célra lenne felhasználható, és ez megvalósítható lenne a Fáy úti óvodában is. 
Mindenképpen megvizsgálják, hogy a bölcsődei gyerekek hol helyezhetőek el a jövőben.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Valóban eddig még nem sok számadatot lehet ismerni, de véleménye 
szerint abban az esetben sem tartalmaz iránymutatást a koncepció 2007.évre, amelyek már ismertek. 
Az előterjesztés szerint a nevelési-oktatási normatíváknál 27,5 M Ft bevételkiesésre lehet számítani, 
illetve az oktatási intézményeknek biztosított támogatás összege 2007-ben nem haladhatja meg a 
2006. évit. Egy koncepciónak tartalmaznia kellene egyfajta iránymutatást, és konkrét dolgokat 
kellene meghatározni, konkrét javaslatokat kellene felsorakoztatni ennek a hiánynak a kivédésére.

Felveti még a Területfejlesztési Tanács által biztosított vis-maior támogatás kérdését is.

Összefoglalva a fentieket hangsúlyozza, hogy a szóbeli kiegészítéssel együtt több iránymutatást várt 
volna az előterjesztett anyagban.

 

Macsári József polgármester: Ez idáig sok intézmény normatíváját kiegészítette az Önkormányzat, 
erre most nem kerülhet sor. Természetes, hogy keresni kell a megoldást, hogy az Általános Iskola 
esetében mi pótolhatja a kiesést. Látni lehet, hogy 2006. II. félévétől szigorú gazdálkodás van az 
intézménynél.



 

Fentiek után javasolja elfogadásra a költségvetési koncepciót, és szavazásra bocsátja azt.

Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 5 
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

H a t ár o z a t

 

118/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési 
koncepcióját a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének 
előkészítéséről, és kidolgozásáról a koncepcióban megfogalmazottak alapján.

 

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

3. sz. napirend: Szeghalom Város 2006-2010. évi Gazdasági Programja

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A 2006-2010. évre elkészített gazdasági program bővülhet a 
javaslatok, indítványok alapján. Az írásos anyag hangsúlyozza, hogy mennyire szükséges az ésszerű 
költségtakarékos gazdálkodás, a költségkeretek betartása. A 2002. évi állapothoz képest az 
Önkormányzat intézményeiben nem volt létszámbővítés, szigorú gazdálkodás folyik mindenhol. Az 
intézményi éves költségvetési tervszámokat a feladathoz kell arányosítani az intézményvezetőknek. 
Fejlesztések tekintetében a programban szerepelni kell mindazoknak a beruházási terveknek, 
melyek áthúzódnak a következő évekre, illetve illeszkednek a támogatási lehetőségekhez.

Szintén fontos kérdés a foglalkoztatást illetően, hogy a helybeli és a környék vállalkozásaival 
szorosabb legyen a kapcsolat. Itt a településrendezési tervet is ehhez kell igazítani, hogy a hiányzó 
infrastruktúra megteremtésével elérje az Önkormányzat, hogy befektetők részére minél nagyobb 
közművesített területet tudjon ajánlani.



 

Egyik legfontosabb feladat az alapfokú oktatás biztosítása és a törvények betartása. Jelentős feladat 
lesz a szakképzés tekintetében megvalósítani, hogy olyan szakképzések induljanak, amelyekre a 
vállalkozásoknak szüksége van. Itt akár kistérségi összefogással javítani kell a szakképzést a piaci 
igények miatt is.

Középiskolánál a térségi vonzás miatt várható létszámnövekedés, így bővítés, új tantermek 
kialakítására lesz szükség.

 

Ugyancsak fontos része a gazdasági programban a közművelődés, ugyanis mindegyik intézmény 
fontos szerepet tölt be a város életében. Itt a fejlesztések tekintetében a SÁRRÉTI Múzeum kiemelt 
helyen szerepel, mivel itt az elmúlt évek alatt nem volt jelentős beruházás.

 

Nagy lépés a város életében a már megkezdett, folyamatban lévő egészségügyi címzett beruházás, 
ez hosszú időn keresztül meghatározza a munkanélküliek foglalkoztatását.

Az alapellátásban a fogorvosi ellátást erősíteni kell. A beruházással együtt törekedni kell a 
szakorvos utánpótlásra.

A szociálisan rászorulók támogatása szintén nagy odafigyelést igényel, itt a törvényi kötelezettségek 
meghatározóak. A munkanélküliség csökkentése érdekében ki van használva maximálisan a közcélú 
munkavégzésre biztosított támogatási keret, a Munkaügyi Központtal folyamatos kapcsolatot tart 
fenn az Önkormányzat.

 

Végezetül a Képviselő-testület figyelmébe ajánlja az előterjesztés mellékleteit, amelyekben 
meghatározásra kerültek a fejlesztési elképzelések, a támogatási lehetőségekkel.

