
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 27-én megtartott 
nyilvános üléséről, a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

 

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

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 
valamint a kábel televízión keresztül valamennyi érdeklődő szeghalmi lakost. Az ülés megkezdése 
előtt átadja a szót a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola végzős diákjainak.

 

Borbíró Judit és Gáncsocs Nikolett 12. évfolyamos tanulók, 160 most ballagó társuk megbízásából 
adják át a ballagási meghívót a Képviselő-testület tagjai részére. Ennyien vesznek búcsút május 5-
én a Berettyó parti Iskolától, és a ballagásra mindenkit szeretettel várnak.

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület nevében megköszöni a diákok meghívását a 
ballagásra.

 

A következőkben megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat és javasolja, hogy a meghívón szereplő sorrend szerint tárgyalják az 
előterjesztéseket, amellyel a 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 12 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

29/2007. (IV. 27.) Ökt.sz.

 

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

 

2.sz. napirend: Az idős ellátás helyzete városunkban

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az idős ellátás helyzetéről szóló írásos anyagot Macsári Istvánné 
Gondozási Központ vezetője és Gyimesi Sándor Szociális Iroda vezetője állította össze. Az 
előterjesztést tárgyalta és véleményezte a Pénzügyi, Egészségügyi és Népjóléti, valamint a 
Városfejlesztési Bizottság. A Bizottság egyöntetű véleménye az volt, hogy egy nagyon jól 
összeállított anyag részletesen összefoglalja a lehetőségeket és azt a munkát, amelyet a Gondozási 
Központ munkatársai végeznek az idősellátással kapcsolatosan Szeghalom városban. Valamennyi 
Bizottság támogatta azt a javaslatot, hogy a Támogató Szolgálatot kistérségi szinten lássa el 
Szeghalom annak érdekében, miszerint a városban élő idős rászoruló lakók ebből a szociális 
támogatásból részesüljenek. Szomorú az a tény, hogy a 2000. és 2006. évi statisztikai adatok alapján 
423 fővel csökkent a város lakossága, ezen belül a 62 éven felüliek aránya 50 fővel nőtt. Nagy 
felelőssége Szeghalom Város Önkormányzatának, hogy a lehetőségekhez képest a legmagasabb 
színvonalon, teljes ellátási körben gondoskodjon az idős emberekről. Kéri képviselőtársait, mondják 
el véleményüket a napirenddel kapcsolatban.

 



Dr. Farkas Erzsébet testületi tag, Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke: Az Egészségügyi és 
Népjóléti Bizottság ülésén tárgyalták a napirendi pontot. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy az idős 
korosztály felé tolódik el a korcsoportos megoszlás, és a szeghalmi lakosok körében nagy az igény 
szociális elhelyezésre, szociális otthoni elhelyezésre sorban állnak. Felmerült annak a gondolata, 
körbe kellene járni, hogy a D’Orsay kastély felújításával lehetősége lenne-e a városnak idős 
szociális otthon működtetésére. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ezt a lehetőséget meg 
kellene vizsgálni, keresni a pályázati forrást. Amennyiben funkciót adnának az épületnek, szociális 
otthonként működne majd az épület, és kérdés, hogy így lenne-e a felújításra pályázati támogatás. 
Kéri képviselőtársait, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadják el az írásos előterjesztést.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Támogatja az előzőekben elhangzottakat, illetve az írásos anyag 
elfogadását. Ezen túlmenően kérdése, hogy a Baptista Szeretetszolgálattal kötött önkormányzati 
együttműködés mit takar. Örömmel veszik, hogy támogatják a város rászoruló lakosait, viszont kéri, 
hogy ezt önállóan tegyék, és ne kapcsolódjon valamilyen politikai rendezvényhez.

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés kapcsán történt felvetéssel egyetért, hiszen nagyon 
sokáig nem tudott az Önkormányzat megfelelő funkciót adni a D’Orsay kastélynak, és valamennyi 
bizottsági ülésen felmerült a szociális otthon igénye, így ezt mindenképpen érdemes lesz körbejárni.

A Baptista Szeretetszolgálattal kapcsolatos szerződés élelmiszersegély kiosztására vonatkozik, 
melyet kifejezetten a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája lát el. Semmiféle politikai jellegű 
dolog nem volt a korábbi élelmiszerosztás során sem.

