
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 26-án megtartott 
nyilvános üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

 

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

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, kábel 
televízión keresztül az érdeklődőket.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi 
pontokat és javasolja, hogy a meghívón szereplő sorrend szerint tárgyalják a nyilvános ülés 
előterjesztéseit, majd végül a zárt ülés anyagait. A javaslattal a Képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag egyetértettek.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, a bizottságok 
véleményezték az előterjesztést, és elfogadásra javasolták. Kéri a véleményeket, észrevételeket.

Hozzászólás nem hangzott el, a jelentést az előterjesztésnek megfelelően szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

16/2007. (III. 26.) Ökt.sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Önkormányzat 2006. évi zárszámadása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Valamennyi Bizottság tárgyalta a zárszámadás anyagát, és elfogadásra 
ajánlotta a Képviselő-testület felé. A lakosság tájékoztatására ismerteti, hogy Szeghalom Város 
Önkormányzata a 2006.évet 2.316.304 ezer Ft-tal zárta. A bevételeink elmaradtak a várt szinttől, 
ugyanis a 2005. évben a csatorna beruházáshoz kapcsolódóan, mintegy 37 M Ft ÁFA visszatérítése 
volt az önkormányzatnak, amely nyílván a 2006.évben jelentkezett. Örömmel állapítható meg, hogy 
az adóbevételeknél a helyi iparűzési adóbevétel 3,6 %-kal nőtt az elmúlt évben és az áthúzódó 
pályázati pénzekhez kapcsolódó beruházásoknak köszönhetően a felhalmozási bevételek 61,3 M Ft 
értékben realizálódtak.

 

A legnagyobb összegű pénzeszközöket, pályázati forrásokat említve, ez elsősorban az óvoda és a 
csatorna beruházáshoz kapcsolódott még 2006-ban, illetve áthúzódó rekonstrukcióként említhető a 
Tildy utcai beruházás. A kiadásokat vizsgálva megállapítható, hogy 2.087.058 ezer Ft-ban 
realizálódott a kiadás, elsősorban a felhalmozási jellegű kiadásoknál van némi elmaradás.

Az eredeti előirányzatban a kistérséggel közösen végzett informatikai beruházás mind a bevételben, 
mind a kiadásban megjelent a költségvetésben, és ez a közel 40 M Ft-os összeg jelentette a 
felhalmozási kiadásoknál az időarányos teljesítését.

A személyi jellegű juttatások 3,9 %-kal nőttek önkormányzati szinten, ennek az okai elsősorban a 
köztisztviselői illetményalap, illetve a közalkalmazotti bértábla változása, a soros előrelépések 
voltak. Ugyanakkor elmondható, hogy közel 10 %-os növekedés volt a dologi jellegű kiadásoknál, 
és hosszú évekre visszamenőleg tudta biztosítani az Önkormányzat a költségvetésben mindig azokat 
a plusz forrásokat, amelyek az önkormányzat intézményeinek biztonságos működését szolgálták.

 

Örömmel jelentheti, hogy aránylag nagyösszeg jutott járda- és útfelújításra az elmúlt évben, hiszen 
járdafelújításra lakossági támogatással 4,9 M Ft-ot, míg útberuházásra és útalap építésre  90,4 M Ft-
ot fordított az Önkormányzat.



A múlt évben kezdődött meg és ez évben fejeződött be az Idősek Napközi Otthonának felújítása, 
valamint az Óvoda felújítása, amely ez évben szintén befejeződött.

 

Összességében megállapítható az Önkormányzat 2006.évi költségvetésével kapcsolatban, hogy 
biztonsággal működtethetőek voltak az intézmények, nem voltak likviditási gondok. Megvalósultak 
azok a fejlesztési elképzelések, amelyekről a Képviselő-testület döntést hozott, és a 2007.évi 
költségvetésben ezeket a fejlesztéseket szeretnék tovább folytatni. Az írásos előterjesztést 
valamennyi bizottság véleményezte, és elfogadásra ajánlotta Képviselő-testületnek. Kéri a 
napirenddel kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Török Sándorné képviselő: A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolát érintően 
a felhalmozási kiadásoknál 1 M Ft értékű beruházás történt. Kérdése, hogy ez milyen beruházás 
volt. Ezen túl 10 M Ft-os értékben bálázó fűkasza, illetve traktor pótkocsi vásárlás történt. Kérdése, 
hogy eléggé átgondolt volt-e ennek vásárlása, hiszen még a mezőgazdasági vállalkozók körében is 
ritkaságnak számítanak ezek az eszközök. Ezekkel az eszközökkel történik-e munkavégzés, van-e 
ez által bevétele az Önkormányzatnak?

 

Macsári József polgármester: Az említett intézménynél a felújítás elsősorban a tornateremre 
vonatkozik, itt a födémszerkezetet kellett megerősíteni, illetve teljes burkolatcserére került sor az 
elmúlt időszakban. Ez a felújítás a balesetveszély miatt nem tűrt halasztást, mindenképpen 
szükséges volt.

A gépbeszerzés megítélése szerint átgondolt volt, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 
támogatási forrásából vásárolták, mely pályázati lehetőség a hátrányos helyzetű települések részére 
lett kiírva ki az elmúlt évben. Közösen Körösladány nagyközséggel egy projekt csomag keretében 
valósították meg a gépek beszerzését, amellyel fő céljuk a parlagfű rendszeres kaszálása, és 
összegyűjtése az Önkormányzat kezelésében lévő területeken. A pályázat keretében történt az új 
traktor, pótkocsi vásárlása is. Ez szükséges a folyamatos ivóvízszállításhoz, és egyéb 
önkormányzati feladatok ellátásához.

Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás nem volt, javasolja a beszámoló elfogadását, és az írásos 
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet szavazásra terjeszti a Képviselő-testület felé. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai 14 igen szavazattal – egyhangúlag 
– az alábbi rendeletet alkotta.

 



SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2007. (III. 27.) sz.

r e n d e l e t e

 

az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. 
XXXVIII. törvény 82. §-ban meghatározott jogkörében eljárva a 2006. évi költségvetési 
zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

 

1. §
 

1./ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, valamint 
az Önkormányzat költségvetési szerveire.

 

2. §
 

1./ A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2006. évi összesített 
zárszámadása:

a., bevételi főösszegének módosított előirányzatát 2.257.979 ezer,

b., kiadási főösszegének módosított előirányzatát 2.257.979 ezer,

c., bevételi főösszegének teljesítését 2.316.304 ezer,

         d., kiadási főösszegének teljesítését 2.087.058 ezer forintban

állapítja meg az l. sz. mellékletnek megfelelően.

 

2./ A helyi önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi zárszámadása:

         a., bevételi főösszegének módosított előirányzatát 2.257.819 ezer,

         b., kiadási főösszegének módosított előirányzatát 2.257.819 ezer,



         c., bevételi főösszegének teljesítését 2.316.144 ezer,

         d., kiadási főösszegének teljesítését 2.086.953 ezer forintban

állapítja meg a 2. és 3. sz. mellékletnek megfelelően.

 

3./ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi zárszámadása

         a., bevételi főösszegének módosított előirányzata 160 ezer,

         b., kiadási főösszegének módosított előirányzata 160 ezer,

         c., bevételi főösszegének teljesítése 160 ezer,

         d., kiadási főösszegének teljesítése 105 ezer forint.

 

4./ A helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat módosított pénzmaradványát 
226.798.485 Ft-ban hagyja jóvá.

 

3. §
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja.

 

4. §
 

A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 9. sz. 
melléklet szerint fogadja el.

 

5. §

 

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmények szakfeladatonkénti kiadásai 
előirányzatának teljesítését a 4. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

6. §



 

Az Önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. sz. melléklet szerint, a 2006. 
évi egyszerűsített mérlegben szereplő adatok alapján

 

6.972.305 Ezer Ft-ban

 

állapítja meg.

7. §

 

1./ A Képviselő-testület – a 8. sz. mellékletben intézményenkénti – a 2006. évi pénzmaradvány 
felhasználását engedélyezi.

 

2./ Az Önkormányzat címzetes főjegyzője és az intézmények vezetői a pénzmaradványnak 2007. 
évi költségvetési előirányzatban történő átvezetéséről és a módosításáról gondoskodni kötelesek.

 

8. §

 

A Képviselő-testület az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 11. sz., az egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentést a 12. sz., míg az egyszerűsített eredmény kimutatást a 13. sz. melléklet 
szerint hagyja jóvá.

 

9. §

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadását elfogadó határozatát a 14. sz. melléklet 
tartalmazza.

 

10. §

 

Az Önkormányzat címzetes főjegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány 
jóváhagyott összegéről az intézmények vezetőit – a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül – 



értesíti.

 

11. §

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.

 
3. sz. napirend: 2007. évi szemétszállítási díj meghatározása
Előadó: Macsári József polgármester

(E napirend tárgyalásakor érkeztek az ülésre: Gajda Mihály, Csák Gyula képviselők, így a 
Képviselő-testület létszáma: 16 fő.)

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a TAPPE Kft. szolgáltató 
részéről a 2007. évi szemétszállítási díjat illetően nettó 132,44 Ft ürítési díj kerülne meghatározásra, 
melynek bruttó összege 159,- Ft. A korábban megkötött szolgáltatói szerződésben foglalt díjemelést 
tartalmazza az előterjesztés, illetve vonatkozik arra a rekultivációs költségekre, amely arról szól, 
hogy 2008. december 31. napjával a 2003. évben önkormányzati beruházással megépült új 
szeméttelep üzemeltetése megszűnik. Folyamatos a pályázatok figyelése annak érdekében, hogy az 
új hulladéklerakónál hulladékátrakó tömörítővel mérsékelni tudja az Önkormányzat azokat a 
díjkülönbségeket, amelyek abból is származnak, hogy 2008. december 31. után a szeghalmi 
kommunális hulladékot Békéscsabára kell elszállítani.

 

Példaként említi, hogy Füzesgyarmat, Ecsegfalva, Kertészsziget vonatkozásában a nettó ürítési ár 
196 és 281 Ft között van. Ehhez képest elfogadhatónak és méltányosnak tartja az előterjesztésben 
szereplő díj ajánlatot. Szeretné megjegyezni, hogy az üzemeltető jóvoltából minden évben 200 
családnak tudnak 50 %-os díjcsökkentést biztosítani, az anyagilag rászorultak esetében.

Bizottságok véleményezték az előterjesztést, és a szemétszállítási díj megállapításával a bizottságok 
egyetértettek. Kéri képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az előterjesztéssel 
kapcsolatban.

 

Gulyás Sándorné képviselő: Nem ért egyet az áremeléssel, mivel a cég egyfajta áremelést már 
végrehajtott a logós zsák bevezetésével, és a szolgáltatás korábban nem erről szólt. Korábban 
ugyanis a kuka mellé több zsákot is kirakhattak a kertes házban élők, és azt a gyűjtés alkalmával 
elvitték, míg a mostani gyakorlat szerint csak a céglogós zsákokba gyűjtött szemetet viszi el a 
szolgáltató.

 

Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Kérdése, hogy éves szinten hány alkalommal fertőtlenítik a kukákat.