 

Fenti kiegészítés után kéri képviselőtársaitól, hogy mondják el véleményüket a programmal 
kapcsolatban.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Javasolja a programba belefoglalni, hogy az óvodai oktatásba 
vezessék be a nyelv- és hitoktatást.

 

Makráné Farkas Anna oktatási-művelődési vezetőfőtanácsos: Az óvodai oktatásban már hosszú 
évek óta szerepel a hitoktatás, amelyre igény van

 



Csák Gyula testületi tag: Kritikát fogalmaz meg az anyaggal kapcsolatban, azt szűkszavúnak tartja, 
és nincs olyan jellege, hogy az megfelelne a város anyagának. Önkormányzati feladatról van szó, és 
ezt úgy kellene elkészíteni, hogy konszenzusra kellene jutni. Véleményük szerint az előterjesztés 
csupán problémafeltáró, és hiányzik a konkrét cél meghatározása. Új Képviselő-testület működik, 
ezáltal új programot kell összeállítani. Rövidnek tekinti az anyagot, és a jelenlegi kiegészítésekben, 
amelyekben több száz milliós nagyságrendű beruházás van, nem lehet dönteni, ezért nem támogatja 
a programot.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Mindenképpen fontosnak tartja az egészségügyi intézmény 
felújítását, hiszen a városnak lesz egy olyan korszerű járóbeteg részlege, amely közel 30-40 ezer 
ember szakellátását biztosítja. Már most kezdeményezni kellene a gyulai Pándy Kálmán Kórháznál 
a szakember ellátás biztosítását, hiszen szükség van szemészre, sebészre, röntgenorvosra, 
belgyógyászra és tüdőgyógyászra. Ez mielőbb megoldást igényel. Tudomása szerint 2005. 
januárjában hirdették meg az állást, azóta nem. A jelenlegi helyzet szerint, a kórházak átalakulása 
miatt nagyobb lehetőség kínálkozik szakember ellátottságra, a kiemelt kórházakból elmenő 
szakorvosok migrációs juttatásban részesülhetnek. Szeghalomra szakorvosokat kell biztosítani, 
ezért az újbóli meghirdetés szükséges. Úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben együtt kellene 
dolgozni és tenni a Képviselő-testületnek, a polgármesternek és a Megyei Képviselő-testület 
alelnökének, ezért ebben segítséget kér.

 

A továbbiakban a várhelyi ifjúsági tábort szeretné mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hiszen nincs 
kihasználva olyan mértékben, ahogyan azt lehetne. A pedagógusok szervezhetnének a gyermekek 
részére táborozást, később akár turizmus is szóba jöhetne. Saját példáját említi, amikor túlsúlyos 
gyermekek részére speciális diéta, megelőzési program keretében egy hetes tábort szervezett.

 

Nagy Gábor testületi tag: Hozzászólásában a középiskolai oktatást, szakképzést veti fel. Véleménye 
szerint a gazdasági program a szociálpolitikai programon túl semmi konkrétumot nem tartalmaz, 
nincs szó az idősek elhelyezéséről sem.

 

Török Sándorné testületi tag: Az ideérkező orvosokat szeretné lakással segíteni az Önkormányzat, 
hogy a városba jöjjenek. Ezért megfelelő lakást kell számukra biztosítani, ezért javasolja, hogy a 
lakásalapban összegyűjtött pénzt orvosi lakás vásárlására kellene fordítani.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A fejlesztési beruházásnál folytatni kell a közműberuházást. Át kell 
gondolni, hogy mi az, ami munkahelyteremtésre alkalmas. A nemzeti fejlesztési tervet illetően meg 
kell nézni, hogy vannak-e olyan programok, amelyek megvalósítása érdekében össze tud fogni az 
Önkormányzat más térségekkel. Bővebben kellett volna erről írni. Nem ért egyet a konvergencia 
programra való utalás gondolatával sem. Nem tartja helyénvalónak, hogy az írásos anyag a 
választott képviselőket említi, ugyanis a kompenzációs listáról bejutott képviselők ugyanolyan 
joggal dolgoznak, így nincs különbség.

 