Javasolja az írásos anyagot azokkal a kiegészítésekkel elfogadni, hogy a Támogató Szolgálatot 
kistérségi szinten lássák el, továbbá megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a D’Orsay kastély 
szociális otthonnak átalakítva működhet-e, illetve az épület felújítására pályázati forrás 
támogatására van-e lehetőség. Mindezt szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

30/2007. (IV. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az idős ellátás helyzetéről szóló 
tájékoztatót a következő kiegészítésekkel:

 

-          az Önkormányzat kistérségi szinten lássa el a Támogató Szolgálatot;

-          meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a D’Orsay kastély szociális otthonnak átalakítva 



működhet-e, illetve az épület felújítása során e funkcióra van-e pályázati lehetőség.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

 

3. sz. napirend: Munkaügyi Központ tájékoztatója

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán jelenlevő Tóth Ferencné dr. 
kirendeltségvezetőt. Az írásos anyagból a legérdekesebbek a Szeghalom városra vonatkozó adatok, 
amelyből 3 lényeges adatot emel ki. A diagram szerint látható, hogy 2007. első negyedévében a 
korábbi évekhez képest magasabb a munkanélküliek száma a városban. Szomorú tapasztalat, hogy 
az állást keresők több mint 50 %-a alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, nyílván összefüggés 
van a létszámadatok és az iskolai végzettség között. Az előterjesztést a bizottságok tárgyalták, és azt 
tudomásul vették. Kérdezi a Kirendeltségvezető Asszonyt, hogy az írásos anyagot szóban 
kiegészíti-e.

 

Tóth Ferencné dr. kirendeltségvezető: 2007. január l-től régiózták a Munkaügyi Központot is, és 
nagy örömükre a régióközpont Békéscsaba, és így a volt Békés Megyei Munkaügyi Központ látja el 
a régió központi feladatokat. Szeretett volna jó híreket hozni arra vonatkozóan, hogy a régióban 
beadott közmunkapályázatok nyertesek-e vagy sem, azonban délig még nem született döntés. Bízik 
abban, hogy a Szeghalmi Kistérség által beadott közmunka program nyertes lesz, ami 5-7 hónapra 
ad majd a nehézsorsú embereknek munkalehetőséget, illetve képzési lehetőséget. Szomorú tény, 
hogy a központi munkahelyteremtő pályázatra, amellyel múlt évben 57 munkahelyet teremtettek a 
11 településen, ahol 1.200.000,- Ft-ot kap a vállalkozó egy munkahely teremtéséért, ez évben 
egyetlenegy pályázó sem indult a térségből. Valószínű az akadály az volt, hogy minimum 5 főre 
kellett létesíteni munkahelyet, amelyet csak a nagy vállalkozók tudtak volna megtenni. Viszont az 
országos foglalkoztatási alapítvány jelenleg is érvényes munkahely teremtő pályázata már 
kedvezőbb, mivel lehet egy munkahelyet is teremteni, és a fenti összegre jogosult a vállalkozó. 
Bízik abban, hogy erre lesz pályázó, mivel érdeklődők már vannak. Érvényben van a megváltozott 
munkaképességűek részére egy munkahelyteremtő, illetve munkahelymegőrző pályázat, és bízik 
abban is, hogy ezeknek az embereknek a részére is lesz pályázati lehetőség. Mindenképpen 
említésre méltó még, hogy a START-kártya 2005. óta él a fiatalok körében, amely nagyon kedvelt, 
és a foglalkoztatók nézik, kik jogosultak e kártya kiváltására, mivel a járulékok fizetésénél nagy 
kedvezmény ez a 2 éves lehetőség. Július l-től érvénybe lép a START plusz kártya, ezt kiválthatja a 
GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérő, valamint a tartósan állást kereső személy, és 2 évig 
kap járulékkedvezményt, aki ezeket a személyeket foglalkoztatja. Ettől még kedvezőbb lesz a 
START extra, aminek első feltétele, hogy tartósan állást kereső legyen a személy, 50 évet betöltött, 



illetve csak 8 általános iskolai végzettségű legyen, így az első évben nem kell e foglalkoztatottak 
után járulékot fizetni, majd csak a 2. évben. Bízik abban, hogy mindezek kedvezően befolyásolják 
majd a foglalkoztatásokat.