 

Farkas Zoltán képviselő: Az előterjesztés szerinti díj meghatározása 132,44 Ft ürítésenként. Hogyan 
tudja ezt a szolgáltató nyilvántartani? Azok az idős emberek, akik nem esnek bele a 
kedvezményezettek körébe, és 2 esetben ürítik a kukát, azok minden esetben megkapják a számlát. 
Valóban nem mindenki egyformán üríti a szemetet.

A szelektív válogatással és ürítéssel kapcsolatban kér tájékoztatást, hiszen vannak, akik szelektíven 
válogatják a szemetet, és ennek elszállítása nem így történik. Kérdése, hogy miért erőlteti a 
szolgáltató a szelektív gyűjtést, ha ezzel nem ez a célja. Nem sok értelme van, ha a lakosság külön 
gyűjti az üveget, papírt, stb. és utána látni lehet, ahogy a többi szeméttel együtt egy konténerbe 
ürítik azokat. Erről kér tájékoztatást.

 

Macsári József polgármester: Szeretné hangsúlyozni, hogy a szemétszállítás kötelező 
közszolgáltatásként lett bevezetve 6-7 évvel ezelőtt. A kötelező jellegű szemétszállítási díj 
megállapítása mellett korábban is meg volt határozva, hogy a kertes házaknál heti egy ürítés, míg a 
lakótömböknél heti 2 ürítés tartozik a szolgáltatásba. Ha valakinek több szemete keletkezik, mint 
heti 120 liter és várja, hogy a szolgáltató elvigye, akkor teljesen jogos és ugyanannyi az ára a 
zsáknak, mint az ürítés díjának, mivel ugyanannyi szemét fér bele. Tapasztalata szerint az volt 
inkább a gond, hogy nem mindig telt meg a kuka hetente, amit szerződés szerint a lakásokhoz 
biztosított a szolgáltató.

A szolgáltatás kötelező jellege miatt kéri, hogy akinek nincs szerződése, kösse meg a szolgáltatóval, 
ugyanis csak akkor várható, hogy a hulladék elszállításra kerül.

Megkéri Bondár Lajost a TAPPE Kft. műszaki igazgatójátt, hogy az elhangzott kérdésekre adja meg 
a választ.

 

Bondár Lajos műszaki igazgató: Kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a szemétgyűjtő 
konténereket tavasszal és ősszel fertőtlenítik a lakótelepi övezetekben. A nyilvántartásra 
vonatkozóan elhangzott felvetésre elmondja, hogy nem tartják nyilván az ürítéseket, nyílván 
kötelező közszolgáltatás lévén igénybe kell venni a szolgáltatást, erre törvény kötelezi a lakosságot. 
Valóban az idős emberek kevesebb mennyiségű szemetet szállíttatnak, ezért ajánlják a szociális 
csomagot az Önkormányzat számára.

Ugyancsak törvény írja elő a szelektív hulladékgyűjtést, és alkalmazza a szolgáltató még akkor is, 
ha nem jelentkezik pozitív eredmény. A szelektíven gyűjtött hulladékok válogatását elég szigorú 
feltételekhez kötik közegészségügyi szempontból, és a kommunális hulladékkal kevert szelektív 
hulladékot nem lehet válogatni. Amennyiben a szelektíven válogatott hulladékban egyéb hulladék is 
van, azt már nem lehet csak a kommunális hulladékkal együtt kezelni. Nagyon ritkán fordul elő a 
tisztán szelektíven válogatott hulladék, amelyet újra tudnak hasznosítani, ez Békéscsabára kerül, ott 
bálázzák, és onnan értékesítik.

 

Török Sándorné bizottsági tag: Amikor a TAPPE Kft. az Önkormányzattal szerződést kötött, arról 
volt szó, hogy a zöld hulladékot elviszik. Kérdés, van-e lehetőség arra, hogy a kertes házak havonta 
1,2 plusz zsákot kapjanak a nyári időszakban. 



Tervezik-e a zöld hulladéknak a külön történő begyűjtését?

 

Bondár Lajos műszaki igazgató: Korábban tervezték, hogy a hulladékgazdálkodást komplexen 
átszervezik, és ennek része volt, a házhoz menő szelektív gyűjtés keretén belül a zöld hulladék 
külön gyűjtése. Ennek viszont anyagi vonzatai vannak, amely áremeléssel jár. Nyitottak egyébként 
minden kérdésre, amennyiben az Önkormányzatnak, a lakosságnak ilyen irányú kérése van. 
Bonyolítaná mindezt azonban, hogy a legközelebbi komposztáló üzem Dévaványán és Békéscsabán 
van, tehát nagy a szállítási távolság.

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban felmerülő költségek egyébként a kommunális díjba 
vannak kalkulálva, tehát a lakosságnak ezért külön díjat nem számolnak fel.

 

Kérdésre válaszolva elmondja, hogy meg lehetne oldani, ha arra kerülne a sor, hogy a zöld 
hulladékkal felmerülő díjat a kommunális díjban szerepeltessék, de akkor nem 132,- Ft, hanem 
ennél lényegesen magasabb lenne a díj.

 

Gajda Mihály képviselő: A szemétszállítási díjemelés mértéke messze meghaladja az infláció 
mértékét. Miből jön össze ez a számítás? Az üzemanyagköltség nem változott, és a járulékok sem 
változtak, a forint pedig jelenleg erősödik. Nem látja az infláció hatását, ami 9 %-ot adna. Miért kell 
abból hagyományt csinálni, hogy még akkor is elfogadják automatikusan, mint költségnövekedő 
tényezőt, az inflációt? Ez nem gyakorlat a hétköznapi életben, ugyanis ha a vállalkozónak van egy 
hosszú távú szerződése, akkor illik úgy gazdálkodnia, hogy a lakosságra ne terhelje át teljes 
mértékben a költséget.