Pákozdi Gábor testületi tag: Visszagondolva a 4 évvel ezelőtti időszakra, akkor sem értettek egyet a 
FIDESZ képviselői a programmal kapcsolatban, pedig az is részletes volt és elfogadható volt. A 
jelenlegi gazdasági program is megfelel az elvárásoknak, sőt, véleménye szerint nagyon tartalmas, 
19 projektet tartalmaz, amiből lehet válogatni. Javasolja képviselőtársainak, hogy azt fogadják el, és 
kéri, hogy a város fejlesztése érdekében fogjanak össze és a Megyei Közgyűlés alelnöke, valamint a 
Pénzügyi Bizottság elnöke nyújtson segítséget. A projektek közül a 3. pontban foglaltak a 
legfontosabbak, ezt javasolja mindenképpen megvalósítani, hiszen nagyon fontosnak tartja az iskola 
felújítását a projekt szerint.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: 4 évvel ezelőtt ugyanilyen kritika érte a gazdasági programot, és 
ennek ellenére a város túlteljesítette a 4 éves gazdasági programját. Orvosi lakások építésére már 
korábban is pályázott az Önkormányzat. A Petőfi úton épült lakótömbben 6 lakás van, amelyek 
orvosoknak adhatóak, de a pályázatról továbbra sem mondanak le. Lakást korábban is biztosítottak 
volna az ideérkező orvosok számára, ezért nem lakásprobléma miatt van orvoshiány a városban.

 

Meg van határozva, hogy mindenképpen mi az, amire költeni kell a következő években. Az Iskola 
felújítása a legfontosabb, ehhez várható pályázati támogatás is, fontos a Fáy úti óvoda felújítása és 
az utak szilárdburkolattal való ellátása. Nagy gondossággal kell írni a pályázatokat, keresni kell a 
lehetőségeket állandóan a támogatások elnyerésére.

 

Egészségügyi címzett támogatással megvalósuló beruházásnak örül, és nagyon fontosnak tartja, 
hogy pótolják majd Szeghalmon a hiányzó szakorvosokat, amire lehetőséget lát az egészségügyi 
reform miatt.

A gazdasági programot javasolja képviselőtársainak megszavazni.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Minden lehetőséget megkeres, hogy mint alelnök segítse a város 
fejlődését, azonban a területfejlesztési támogatásokat a régió osztja el, és a megye vezetése ezt nem 
tudja befolyásolni. Pályázati lehetőségekkel élni kell annak érdekében, hogy minél több támogatást 
nyerjen az Önkormányzat.

Egyetért azzal a törekvéssel, hogy a krónikus és járóbeteg egészségügyi intézmény felújításra kerül. 
A hiányzó szakorvosokat pótolni kell, el kell érni, hogy a szakorvosok idejöjjenek.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, és azok mindegyikére reagálva 
válaszol.

Az elhangzottak alapján kéri a segítséget a fejlesztési támogatások elosztásában, a gazdasági 
programmal kapcsolatban felvetett javaslatokkal egyetért, ehhez kapcsolódóan a kistérségi 
összefogást érintően elhangzott felvetéssel is. A várhelyi ifjúsági tábornak valóban be kellene tölteni 
a funkcióját.



A középiskolai oktatással, szakképzéssel elhangzott kérdésre elmondja, hogy nem a szakma 
oktatásával van gond, hanem a tanult szakmákra nincs olyan nagy igény, pl. a fehérneműkészítőkre 
sem. Jogosnak tartja az orvosi lakásokkal kapcsolatos indítványt, az Önkormányzat továbbra is 
keresi a lehetőséget a pályázatokra. Az intézmények pedagógiai programjában szerepel a hitoktatás, 
és véleménye szerint lehetőség van a nyelvoktatásra is. Megjegyzi Csák Gyula kritikájára, hogy 
képviselőtársa az előző 4 éves ciklusban tartott testületi ülések számát tekintve, kb. 55 ülésből 30 
ülésen volt jelen.

Fentiek után javasolja elfogadásra a gazdasági programot, az elhangzott kiegészítésekkel együtt.

Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 5 ellenszavazattal az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

119/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2006-2010. 
évre vonatkozó gazdasági programját a kiegészítésekkel együtt, és egyetért az írásos anyag szerinti 
fejlesztésekkel.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a program végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

 

4. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat I.-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az írásos előterjesztésben az Önkormányzat 2006. évi 
költségvetésének teljesítéséről, pénzügyi helyzetéről adnak tájékoztatást. Azokra helyeztek nagy 
hangsúlyt, amelyek a költségvetés teljesülése szempontjából kiemelt jelentőségűek. A mellékletek 
részleteiben tartalmazzák az I.-III. negyedév gazdálkodását. Elmondható, hogy az Önkormányzat 
kiemelt előirányzatai a bevételi és a kiadási oldalon időarányosan teljesültek. Javasolja a beszámoló 
elfogadását. 



Bizottságok tárgyalták e napirendet is, és elfogadásra javasolták Képviselő-testület felé. Kéri a 
véleményeket, észrevételeket.

Hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

 

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

 

120/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2006. I.-III. 
negyedéves gazdálkodásáról készült – határozat mellékletét képező – beszámolót elfogadta.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2006. december 31.

 

4/1. sz. napirend: 2006. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Javasolja a költségvetési rendelet módosítását, bizottságok 
egyhangúlag támogatták a rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolták. Kéri a hozzászólásokat. 
Hozzászólás nem volt, a rendelet-tervezetet szavazásra terjeszti elő. A szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2006. (XII. 16.) 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

 

2.192.616 ezer Ft

 

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

 

2.     §

 

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

3.     §

 

A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Az Önkormányzat céltartaléka: 77.348 e Ft.