Végezetül tájékoztatásképpen még elmondja, hogy 500 álláskeresővel többen vannak most, mint 
tavaly ilyenkor.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a fenti kiegészítést és kérdezi képviselőtársaitól, van-e 
kérdésük az anyaggal kapcsolatban.

 

Török Sándorné testületi tag: Feltételezi, hogy a megfelelő minisztériumokkal tartja a kapcsolatot a 
Munkaügyi Központ, és kérdése, mi az oka a nagy munkanélküliség növekedésnek, a munkahelyek 
megszűnésének. Valamilyen felsőbb szintű egyeztetések vannak-e ezzel kapcsolatban annak 
érdekében, hogy minél többen kerüljenek vissza a dolgozók körébe.

 

Tóth Ferencné dr. kirendeltségvezető: Havi statisztikai jelentést szolgáltatnak országos és régió 
szinten egyaránt, és mindig indokolni kell azt. Nyílván a tárcaközi egyeztetéseknél ez elő is adódik. 
Tudják, hogy a szeghalmi és a mezőkovácsházi körzet a legkedvezőtlenebb a megyében, és ezt 
figyelembe veszik az elhelyezett munkanélküliek támogatásánál.

 

Macsári József polgármester: Örömmel veszi a változásokat, amelyek a lehetőségek között, a 
Szeghalmi Kistérségre vonatkozóan is kedvező képet fognak mutatni az elkövetkezendő 
időszakban. Valóban igaz, hogy a kis- és középvállalkozásoknak nem igazán volt lehetőségük a 
korábbi pályázatokban részt venni, viszont az országos foglalkoztatási alapítvány által kiírt 
pályázatok lehetőséget adnak a legkisebb vállalkozások részére is. Erről az anyag megtalálható a 
Polgármesteri Hivatalban is, az elmúlt időszakban volt a térség mezőgazdasági vállalkozóinak 
részére egy regionális megbeszélés, ahol az anyag népszerű volt.

Bizakodnak a Szeghalmi Kistérség által benyújtott foglalkoztatási pályázat támogatásában, hiszen 
ez nemcsak Szeghalmot, hanem a Kistérség többi települését is érinti, amely 100 %-os támogatást 
jelentene.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Kérdése, hogy esetleg a képzéssel, amit a Munkaügyi Központ 
folytat, ezen lehetne-e változtatni. A kereslethez kellene igazítani a képzéseket, hiszen többnyire 
bolti eladókat, esztergályosokat és számítógép kezelőket képeznek. Esetleg a felmerülő kereslet 
irányába kellene a képzéseket folytatni, mivel például eladókból nagyon sokan vannak, és nem 
biztos, hogy csak ilyen képzésekre lenne szükség.

 

Tóth Ferencné dr. kirendeltségvezető: Kb. 100 képzési tanfolyamot indítanak évente, és ebben a 
nehézipartól a könnyűiparig, a kereskedelemig, a virágkötészetig, a szociális ágazatig minden 



képzés van. A legjobb lenne, ha mindig a kereslet határozná meg a képzéseket, illetve az új 
munkahelyekre képeznének, de ez az, ami nincs. Minden évben azzal kezdik a tervezést, hogy 
milyen irányban folytatódjon a képzés, a meglévő kapcsolataik révén a nagyüzemekkel és 
kisüzemekkel negyedéves felmérést végeznek, és ők mindig jelzik, hogy milyen szakmában 
terveznek leépíteni, illetve felvenni dolgozókat. Ezt a Munkaügyi Központ mindig figyelembe 
veszi, és az állást keresők igényeit is, de ugyanúgy megy a nehézipar és a könnyűipar, illetve 
építőipar által keresett képzések indítása is. Sajnos a térségben az a legkevesebb, hogy új 
munkahelyekre képezzenek munkaerőket, alig várják, hogy legyen olyan munkáltató, aki ilyen 
igénnyel jelentkezzen.