 

Bondár Lajos műszaki igazgató: Nem általános inflációt, hanem szakmai inflációt dolgoztak ki, ami 
alátámasztja az áremelést.

 

Macsári József polgármester: 2002. év közepén fogadta el Képviselő-testület a TAPPE Kft.-vel 
kötött szerződést, és a szerződésben a díj alkalmazásával kapcsolatban ez a kitétel volt, amit 
elfogadott a Képviselő-testület az inflációval kapcsolatban.

 

Gajda Mihály képviselő: Ezt véleménye szerint lehet módosítani.

 

Gulyás Sándorné képviselő: Nem kapott választ a kérdésére, hogy az Önkormányzat és a Kft. 
kíván-e együtt, vagy külön pályázni, pl. a préselő gépekre és egyebekre, amikre szükség van, és ne 
a lakosságra hárítaná át a költségeket.



Macsári József polgármester: Mindettől független az a pályázati forrás, amire még pályázati kiírás 
nem jelent meg. Ezzel a támogatással szeretné az Önkormányzat a szeghalmi szilárd 
hulladéklerakót átrakóvá minősíteni, amelynek feltételei meghatározottak. Egyébként a kettőnek 
nincs köze egymáshoz, ebben a díjtételben mindez nem szerepel.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a Hivatalnak szigorúbban kell számon kérnie 
a szerződést, amit az Önkormányzat megkötött a TAPPE Kft.-vel. A szelektív gyűjtéssel 
kapcsolatban elmondja észrevételét. A lakótömböknél a lakók a kommunális hulladéktól külön 
válogatják az üveget, papírt, műanyagot, és az elszállítás során a kommunális hulladékgyűjtőbe 
ürítik ezeket is. E szerint nincs értelme a különválogatásnak. Ebben előrelépés szükséges, annál is 
inkább, mivel a szelektív hulladékgyűjtés is kötelező jellegű.

2008-ra meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy itt egy átrakóhely, tömörítő hely létesüljön. Ha 
ugyanis akkor szabadítaná rá az Önkormányzat azt a magas szemétszállítási díjat a lakosságra, ami 
a miatt következik be, hogy nem tömörítve áll rendelkezésre a szemét és úgy szállítják el, az nagy 
bűn lenne a lakosság részére. A pályázatokat figyelik, és 2008-ra megpróbálják kialakítani azt a 
körülményt a szállításra, ami előírás lesz, és kisebb költséggel jár.

 

Mindenképpen kéri a TAPPE Kft.-től, hogy a kötött szerződést maximálisan betartsa. Visszatérve az 
előzőekben elhangzottakra, véleménye szerint a tavaszi, és őszi fertőtlenítés nem felel meg az 
elvárásoknak, ugyanis a nyári hónapokban lenne inkább erre szükség, amikor a legnagyobb a hőség. 
Ekkor ugyanis elviselhetetlen a szemét hulladékgyűjtők környéke.

 

Macsári József polgármester: A megyében 2 regionális szilárd hulladék lerakóhely van: a 
békéscsabai és a gyomaendrődi. Ez utóbbi közel van a településhez, de magasabb költséggel lehetne 
ide szállítania szilárd hulladékot 2008. után, mint jelenleg a békéscsabaihoz, ami távolabb van.

 

Gajda Mihály képviselő: Az anyagban található táblázat szerint sem kapott választ a 9,1 %-os 
emelésre, és a számok alapján sem tudja elfogadni a szakmai inflációra való utalást. Ilyen mértékű 
emelést a FIDESZ frakció nem fog megszavazni.

 

Macsári József polgármester: A képviselő úr hozzászólására reagálva elmondja, hogy az 
előterjesztésből az is kitűnik, hogy a szakmai inflációt figyelembe véve 192,42 Ft/ürítés+ÁFA a 
javasolt díjemelés, ehhez képest az elfogadásra javasolt díj 132,44 Ft.

 

Bondár Lajos műszaki igazgató: Amit a képviselő úr említett számokat, az a 2006. évi valós 
költségeket tartalmazza tételesen.



Macsári József polgármester: Fentiek után javasolja elfogadásra a 2007. évi szemétszállítási díj 
megállapítására vonatkozó előterjesztést, és szavazásra bocsátja azt. Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 5 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2007. (III. 27.) sz.

r e n d e l e t e

 

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló módosított 2/1999.(III.02.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
módosításáról

 

1. §

A rendelet 1.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.sz. melléklete lép.

 

2. §

Ez a rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

1. sz. melléklet

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

4. sz. napirend: Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a szociális igazgatásról szóló 
helyi rendeletet módosítani kell az elmúlt testületi ülésen hozott döntésnek megfelelően. Korábban 
az újszülötteknek biztosított támogatás 10.000,- Ft-ban volt meghatározva, és az Egészségügyi és 
Népjóléti Bizottság elnökének indítványára ez 15.000,- Ft-ra lett módosítva, és ezzel lett elfogadva 
a város 2007.évi költségvetése is. Ez a módosítás jelenik meg a rendeletben, és javasolja 
elfogadásra. A bizottságok véleményezték a rendelet-tervezetet, és elfogadásra ajánlottak 
Képviselő-testület felé. Kéri a hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt, a rendeletet-tervezetet szavazásra terjeszti elő. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2007. (III. 27.) 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 4. § (1) bekezdés a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a., jövedelem: a Sztv. 4. § (1) bekezdés a. pontjában meghatározottak.