 

Ebből:

- általános tartalék                      40.576 e Ft

         - működési céltartalék                 4.875 e Ft

         - felhalmozási céltartalék              31.897 e Ft

 

4.     §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

5/1. sz. napirend: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A szociális törvény változása miatt szükséges a rendelet módosítása, a 
törvény a jegyző hatáskörébe utalta a tervezetben foglaltakat. Kéri a hozzászólást. A bizottsági 
üléseken bizottsági tagok javasolták a rendelet módosítását.

Hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, amelynek alapján megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2006. (XII. 16.) sz.

r e n d e l e t e

 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 5/1997. (III. 28.) sz. 
rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról



1. §

 

A rendelet 3. § (1) bekezdése a következő d-f./ pontokkal egészül ki:

 

„A jegyző gyakorolja:”

d./ rendszeres szociális segélyek megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése, (Sztv: 37/A-37/G. 
§),

e./ ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése, (Sztv: 40-44. §),

f./ időskorúak járadékának megállapítása.

 

2. §

 

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

 

(2) E  rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 3. § (2) bekezdés b./, d./, m./ 
és o./ pontja

 

5/2. sz. napirend: Rendeletmódosítás a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Bizottságok elfogadásra javasolták a rendelet-tervezetet. 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottságon elhangzott, hogy a tanuló/nyugdíjas bérlet árának 
emelkedése nagyobb mértékű, mint a helyi járatú autóbuszon fizetendő menetjegy ára. A VOLÁN 
Zrt.-vel további egyeztetés történt, és 110,- Ft-ban lenne meghatározva a menetjegy ára.

 

Kéri a fentiekkel kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Török Sándorné testületi tag: Soknak tartja a tanuló/nyugdíjas bérletek, és az össz.vonalas bérletek 
emelését, és ezért nem tudja elfogadni az előterjesztett rendelet módosítását.



Problémaként veti fel a VOLÁN és a MÁV menetrendjét, az autóbuszok nem csatlakoznak a 
vonatokhoz.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Javasolja a polgármestert felhatalmazni további tárgyalásra, hogy a 
bérletek vonatkozásában az emelés mértéke kevesebb legyen, függetlenül attól, van-e ÁFA emelés. 
Javasolja, hogy a polgármester kezdeményezzen további tárgyalást.

 

Gémes Tibor KÖRÖS VOLÁN Zrt. szállítási igazgatója: Az ÁFA emelésre való tekintettel nem 
csökkenthetik a díjakat. A más gazdasági szerveknél elfogadott díjakat a VOLÁN-nál sem lehet 
másképpen kialakítani, ezért javasolja azok elfogadását. Többszöri tárgyalás volt ezzel 
kapcsolatban, hiszen a Polgármesteri Hivatal és a polgármester szociális érzékenység okán akarta az 
árat csökkenteni, amelyet a menetjegyeknél meg tudtak valósítani. Vasúti csatlakozással 
kapcsolatban többszöri tárgyalások vannak folyamatosan, és mindig arra törekednek, hogy a 
vonatokhoz meg legyen az autóbusz csatlakozás. Ezzel kapcsolatban panasz nem érkezett hozzájuk, 
javasolja, hogy a konkrét problémával kapcsolatos panaszt be kell nyújtani a KÖRÖS VOLÁN Zrt.-
hez, és mindenképpen megvizsgálják azt.

 

Macsári József polgármester: Köszöni a fenti hozzászólásokat. Eddigi tárgyalásaik alkalmával 
valóban rugalmasan alkalmazkodtak a problémák megoldásához a KÖRÖS VOLÁN Zrt. 
képviselői, és mindig segítséget nyújtott az Önkormányzatnak a személyszállítást illetően. Például a 
reggeli órákban 3 autóbuszt is indítanak az iskolás gyermekek számára. Fentiek után javasolja a 
rendelet-tervezet elfogadását, és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 11 igen és 5 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2006.(XII. 16.) sz.

r e n d e l e t e

a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló többszörösen módosított 13/1998. 
(XII.22.)rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról.

 

§
A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Szeghalom Város helyi járatú autóbuszain fizetendő díjak:

(1)   A helyi járatú autóbuszon fizetendő menetjegy ára: 110.- Ft./db, (régi: 102.- Ft/db)



(2)   Az összvonalas bérlet ára: 2.700.- Ft./db/hó ( régi:2.500.- Ft/db/hó)

(3)   A tanuló és nyugdíjas bérlet ára: 790.- Ft./db/hó (régi: 670.- Ft/db/hó)

(4)   Az 1-3 bekezdésben meghatározott díjak a 20 %-os ÁFA-t is tartalmazzák.

 

§
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Macsári József polgármester: A FIDESZ-es képviselőtársai nem szavazták meg a rendeleteket, 
holott a Megyei Közgyűlésen - alelnök úr is - megszavazta pl. 120 %-os emelést az időseket 
érintően.

6/1. sz. napirend: Garázshelyek licitálás útján történő értékesítése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szerint a kialakított garázshelyek közül még lehet 
vásárolni, és a vételi lehetőséget biztosítja az Önkormányzat valamennyi gépkocsival rendelkező 
személy részére ugyanazzal a feltétellel, mint korábban. Javasolja az előterjesztés támogatását, a 
bizottságok is egyetértettek az előterjesztéssel. Hozzászólás nem volt, 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

 

121/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 981/3. hrsz.-ú 7 állásos garázsból 
négy garázshely, a 981/4. hrsz.-ú 17 állásos garázshely 100.000,- Ft + ÁFA kikiáltási áron történő 
meghirdetésével a lakótelepeken lakó, lakástulajdonnal, illetve gépkocsi tulajdonnal rendelkezők, 
illetve családtagjaik részére. A garázshelyek licitútján történő értékesítésével a Képviselő-testület a 
Közbeszerzési Bizottságot bízza meg. Minden jelentkező csak egy garázshely tulajdont szerezhet. A 
vevőknek vállalniuk kell a garázs építéséhez szükséges építési engedélyek megszerzését, illetve a 
garázsok felépítését egy éven belül

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további intézkedések megtételére.

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2006. december 31.



 

6/3. sz. napirend: Ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe vétele

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, és javasolja az ingatlanok 
ingyenes vagyonkezelésbe vételét. Bizottságok véleményezték az előterjesztést, és elfogadásra 
javasolták azt. Hozzászólás nem volt, 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
 

122/2006. (XII. 15) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzata a 2047/2006. (III. 14.) Kormány határozat alapján ingyenes 
vagyonkezelésbe veszi a szeghalmi 01109/1 hrsz.-ú és a 0356/29 hrsz.-ú ingatlanokat. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanokat az igénybejelentésben foglaltaknak megfelelően 
közcélok megvalósítása érdekében fogja használni.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2006. december 31.

 

6/4. sz. napirend: Szeghalom Város Településrendezési Tervének módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat megfelelő területeket szeretne létrehozni, a 
befektetői, vállalkozói igényeknek megfelelően, ugyanis így lehetőség lenne a munkanélküliség 
csökkentésére. Az előterjesztés a város településrendezési tervének módosításáról szól, amelyet a 
bizottságok véleményezték, és kiegészítést javasoltak. A Városfejlesztési Bizottság indítványozta az 
Újtelep XX. utca melletti erdősáv létesítését. Javasolja a határozati javaslatot ezzel kiegészíteni, és 
szavazásra bocsátja az előterjesztést. 



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
 

123/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Szeghalom Város 
Településrendezési Tervének módosításával, mely a belterületi határ módosítását, valamint a 
jelenlegi terület-felhasználási kategória megváltoztatását jelenti. A tervezett módosítás kapcsán 
elhatározza az Újtelep XX. u. melletti területen erdősáv létesítését.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos szükséges teendők lebonyolításával.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos

 

6/5. sz. napirend: Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Széchenyi és a Tildy u. 15-17. sz. alatti épületet az Iskola már nem 
működteti a csökkenő gyermeklétszám miatt, ezért az alapító okirat módosítása szükséges. 
Bizottságok elfogadásra ajánlották az alapító okiratot. Hozzászólás nem volt, 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

 

124/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

 

1./ Az Alapító Okirat 4. és 18/1. pontjai helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

 

4./ Az intézmény telephelyei:

- Szeghalom Dózsa Gy.u. 9-11. sz.

- Szeghalom Dózsa Gy. u. 13-17. sz.

- Szeghalom, Ady Endre u. 2. sz. (konyha, ebédlő)

 

18.1. Ingatanok

- Szeghalom Dózsa Gy.u.13-17. (hrsz.: 472)

- Szeghalom, Dózsa Gy. u. 9-11. (hrsz.: 472)

- Szeghalom, Ady Endre u. 2. sz. (hrsz.: 510/1) nyilvántartott Szeghalom

         Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok

 

2./ Az Alapító Okirat módosításai 2007. január l-jén lépnek hatályba.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításával és 
kiegészítésével kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. január 1., folyamatos

 

6/6. sz. napirend: Vaszkó Tamás PAG és SZESZI igazgató kérelmére közalkalmazotti jogviszony 
megszüntetése

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Vaszkó Tamás igazgató úr bejelentette igazgatói megbízásáról való 
lemondását, az előterjesztés azt tartalmazza, hogy ezt a lemondást fogadja el a Képviselő-testület, és 
dönteni kell a közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről. Bizottságok véleményezték az 
előterjesztést, és egyetértettek azzal. Kéri a hozzászólásokat.