 

2. §

 

A rendelet 17/B. § (1) bekezdésében meghatározott „10.000,- Ft” támogatási összeg helyébe 
15.000,- Ft összeg lép.

 



3. §

 

Ez a rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba. A 2. § rendelkezését a 2007. január 1. után született 
gyermekek esetében kell alkalmazni.

 

4/1. sz. napirend: Allianz Hungária Biztosító Zrt. ajánlata Polgármesteri biztosításra

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy biztosítás formájában mintegy 
előtakarékosságként kívánja a város, adott esetben a 2010. évi választásig a polgármesternek tv 
szerint járó tiszteletdíját összegyűjteni. Hasonló biztosítás lett kötve 2003-ban, mely most áprilisban 
jár le. Tekintettel arra, hogy Szeghalom város választói révén újra polgármester lehetett, a 
biztosítási összeg a kedvezményezettet illeti meg, Szeghalom Város Önkormányzatát. Tehát arról 
van szó, hogy nem egyszeri költségvetési teherként jelentkezik adott esetben a 3 havi végkielégítés, 
hanem a biztosítási összeg fedezetet nyújt erre és járulékaira, ami törvényesen jár.

 

Gulyás Sándorné képviselő: Kérdése, hogy hány dolgozóra vonatkozóan kötöttek ilyen biztosítást a 
Hivatalnál.

 

Macsári József polgármester: Nincs a kettő kérdés között összefüggés, mivel az előterjesztést el 
lehet vetni, akkor a 2010 évi költségvetésből egy összegben kerül kifizetésre a végkielégítés. Ez egy 
előtakarékosság, a kedvezményezett az Önkormányzat és nem a polgármester. A polgármesternek a 
végkielégítését ebből tudja finanszírozni az Önkormányzat. A kérdésre válaszolva, nem kötöttek 
ilyen biztosítást más dolgozóra, mivel nincs szándékukban határozott időn belül bárkit is elküldeni, 
így az sem kerülhetett szóba, hogy a végkielégítés ebből lenne fedezve.

 

A bizottságok véleményezték az ajánlatot, és egyetértettek azzal. Szavazásra bocsátja a Biztosító 
ajánlatát, amelynek 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

 

17/2007. (III. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Allianz Hungária Biztosító 
Zrt. „Polgármesteri” szerződésre vonatkozó Élet- és Személybiztosítási ajánlatát.

 

Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy kössön szerződést az ajánlatban foglalt 
biztosításra.

 

Határidő: 2007. április 27.

Felelős: Dr. Farkas József alpolgármester

 

4/2. sz. napirend: Intézményi térítési díjak megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést az 1. sz. mellékletben foglalt 
jövedelemhatárok és csökkentés mértékének figyelembevételével. Mindez a korábbi rendelethez 
képest figyelembe veszi a nyugdíjminimum változását, és ehhez képest az 1 főre eső 
jövedelemhatárokat. A csökkentés mértéke az előterjesztésnek megfelelően 50, 30, 20 %, míg 
54.261,- Ft-től már nem alkalmazható támogatás. Bizottsági tagok véleményezték az előterjesztést, 
és a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlották Képviselő-testület felé. Kéri a hozzászólásokat 
képviselőtársaitól.

Hozzászólás nem volt, az előterjesztést javasolja elfogadásra, és azt szavazásra terjeszti elő. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 



SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

8/2007. (III. 27.) sz.

r e n d e l e t e

 

Az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek 
meghatározásáról szóló többszörösen módosított 5/1996.(II.26.) sz. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) módosításáról.

 

1. §

 

A rendelet 1/A. §-ában meghatározott 3. sz. melléklet helyébe, amely az intézményi térítési díjakról 
és a személyi térítési díjak csökkentéséről szól, e rendelet melléklete lép.

 

2. §

 

Ez a rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően igénybe vett 
szolgáltatások esetében kell alkalmazni.

 

1. sz. melléklet

I.

(A kedvezmények az Idősek Otthona térítési díjaira nem vonatkoznak.)

 



II.

4/3. sz. napirend: Bírósági ülnökök választása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés bírósági ülnökök választásával kapcsolatos, korábban 
10 bírósági ülnök volt, jelenlegi előterjesztés 6 ülnök választásáról szól. A Bírósággal és a 
jelöltekkel az egyeztetés megtörtént. Bizottságok a javaslattal egyetértettek, és azt elfogadásra 
ajánlották. Kéri képviselőtársainak a véleményét.

 

Gajda Mihály képviselő: Kérdése arra vonatkozik, hogy a listára hogyan lehet rákerülni, mivel az 
előterjesztésből ez nem derül ki. Önkéntes alapon történik a jelölés, vagy ismeretségi alapon? 
Kérdése még, hogy e tisztséggel milyen tiszteletdíj jár az ülnököknek.

 

Macsári József polgármester: A bírósági elnök úr tett javaslatot a bírósági ülnökök személyének 
megválasztására, akik már korábban is ellátták e tisztségüket. Korábban nem járt tiszteletdíj e 
tevékenység ellátására. Kérdezi a képviselő urat, hogy van-e valaki ellen kifogása, illetve más 
személyre javaslata.

 

Gajda Mihály képviselő: Nincs kifogása a jelöltek ellen, és javaslata sincs új személy jelölésére.

 

Farkas Zoltán képviselő: Hirdetés útján szokta közhírelni Szeghalom Város Önkormányzata is, 
hiszen a Megye Képviselő-testülete is delegál mind a Megyei Bíróság, mind a Munkaügyi 
Bíróságra ülnököket. Furcsának találja, hogy a bírósági elnök ajánlásával történik az előterjesztés, 
hiszen önkéntes alapon történik a jelentkezés. Kérdése, hogy összesen hány jelentkező közül 
szűkült le a létszám 6 főre.