 

Hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 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

 

125/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, Vaszkó Tamás a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatójának, igazgatói megbízásáról való 
lemondását 2007. június 30. napjával.

Közalkalmazotti jogviszonyát 2007. december 31. napjával megszünteti. Vaszkó Tamás igazgató 
részére – figyelemmel az 1992. XXIII. Tv. 33. §-ára – 8 hónap felmondási idő jár. A felmentési idő 
2007. május 1-től december 31-ig tart.

2007. június-augusztus hónapokban szabadságát tölti, a munkavégzés alól (4 hónapra) 2007. 
szeptember 01. napjától kerül felmentésre.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. május 01.

 

6/7. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatói 
álláshelyére pályázat kiírása

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Az előbbi napirendhez kapcsolódóan, a megüresedő álláshelyre 
pályázat kiírása szükséges. Bizottságok támogatták az előterjesztést, amelyet szavazásra terjeszt elő. 
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

 

126/2006. (XII. 15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeghalmi Péter András Gimnázium és 
Szigeti Endre Szakképző Iskola megüresedő igazgatói álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki:

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Szeghalom, igazgatói álláshelyének 2007. július l-
től, meghatározott (5 év) időtartamra való betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

- egyetemen szerzett pedagógusi végzettség

- pedagógus munkakörben legalább 5 éves szakmai gyakorlat

 

A pályázathoz csatolni kell:

- a pályázó szakmai életrajzát,

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot,

- a szakmai helyzet elemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket,

- az iskolai végzettséget igazoló diploma másolatát,

- erkölcsi bizonyítványt.

 

A pályázat benyújtásának határideje:



Az Oktatási Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap.

 

Bérezés: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

 

A pályázatot Szeghalom város polgármestere részére kell benyújtani:

Macsári József polgármester, 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.,

Telefon.: 66/371-611.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal és folyamatos

 

6/8. sz. napirend: Védőnői álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása

Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A III. sz. védőnői körzetre kiírt pályázatra benyújtott pályázatot az 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság tagjai véleményezték a pályázó jelenlétében, és 
megállapították, hogy a pályázat megfelel a kiírás feltételeinek. Javasolja Képviselő-testületnek a 
pályázat elfogadását, és szavazásra bocsátja azt. 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

 

127/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom III. sz. védőnői körzetre 
benyújtott pályázat alapján Fehérné Szívos Irén Szeghalom Újtelep XII.u.10. sz. alatti lakos védőnő 
pályázatát elfogadja. Nevezettet 2006. december 18. napjától határozatlan időre védőnőnek 
kinevezi, munkabérét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján 114.600.- 
Ft-ban határozza meg.



 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

6/9. sz. napirend: Háziorvosi álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az V. sz. háziorvosi praxis vállalkozásban történő ellátására 
pályázatot írt ki az Önkormányzat, az állás megüresedése miatt. Az álláshelyre Dr. Perez Luis 
berettyóújfalui lakos adta be pályázatát, szeretne családjával együtt Szeghalomra települni, 
amennyiben elnyeri az álláshelyet. Jelezte, hogy jelenleg még nem rendelkezik licencsz vizsgával, 
amely szükséges a háziorvosi állás betöltésére, azonban ennek eleget tesz, és 2007. március 1. 
napjával szeretne munkába állni. A pályázatot az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság 
véleményezte, és megállapította, hogy a pályázat egyéb tekintetben megfelel a kiírásnak, és 
javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra azzal, hogy a vizsga letétele után az álláshelyet betöltse 
a pályázó.

 

Dr. Perez Luis pályázó: A Képviselő-testület tagjai előtt bemutatkozik, és szóban is közli a 
szándékát, hogy a meghirdetett álláshelyet szeretné elnyerni, és családjával Szeghalomra költözni. 
Le kell tennie a licensz vizsgát ahhoz, hogy munkába állhasson, ezt várhatóan 2007. március l-ig 
megszerzi, és ezt követően látná el az V. sz. háziorvosi praxist. Tájékoztatásként elmondja, hogy 
sebész szakorvosi végzettséggel is rendelkezik, és e területen is tudná segíteni a lakosságot, 
amennyiben erre igény van.

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat örül annak, hogy a megüresedő háziorvosi 
körzetben megoldódik az álláshely betöltése, amennyiben a szükséges vizsgát leteszi Dr. Perez 
Luis. Az is öröm, hogy a sebész szakorvosi végzettségével tudja majd segíteni a járóbeteg ellátás 
munkáját. Kéri a pályázótól, hogy amennyiben lehetősége van rá, próbálja orvosismerőseit 
tájékoztatni az itteni szakorvos hiányról, mert nagy szükség van az egészségügyi intézménynek 
szakorvosokra. Kéri a Képviselő-testület tagjaitól a hozzászólásokat. Hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra bocsátja a pályázatot, 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
 

128/2006. (XII. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghirdetett V. sz. felnőtt háziorvosi 
álláshelyre beérkezett pályázatot elbírálta, és elfogadja Dr. Perez Luis Berettyóújfalu Orbán Balázs 
tér l. sz. alatti lakos pályázatát. Az álláshely a háziorvosi licensz vizsga megszerzése után tölthető 
be vállalkozás formájában, melynek várható ideje: 2006. március 1.

Képviselő-testület a Szeghalom Petőfi u. 2. sz. alatt újonnan épült társasházból l db 105 m2-es 
nagyságú lakást, illetve garázst vásárol és biztosítja azt Dr. Perez Luis részére, a vállalkozási 
szerződésének fennállásáig.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. március 1.

 

6/10. sz. napirend: Autó Körös Kft. ajánlata gépkocsivásárlásra

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Bizottságok véleményezték az Autó Körös Kft. ajánlatát, gépkocsi 
vásárlással kapcsolatban. Bizottságok véleményezték az ajánlatot, és javasolták, hogy más cégtől is 
kérjen az Önkormányzat ajánlatot. Ez megtörtént, és a Képviselő-testület erről írásos tájékoztatást 
kapott. Kéri a véleményeket ezzel kapcsolatban. Kérdés, vélemény nem hangzott el. Szavazásra 
bocsátja az előterjesztést, 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

 

129/2006. (XII. 15.) Ökt.sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat új 
gépkocsit vásároljon, és a jelenlegi VW Passat személygépkocsi értéke kerüljön beszámításba az új 
gépkocsi vételárába, vagy ha kedvezőbb, úgy meghirdetés útján kerüljön értékesítésre. A gépkocsi 
vásárlását, a legkedvezőbb ajánlatot tevő cégnél kell lebonyolítani.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2006. december 31.

 

6/11. sz. napirend: Békés megyei Vállalkozási Övezet Kht. Átalakulása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Bizottságok véleményezték az előterjesztést, és javasolták Képviselő-
testületnek, hogy értsen egyet a Kht. pályázatíró céggé történő átalakulásával, a Kht.-nak továbbra 
is maradjon tagja, de támogatást a továbbiakban ne biztosítson részére. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket. Hozzászólás nem volt, az előterjesztést szavazásra bocsátja a bizottsági véleménnyel 
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

 

130/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vállalkozási 
Övezet Kht. pályázatíró céggé történő átalakulásával. Képviselő-testület a cégben való tagságát 
megtartja, és további támogatást nem biztosít a cég működéséhez. Az 500.000,- Ft értékű 
üzletrészéből az Önkormányzat nem kíván eladni, és további üzletrészt sem vásárol.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 



Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2006. december 31.

 

6/17. sz. napirend: Geotermikus közműrendszer kiépítésére előzetes tanulmány véleményezése

Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A geotermikus közműrendszer kiépítésével kapcsolatban elkészített 
tanulmány anyagát a bizottságok véleményezték, és a Pénzügyi Bizottság vállalta, hogy gazdasági 
oldalról részletesen megvizsgálják, hogy előnyös-e a város számára az ajánlat. Javasolja a határozati 
javaslatot elfogadásra azzal, hogy a Városfejlesztési Bizottság is működjön közre a munkában. Kéri 
a hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát a fentiek szerint. 
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

 

131/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a termál energia hasznosításáról szóló 
előterjesztés alapján az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot, hogy a 
befektetők ajánlatát részletesen vizsgálja meg. A Bizottság feladata mérlegelni, hogy az 
Önkormányzatnak érdeke-e a befektetők által kínált konstrukcióban a termál energia hasznosítása.

 

2./ A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot, hogy a 
befektető által előterjesztett társasági szerződést a projekt társaságról, és a konzorciumi szerződést a 
szolgáltatás nyújtásáról. Javaslatukat terjesszék a Képviselő-testület elé.

 

Felelős: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság

Határidő: 2007. február 28.

 



6/18. sz. napirend: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme helyiség biztosítására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Szeghalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelemmel fordult a 
Képviselő-testülethez, hogy a roma lakosság művelődési lehetősének fejlesztése érdekében a volt 
újtelepi iskolában kulturális és közösségi termet biztosítsanak számukra. Működésükhöz ugyancsak 
itt kérnek biztosítani irodahelyiséget is. Az előterjesztést a bizottságok véleményezték, és 
javasolták, hogy.2 helyiséget biztosítsanak részükre azzal a feltétellel, hogy a felmerülő rezsiköltség 
a Kisebbségi Önkormányzatot terheli. Természetesen, ahol irodát alakítanak ki működésükhöz, arra 
ez nem vonatkozik.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy ezzel a javaslattal értsenek egyet, és szavazásra bocsátja azt. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

132/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szeghalmi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat kérelmét, melyben a város roma lakosságának kulturális, közösségi 
tevékenységéhez kérnek helyiséget, illetve működésükhöz irodahelyiséget.