 

Macsári József polgármester: 6 fő jelentkezet, akik írásban is megerősítették szándékukat e tisztség 
ellátására vonatkozóan. Megítélése szerint e feladat teljesítése időben nagy lekötöttséget jelent az 
ülnökök számára, ezért nem sokan jelentkeznek. Korábban 10 főt választottak, ez lecsökkent 6 főre. 
Javasolja az előterjesztésnek megfelelően megválasztani a bírósági ülnököket. Az előterjesztést 
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

 

18/2007. (III. 26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXVII. tv. alapján az alábbi 
személyeket választja bírósági ülnököknek:

Ács Mihályné Szeghalom Árpád u. 16., Bacsa Gyuláné Szeghalom, Szabadság tér 16/A. III/10., 
Garzó Gyuláné Szeghalom, Hunyadi u. 55/1., Mikó Károlyné Körösladány, Lengyel Béla u. 3., 
Pásztor Imréné Szeghalom, Kazinczy u. 48., Szabó Lajosné Szeghalom Fáy u. 8/B. II/5. sz. alatti 
lakosok.

 

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

 

Határidő: 2007. április 26.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/4. sz. napirend: Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázatok benyújtása

Előadó.:Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tesz. Az írásos anyag 
elkészítése után a Békés Megyei Önkormányzatnál elhangzott egy tájékoztató a kiírt pályázatokkal 
kapcsolatban. Arra kéri a Képviselő-testület tagjait, járuljon hozzá, hogy hasonló nagyságrendben, 
értékét tekintve is önerő biztosításával – mint ahogyan az előterjesztésben is szerepel – vizsgálják 
meg, hogy esetleg a lemaradó kistérségekre vonatkozó pályázati részben, vagy kistérségben 
közösen beadandó csomagrészben csoportosítsanak át az előterjesztésben szereplő támogatásokból. 
Erre azért volna szükség, mert várhatóan pl. Szeghalom Kistérségnek a lemaradó kistérségek 
részére nyújtott pályázati forrásokból mintegy 165 M Ft támogatás fog jutni. A napokban lesz 
társulási ülés, ahol lakosság arányában szeretné, ha elfogadná a Kistérség ennek az összegnek a 
felosztását. A várható döntés szerint Szeghalom városának 37,3 M Ft jut ebből a pályázati 
csomagból. Tekintettel arra, hogy ha a 165 M Ft-ot Szeghalom Kistérség 9 települése fogja 
megkapni, akkor szeretné elérni, hogy minden település a rávonatkozó összeg nagyságrendjéhez 
rendelje hozzá az önrészt, és úgy pályázzon. Ebből a 37 M Ft-ból elsősorban az oktatási 
intézményekhez kapcsolódó pályázatokat referálják. Az Újtelepi Óvodára és a Dózsa úti iskola 
burkolatcseréjére szeretnék úgy benyújtani a pályázatot – mivel biztosnak tűnik a 37 M Ft-os 



pályázati lehetőség – hogy ezt maximálisan kihasználják. Mindenképpen olyan pályázatokat kell 
benyújtani erre a lemaradó kistérségek számára kiírt pályázati csomagba, amelyek prioritást 
élveznek.

Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény.

 

Gajda Mihály képviselő: Kérdése arra vonatkozik, hogy mi volt az a döntési mechanizmus, 
amelynek alapján ezek az utak kerülnek felújításra, amelyek az előterjesztésben szerepelnek. 
Miután pályázati önerő alig marad, egyúttal ez azt is jelenti, hogy az ez évi EU-s forrásokról 
lemond az Önkormányzat?

 

Macsári József polgármester: Egyáltalán nem mondanak le az EU-s forrásokról, a képviselő úr is 
tudja, hogy UNIÓ-s pályázati lehetőségek, amennyiben elbírálást nyernek az év III. negyedévében, 
erre az évre fizikailag talán egyetlen pályázati cél sem indul el, e miatt nem is kell önerőt 
biztosítani. Gyakorlatilag az utak állapota, illetve építésüknek ideje határozta meg a döntést, hogy 
bekerüljenek az előterjesztésbe, egy 25 éves útról van szó egyébként. Erre készült egy felújítási 
terv, és az a TEUT-os pályázat, amiből korábban a Dózsa utcát és a Semmelweis utcát is felújította 
az Önkormányzat, illetve a Bajcsy Zs. utca egy szakaszát a József A. utcával. Ismereteik szerint ez a 
legrégebbi szilárd burkolatú út, amelyről szó van az előterjesztésben. Kérdezi a képviselő úrtól, 
hogy van-e más javaslata.

 

Gajda Mihály képviselő: Nincs más javaslata, és elfogadja a fenti kiegészítést.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztést azzal a 
kiegészítéssel, hogy a számokban nem térnek el, de valószínűleg más pályázati forráshoz kívánják 
az előterjesztéssel ellentétben például a Dózsa úti iskola közlekedő burkolatának felújítását 
csoportosítani. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

 

H a t á r o z at

 

19/2007. (III. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat felújítása” (TEUT) támogatásának elnyerésére. A pályázat keretében megvalósítja 
Szeghalom Bocskai u. felújítását az egyirányú szakaszától kezdődően a 47-es főközlekedési útig, 
valamint a Bethlen u. felújítását, mivel az utak állapota ezt indokolttá teszi.



 

A Képviselő-testület a bruttó 19.498.500,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák 50 %-át, 
azaz: 9.749.250,- Ft-ot a 2007. évi költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt támogatás mértéke 
50 %, azaz: 9.749.250,- Ft.

 

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

 

Határidő: 2007. április 16. (a pályázat benyújtásának határideje)

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

20/2007. (III. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be „a területi 
kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatása” (TEKI) elnyerésére. A pályázat keretében 
megvalósítja a Szeghalom Ady E. u. 1/B. sz. alatti egészségügyi alapellátást biztosító épület 
magastető építését. A Képviselő-testület a bruttó 35.063.069,- Ft összköltséggel tervezett beruházási 
munkák 20 %-át, azaz: 7.012.614,- Ft-ot a 2007.évi költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt 
támogatás mértéke: 80 %, azaz: 28.050.455,- Ft.

 

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

 

Határidő: 2007.április 16. (a pályázat benyújtásának határideje)

Felelős:  Macsári József polgármester

 



H a t á r o z a t

 

21/2007. (III. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás által projektcsomagban, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatása (LEKI) pályázati forrás elnyerésére. A pályázat keretében megvalósítja a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolában két tanterem és vizesblokk kialakítását. 
Mindez a Szakképző Iskola (Szeghalom, Ady E. u. 3. sz.) tetőterében kerülne kialakításra. A 
Képviselő-testület a bruttó 13.772.722,- Ft összköltséggel tervezett beruházási munkák 5 %-át, 
azaz: 688.636,- Ft-ot a 2007.évi költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt támogatás mértéke: 95 
% azaz: 13.084.086,-Ft.

 

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

 

Határidő: 2007. április 16. (a pályázat benyújtásának határideje)

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

22/2007. (III. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy pályázatot nyújt be a 
helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása (CÉDE) elnyerésére. A pályázat keretében 
megvalósítja a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolában a Gimnázium 
(Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. sz.) tornaterméhez kapcsolódó öltöző és vizesblokk felújítását.

A Képviselő-testület a bruttó 5.999.694,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák 20 %-át, 
azaz: 1.199.939,- Ft-ot a 2007. évi költségvetése terhére biztosítja. Az igényel támogatás mértéke 80 
%, azaz: 4.799.755,- Ft.

 

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

 



Határidő: 2007. április 16. (a pályázat benyújtásának határideje)

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

23/2007. (III. 26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozza el a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása (LEKI) pályázati forrás elnyerésére.

A pályázat keretében megvalósítja a Szeghalom Dózsa úti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
(Szeghalom Dózsa Gy. u. 13-17. sz.) belső udvarának burkolat felújítását. A Képviselő-testület a 
bruttó 4.717.440,- Ft összköltséggel tervezett beruházási munkák 20 %-át, azaz: 943.488,- Ft-ot a 
2007. évi költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt támogatás mértéke 80 %, azaz 3.773.952,- Ft.

 

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

 

Határidő: 2007. április 16. (a pályázat benyújtásának határideje)

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

24/2007. (III. 26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szeghalom Városa 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által projektcsomagban pályázatot nyújtson be, a 
leghátrányosabb helyzetű települések felzárkóztatása (LEKI) pályázati forrás elnyerésére. A 
pályázat keretében megvalósítja Szeghalom Kossuth téri (Kossuth tér 7. sz. Bocskai u. 2. sz. és 4. 
sz. tömbbelsőben), Bajcsy utcai (Bajcsy Zs. l9-25. sz. tömbbelsőben) és Újtelepi (Újtelep volt 
iskola és bolt közötti terület) játszóterek felújítását.

Képviselő-testület a bruttó 9.560.400,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák 5 %-át, azaz: 
478.020,- Ft-ot a 2007. évi költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt támogatás mértéke 95 %, 
azaz: 9.082.380,- Ft.



 

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

 

Határidő: 2007. április 16. (a pályázat benyújtásának határideje)

Felelős:  Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

25/2007. (III. 26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szeghalom Városa 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által projektcsomagban pályázatot nyújtson be a 
leghátrányosabb helyzetű települések felzárkóztatása (LEKI) pályázati forrás elnyerésére. A 
pályázat keretében megvalósítja az Újtelepi Óvoda (Szeghalom Újtelep III. u. 15. sz.) épületének 
homlokzat és magas tető felújítását, valamint az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Dózsa úti 
épületének (Szeghalom Dózsa Gy. u. 13-17. sz.) földszinti közlekedőtér burkolat felújítását, továbbá 
a Tildy u. (Tildy u. 17-21. sz.) földszinti 4 tantermének burkolat felújítását.

 

Képviselő-testület a bruttó 16.024.450,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák 5 %-át, azaz: 
801.223,- Ft-ot a 2007. éves költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt támogatás mértéke 95 %, 
azaz: 15.223.227,- Ft.

 

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

 

Határidő: 2007. április 16. (a pályázat benyújtásának határideje)

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/5. sz. napirend: KÖRÖS VOLÁN Zrt.-nek támogatás biztosítása

Előadó: Macsári József polgármestere

 



Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy a Gazdasági Közlekedési 
Minisztériumhoz helyi közlekedés támogatására pályázatot lehet benyújtani. Amióta a KÖRÖS 
Volán végzi ezt a közszolgáltatást a városban, minden évben megteszi ezt Szeghalom Város 
Képviselő-testülete. Ezt a Képviselő-testület a 2007. évi költségvetésében jóvá is hagyta. 
Támogatások elnyerése Önkormányzattal közösen benyújtott pályázat esetén lehetséges, 
gyakorlatilag a KÖRÖS Volántól az Önkormányzat által felajánlott összeget minden évben 
visszakapja a település. Minden évben 2 autóbuszvárót újít fel az Önkormányzat, ez évben az egyik 
az Újtelepen valósul meg. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket. Hozzászólás nem volt, 
javasolja az előterjesztés elfogadását, és azt szavazásra terjeszti a Képviselő-testület elé.