Képviselő-testület a kérelemnek megfelelően, a volt Újtelepi Iskolában 2 helyiséget biztosít 
számukra olyan feltétellel, hogy a felmerülő rezsiköltségek a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 
terhelik, kivéve ahol irodahelyiséget alakítanak ki működésükhöz.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2006. december 31.

 

6/19. sz. napirend: Tüdőgondozó épület akadálymentesítésére pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester:



 

Macsári József polgármester: Korábban már történt próbálkozás pályázati támogatás elnyerésére, a 
Tüdőgondozó épület akadálymentesítésére. A pályázat nem volt sikeres, most viszont újbóli 
lehetőség kínálkozik az előterjesztés szerint, ezért javasolja a határozati javaslat elfogadását, és kéri 
a véleményeket.

Hozzászólás nem volt. 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

 

133/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett „A 
közszolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés II.” pályázati felhívásra vonatkozó pályázat 
benyújtásával a Tüdőgondozó épület akadálymentesítése tárgyában.

 

A Képviselő-testület egyetért a tervezett összköltséggel, a megvalósításhoz pályázat benyújtását 
szükségesnek tartja 2.525.361,- Ft támogatási igénnyel, a 2007. évi költségvetésben a beruházás 
megvalósításához szükséges saját forrást 445.652,- Ft-ot biztosítja.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. január 04.

 

A nyilvános Képviselő-testületnek egyéb napirendje nincs, a további előterjesztéseket zárt ülésen 
tárgyalják. A zárt ülés után ünnepi műsor keretében kerül sor a 2006. évben tanulmányi és sport 
versenyek terén kiváló eredményeket elért tanulók jutalmazására, a Művelődési Központ 
Színháztermében A Képviselő-testület tagjait tisztelettel meghívja az ünnepségre.

Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e bejelentésük.

 



Török Sándorné testületi tag: A Bethlen G. utcán lévő fekvőrendőröket fölöslegesnek tartja, mivel 
egyirányú utcáról van szó, a járda pedig felújításra szorul, mivel életveszélyes az ottani közlekedés. 
Javasolja, hogy a Nagy M. u. felújítása alkalmával ez a rész is legyen felújítva. Kéri továbbá a 
Bajcsy-Árpád-József A.u. kereszteződésénél a hulladékszigetet újralétesíteni.

Tájékoztatást kér a bioetalon üzem beindításával kapcsolatban, hogy milyen fázisban van a 
beruházás. Befejezésül pedig kéri, hogy a bizottsági ülések időpontjai a késő délutáni időpontban 
legyenek, amennyiben ez lehetséges.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Érdeklődik, hogy az ár és belvíz miatt nyújtott állami támogatások 
Szeghalom város viszonylatban hogyan realizálódnak, a szerződéskötések hogyan állnak. 
Intézkedni kellene abban, hogy a megmaradó támogatási összeggel a város rendelkezhessen.

 

Mikolik Judit testületi tag: Veszélyes a Penny Marketnél a közlekedés, sebességmérő műszer 
visszatartó erő, ezért jó volna, ha ott működne.

 

Macsári József polgármester: A Bethlen G. utcán a fekvőrendőrt az ottani lakosok kérték, mivel elég 
sok gyorshajtás volt azóta, amióta a Tildy utcán elhelyezték a fekvőrendőröket. A járda felújítására 
valószínűleg meg lesz a lehetőség, ugyancsak a kukák pótlására is sor fog kerülni.

A bioetalon üzem létesítésével kapcsolatos információ addig nem áll rendelkezésre, amíg a 
környezetvédelmi hatástanulmány nem készül el.

Farkas Zoltán képviselő úr felvetésére elmondja, hogy folyamatban vannak a szerződéskötések, és 
egyetért a megmaradó összeg felhasználásával. Javaslatot tesz arra, hogy a 26 M Ft-ból megmaradt 
forrás maradjon itt, és azok között a rászorulók között kell elosztani, akik a felmérés szerint 
megfeleltek a feltételeknek.

A javaslatot 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

 

134/2006. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. tavaszán kialakult rendkívüli 
árvíz és belvíz miatt, a lakóingatlanokban keletkezett károk enyhítésére nyújtott 26 M Ft állami 
támogatás fel nem használt összegére igényt tart. A fennmaradó támogatás felosztásra kerülne azok 
részére, akik határidőre benyújtották támogatási igényüket, és a feltételeknek megfelelnek.



 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal és folyamatos

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a Képviselő-testület eddigi munkáját, és az ülést lezárja. 
A továbbiakban zárt ülés keretében folytatják munkájukat.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző