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

 

H a t á r o z a t

 

26/2007. (III. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖRÖS VOLÁN Zrt.-vel (5600 
Békéscsaba Szarvasi út 103.) kötött közszolgálati szerződésnek, illetve a 10/2006. (II. 28.) GKM-
BM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) és/vagy fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 
2007.évben bruttó 260.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújt, melynek 
forrása az 1/2007. (II. 27.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2007. évi költségvetés 
„Tájékoztató adatok III., Támogatások, átadott pénzeszközök, 2007.” Megnevezésű táblázatának 
I.5. pontjában megjelölt „Vállalkozásoknak átadott pénzeszközök”.

 

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a helyi közlekedést tárgyév január 1-től december 31-ig 
folyamatosan fenntartja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A nyilvános testületi ülésnek egyéb napirendje nincs. A közérdekű 
bejelentések előtt bemutatja Both Imre urat, aki az elkövetkezendő időszakban ellátja a Békés 



Megyei Népújság számára Szeghalom és környékéről a tudósítások továbbítását.

 

Both Imre újságíró: Bemutatkozik a Képviselő-testület előtt, és kéri a képviselőket és az 
intézményvezetőket, hogy az együttműködés érdekében tartsák folyamatosan a kapcsolatot 
személyével, és az információkat amennyiben ez megoldható, juttassák el hozzá.

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársaitól, hogy van-e közérdekű bejelentésük.

 

Gulyás Sándorné képviselő: A lakosság jelzése alapján a vésztői úti katonai temetőnél a magyar 
katonák sírja rossz állapotban van, a fejfák ki vannak dőlve. Ez ügyben lehet-e valamit tenni? 
Ugyancsak jelezték felé, hogy a Szigeti Endre Szakképző Iskola melletti lakótelepen tarthatatlan az 
állapot, a diákok oda járnak cigizni, és többen randalíroznak is. Van-e megoldás e probléma 
megszüntetésére?

 

Csák Gyula képviselő: Arra szeretné kérni a polgármestert, hogy a Fesető-féle telek, és a vele 
szomszédos telek ügyében valami végleges megoldással nyugtassa meg a környékbeli lakosokat.

 

Török Sándorné képviselő: Segítséget szeretne kérni, illetve tájékoztatást az Árpád utcai lakosok 
részére azzal kapcsolatban, hogy az élővíz csatornából, ami most kotrásra került, mikor kerül 
elszállításra a kitermelt iszap, mivel ez kifogásolni való.

 

Mikolik Judit képviselő: Az orvosi szakrendelő felújításának idejére kérné a kapu kinyitását, mert 
hátul van a közlekedés a rendelőbe, és nagyon sokan jönnének az ideggondozóból a laboratóriumba.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Az egészségügyi intézményben történő felújítások alkalmával 
hamarosan sor kerül a kazánház lebontására, így nagyfokú balesetveszély áll fenn, és nem 
engedhető meg, hogy ott gyalogosforgalom legyen, illetve akár babakocsival közlekedjenek. A 
lakosságnak hozzá kell szoknia, hogy ezen a részen megszűnik az átjárás, és senki nem vállalja fel a 
felelősséget bármilyen probléma történik. Kéri a lakosságot ennek megértésére.

 

Farkas Zoltán képviselő: Kérése a Vízmű felé, hogy a csőtörések alkalmával történt úthibákat fel 
kell mérni, és a javításokat el kell végezni. Felveti, hogy azok az egyesületek, szervezetek, akik a 
Sport és Civilszervezetek Bizottságától anyagi támogatást kapnak a rendezvényeikhez, az ilyen 
jellegű műsorokra a Képviselő-testület tagjait is hívják meg.

 



Macsári József polgármester: Az elhangzott kérdésekre válaszolva elsőként reagál a katonai 
temetőre, amellyel kapcsolatban megvizsgálják a lehetőséget a rendbetételre vonatkozóan. A 
diákokkal kapcsolatban elhangzott problémára a középiskola figyelmét erre fel kell hívni. Korábban 
is volt ilyen jellegű felvetés, és a diákok azzal érveltek, hogy a cigarettázásra vonatkozóan jogaik 
vannak.

A Fesető-féle kérdéssel kapcsolatban Nagy István műszaki irodavezetőt kéri a tájékoztatásra, hogy 
mikor lesz ott végleges rend.

 

Nagy István műszaki irodavezető: A Fesető-féle telekkel kapcsolatos probléma nagy része 
megoldódott, mielőbb megtörténik a szomszédos telek rendbehozatala is

 

Macsári József polgármester: Az iszappal kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy annak kiszáradása 
után ebből fog megoldódni a part rendezése. Örömmel állapították meg a munkavégzés során, hogy 
nagyon sok hal van a csatornában, ami azt jelenti, hogy a csatornában elég jó minőségű víz van, és 
kezd helyreállni az élővize. Szeretne az Önkormányzat pályázatot benyújtani a csatornákkal 
kapcsolatban, és egyfajta partfalvédelmet megvalósítani. Később pedig az ott lévő tölgyes erdőnél 
megkezdeni a gyérítést, ahol egy kellemes környezetet lehetne biztosítani a város lakóinak a 
számára.

Egyéb bejelentés nincs, ezért megköszöni a lakosság figyelmét, és a nyilvános testületi ülést lezárja. 
A továbbiakban zárt ülés keretében folytatja munkáját a Képviselő-testület.

 

Macsári József Dr.Oláh Ernő