 

Macsári József polgármester: Megjegyzi, hogy Szeghalmon és a környező településen is nagyon 
nagy a munkanélküliség és szomorú, hogy a város foglalkoztatás szempontjából sem hátrányos 
ennek ellenére, hiszen 2005-ös adatok lettek alkalmazva a jogszabály alkotásánál. Úgy gondolja, 
hogy 2005. évhez képest, amely egy felfutó év volt, mivel az Önkormányzat is 200 főt alkalmazott 
közmunkában, egy nagyon jó mutatót produkált, és ennek köszönhetően esett ki a város a hátrányos 
helyzetű települések közül foglalkoztatás szempontjából. Két nagy foglalkoztató van a városban a 
FELINA Hungária Kft. és a Csaba-Metál Kft, összesen a két üzemben 720 főt alkalmaznak, 
melynek 50 %-a szeghalmi, a többi dolgozók a környék településeiről járnak át.

Fentiek után tisztelettel megköszöni a Kirendeltségvezető Asszony tájékoztatóját a munkanélküliség 
helyzetéről, melyet a Képviselő-testület tudomásul vesz.

 

4/1.sz. napirend: Általános és Alapfokú Művészeti Iskola beadványa minőségbiztosítási program 
módosítására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az anyag a korábban meghozott képviselő-testületi döntés értelmében 
a minőségbiztosítási program módosítását tartalmazza, mely az Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolára vonatkozik. Az előterjesztést a bizottságok véleményezték, és támogatták azt. Kérdezi 
képviselőtársait van-e kérdésük, észrevételük. Hozzászólás nem volt, az írásos előterjesztést 
szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

31/2007. (IV. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola Minőségirányítási Programjának kiegészítését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.



 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője

Határidő: Értelemszerű

 

4/1/1. sz. napirend: Támogatás igénybevételére pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés pályázat benyújtásáról szól a szeptember elsejei 
létszámadatokhoz viszonyítva ez egy lehetőség, mely csökkenti a költségeket. Bizottságok 
véleményezték az anyagot, és elfogadásra javasolták Képviselő-testület felé. Kéri a 
hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, az írásos előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

32/2007. (IV. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskolánál bekövetkezett 
gyermeklétszám csökkenése, és az abból adódó csoportlétszám változása, illetve az összevonásokra, 
a költségvetési normatívák csökkenéséből adódó átszervezésekre tekintettel 2007. május 1-től az 
alábbi létszámcsökkentést határozza el az Általános és Alapfokú Művészeti Iskolánál.

 

Létszámcsökkentés mértéke:

-          pedagógus: 2 fő

ÖSSZESEN:  2 fő

 

A létszámcsökkentést a módosított 1992. évi XXXIII. tv. előírásai alapján 2007. május 1-től kell 



végrehajtani.

 

A Képviselő-testület rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő 
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az Önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – a fenti munkakörben dolgozók 
foglalkoztatására nincs lehetőség.

 

Kinyilatkozza továbbá, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi 
CLIII. tv. 5. sz. mellékletének 10. pontja szerinti pályázat keretében, ezen munkavállalók után 
támogatásban nem részesül.

 

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. tv. 
hatálya alá az érintett dolgozók nem tartoznak.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. május 1.

 

4/2. sz. napirend: Gimnáziumi sportosztály indítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 
tájékoztatója arról szól, hogy jogszabályi kötöttségek miatt 2007. szeptemberében még nem, de 
2008/2009-es tanévben már be lehet indítani az Iskolában az emelt óraszámú sporttagozatos 
osztályt. Bizottságok tárgyalták az előterjesztést, és támogatták azt. Amennyiben Képviselő-testület 
az előterjesztést elfogadja, úgy a középiskola alapító okiratát módosítani kell annak érdekében, 
hogy a szeptemberi iskolakezdés után már hirdetni lehessen ezt a képzést is. Kéri ezzel 
kapcsolatban a véleményeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a javaslatot 
szavazásra terjeszti elő. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

33/2007. (IV. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola a 2008/2009. tanévtől kezdődően (kísérletképpen fél 
osztállyal) emelt óraszámú sportosztályt indítson.

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy fentiek alapján gondoskodjon az Iskola Alapító 
Okiratára vonatkozó módosítás előterjesztéséről.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. augusztus 31.

 

4/3. sz. napirend: Jakab Mihály tűzoltó alezredes kérelme

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés Jakab Mihály tűzoltó alezredes kérelmét tartalmazza, 
aki indokai alapján kéri a szolgálati viszonyának 5 évvel történő meghosszabbítását. Amennyiben 
ezzel a Képviselő-testület egyetért, a hosszabbításra vonatkozó javaslatot a Területfejlesztési 
Miniszter elé kell terjeszteni, mivel a Miniszter Asszony hozza meg a végső döntést erre 
vonatkozóan. A parancsnok úr erre az időszakra nem kapná párhuzamosan a nyugdíjat és a fizetést, 
hanem csak a fizetése jár a Testület által meghatározott időszakra. Az előterjesztést a bizottságok 
tárgyalták, és a Pénzügyi Bizottság javaslata az volt, hogy a kérelemmel ellentétben 2 évre legyen a 
szolgálati viszony meghosszabbítva. Kéri a kérelemmel kapcsolatos véleményeket.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A Pénzügyi Bizottsági ülésen javaslatot tett arra, hogy maximum 
2 évre hosszabbítsák meg Jakab Mihály szolgálati viszonyát, hiszen a Képviselő-testület álláspontja 
az, hogy aki elérte a nyugdíjkorhatárt, az adja át a fiataloknak a helyet. Azóta e vonatkozásban 
tájékozódott, hogy meg van-e a lehetőség új parancsnok kinevezésére a meglévő személyi 
állományból. A jelenlegi személyi állományból nincs erre alkalmas személy, aki e feladatot ellássa, 
ezért változtat a javaslatán, és 3 évre javasolja meghosszabbítani szolgálati viszonyát a parancsnok 
úrnak.

 

Kardos László testületi tag, bizottsági elnök: Javasolja 3 évre meghosszabbítani Jakab Mihály 
szolgálati viszonyát annak érdekében, hogy legyen kellő ideje előkészíteni az új parancsnokot e 



posztra.

 

Macsári József polgármester: Javasolja Jakab Mihály szolgálati jogviszonyának 3 évvel történő 
meghosszabbítását, és ezt szavazásra terjeszti. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy 
Képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

34/2007. (IV. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Jakab Mihálynak Szeghalom 
Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága parancsnokának kérelmét, és hozzájárul szolgálati 
viszonyának 3 évvel történő meghosszabbításához.

 

Képviselő-testület a szolgálati viszony hosszabbítására vonatkozó javaslatot a Magyar Köztársaság 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztere elé terjeszti annak érdekében, hogy engedélyezze 
Jakab Mihály parancsnok részére a szolgálati viszonyának meghosszabbítását.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. május 27.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag, bizottsági elnök: Azért nem szavazta meg a szolgálati viszony 3 
évvel történő meghosszabbítását, mivel az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság támogatta Jakab 
Mihály kérelmében írt 5 éves meghosszabbítást.

 

4/4. sz. napirend: 2007. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: A 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásánál részletezésre 
kerültek a fejlesztési elképzelések. Időközben megjelentek a pályázati kiírások a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács részéről, napokban jelent meg egy hiánypótlási kérelem a beadott 
pályázatokkal kapcsolatban. Előre lehetett tudni, hogy nyílván nem lehet mindent megvalósítani a 
felsoroltakból, de a gyakorlat szerint része kell, hogy legyen az éves költségvetésnek az a fejlesztési 
elképzelés, amelyre pályázat benyújtására lehetőség van. A rendelet módosítására a tervezetben 
leírtak miatt van szükség, és javasolja a rendelet módosítását. Bizottságok véleményezték az 
előterjesztést, és egyetértettek azzal. Kéri a véleményeket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el az anyaggal kapcsolatban, ezért a rendelet-tervezetet az 
előterjesztésnek megfelelően szavazásra terjeszti. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testült 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2007. (IV. 28) sz. rendelete

 

a 2007. évi költségvetésről szóló 1/2007. (II. 27.) sz. rendelet módosításáról

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2007. (II. 27.) sz. rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A Képviselő-testület a helyi és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi összesített 
költségvetésének

a., bevételi főösszegét: 2.057.090 ezer Ft-ban

b., kiadási főösszegét:  2.057.090  ezer Ft-ban

 

állapítja meg és az 1., 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

 



2. §

 

A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2007. évi összesített költségvetésének

 

a., bevételi főösszegét: 2.056.450 ezer Ft-ban

b., kiadási főösszegét:  2.056.450 ezer Ft-ban

 

állapítja meg.

3. §

 

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

 

 

 

Bevétel

Kiadás

1.

Működési

1.947.578 ezer Ft

1.823.224 ezer Ft

2.

Felhalmozási

109.512 ezer Ft

233.866 ezer Ft



 

ÖSSZESEN:

2.057.090 ezer Ft

2.057.090 ezer Ft

 

4. §

 

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

 

Az Önkormányzat általános és céltartaléka: 74.909 ezer Ft.

 

Ebből:

 

 

- Általános tartalék

9.979 ezer Ft

- Tanulók tankönyvtámogatása

7.388 ezer Ft

- Közfoglalkoztatás

20.542 ezer Ft

- Felhalmozási céltartalék (pályázati önerőalap)

37.000 ezer Ft

 

melyből megvalósítandó beruházások, felújítások:

 

- Általános Iskolák, óvodák felújítása:



  Dózsa úti ált. isk. épület közlekedő, burkolat felújítás

  Tildy utcai ált. isk. épület tantermek burkolat felújítása

  Újtelepi óvoda felújítás

  Oktatási intézmények felújítása összesen:                             801.223 Ft

   Dózsa utcai iskola udvarának burkolat felújítása                     943.488 Ft

 

- Bethlen u.- Bocskai u. útfelújítás                                      9.749.250 Ft

 

- PAG  és SZESZI szakképző  épületében 2 db

  tanterem és vizesblokk kialakítása                                        688.636 Ft

 

- PAG és SZESZI gimnáziumi épületében öltöző és

  vizesblokk felújítás                                                         1.199.939 Ft

 

- Egészségügyi alapellátás magastető építés                         7.012.614 Ft

 

- 1200 adagos konya, étterem építése

- Szeghalmi Gy. – Szelesi Újtelep u. szilárdburkolatú út építés

- Városközpont rekonstrukció

- Ipartelep közműellátás

- 6 db orvosi lakás építés

- Várhelyi Ifjúsági tábor felújítás

- Térségi állati hulladék kezelési program

- További pályázatokhoz tervkészítés

- SÁRRÉTI Múzeum felújítás

- Játszótér felújítások (jóváhagyott költségvetés, tájékoztató



  adatok 5. sz. melléklet 17-es sor 3 millió Ft keretből

            Újtelepi, Bajcsy Zs. u. 19-25. sz.,

            Kossuth tér 7. sz. játszótér                                      478.020 Ft

                                                                                             

5. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

4/5. sz. napirend: Érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről szól, arról, 
hogy mindazok a lakosok, akik nem fizették meg az út- illetve csatorna hozzájárulást, a 
későbbiekben jogszabályi változás miatt az Önkormányzatnak lehetősége lesz ezt behajtani. 
Gyakorlatilag egy jogszabályi változás átvezetéséről van szó a rendelet-tervezet szerint. Bizottságok 
véleményezték a tervezetet, és elfogadásra javasolták. Kéri a hozzászólásokat. Hozzászólás nem 
volt, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, és szavazásra terjeszti azt. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2007. (IV. 28.) sz.

rendelete

 

az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről szóló 10/1995. (VI. 30.) sz. rendelet 
(továbbiakban: rendelet) módosításáról

 

1. §

 



A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

6. §

 

Az érdekeltségi hozzájárulás behajtására, részletfizetésére, fizetési haladék engedélyezésére az 
adózás rendjéről szóló törvény szabályait kell alkalmazni.

 

2. §

 

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

 

4/6. sz. napirend: Városközpont rekonstrukcióról tájékoztató

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a napirend kapcsán jelenlevő Moldován Attila 
tervezőt. Az előterjesztés 3 részből áll, a Szabadság tér és közvetlen környezete, a Múzeumkert – 
Bocskai u. – Petőfi u., valamint a Kossuth tér városközpont rekonstrukció terveit tartalmazó anyag. 
Mindezt a Városfejlesztési Bizottság két alkalommal tárgyalta, a bizottsági ülésekre valamennyi 
képviselő és bizottsági tag meghívást kapott, és a tervezéssel kapcsolatos valamennyi felvetést 
figyelembe vették a tervezők. Az írásos anyag e két bizottsági ülésen elhangzott javaslatoknak az 
összegzése. Kérdezi képviselőtársait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondják el 
véleményüket.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag, bizottsági elnök: Véleménye szerint át kell gondolni, hogy a 
Szabadság téren milyen változásokat eszközöljenek a városközpont rekonstrukciója során, hiszen a 
Makrisz Agamemnon által készített szobor megfelel, ahol most van. A Petőfi szobor az, amely nem 
jó helyen van. A méltánytalanul háttérbe Szorult Múzeumkertben több mindent lehetne elhelyezni, 
és itt a Petőfi szobornak is megfelelő helye lenne, a Nagy M. utcáról a Földhivatal és a Könyvtár 
között lenne a bejáró és ott elhelyezhető lenne a szobor, a nagy tér pedig megmaradna 
rendezvénytérnek. Nagyon szép a Könyvtár és az Ügyvédi Munkaközösség közötti rész, mivel ez 
fákkal, díszcserjékkel rendezett. Javasolja a Képviselő-testületnek megfontolás tárgyává tenni, hogy 
a városban élő Rácz Ernő fafaragó művész egy közel 4 méteres emlékoszlopot készít a „Pákász 
őseink” emlékére egy olyan fából, amely a Kórház területéről származik. Ezt szintén el lehetne ezen 
a helyszínen helyezni. Továbbá a várhelyi táborban működik a népi mesterségek tábora, ahol 
nemcsak gyerekek, hanem felnőttek is jelen vannak, székelyföldi, délvidéki fafaragók is eljönnek. 
Amikor befejezik a tábort, akkor ezt a részt, mint „Őseink emlékhelyének” kialakíthatnának a 



fafaragók emléknap keretében, ez lehetne akár Sárréti mesterségek emléknapja is, amikor a művek 
bemutatásra kerülnének, és ez kapcsolódna egy nívós rendezvényhez.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A városközpont rekonstrukcióval kapcsolatban tartott bizottsági 
ülésen nagyon sok mindenben meg tudtak állapodni, sok mindenben egyetértettek a felvetett 
kérdések kapcsán, kivéve két dolgot, amelyről parázs vita volt. Mint művészpártoló ember 
felvállalja az ott kifejtett véleményét és elmondja itt is, nem ért egyet azzal, hogy egy kétszeri 
Munkácsy-díjas, Kossuth-díjas kiváló művész alkotását Makrisz Agamemnon Szabadság szobát 
elhelyezzék a jelenlegi helyéről. Amit a szobor jelképez: a szabadság és a béke, ezek időt álló 
fogalmak, azok voltak, és azok maradnak. Szuverén dolog az, hogy kinek tetszik valami, és kinek 
nem. A másik szobor a Polgármesteri Hivatal előtt álló női szobor volt az, amely szintén vita tárgyát 
képezte. A nőszobor ölében a bőség kosarával, ez mind a termékenységet, és a mezőgazdaság 
jelleget képviseli. Véleménye szerint a szobor karbantartása bármikor támogatható, azonban más 
helyre történő elhelyezésüket nem támogatja, mivel „az értékeinket nem szabad kidobni, nem 
szabad félretenni, múlt nélkül nincs jövő”. Ezt el kell tudni fogadni. Amennyiben ezt bárki 
másképpen látja, az nem zavarja, de el kell képzelni, hogy a Képviselő-testület tagjai 4 évre kaptak 
megbízatást, és társadalmi szavazás nélkül ezt nem lehet megtenni, mivel erre a szavazóitól nem 
kaptak felhatalmazást. Indokai alapján ezért nem szavazza meg a szobor áthelyezését.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Ennek a Képviselő-testületnek nagy a felelőssége, hiszen most 
több évtizedre elhatározzák, hogy milyen legyen a városközpont. Az előterjesztett anyag jó alapot 
ad arra, hogy jó pályázatot nyújtson be az Önkormányzat, és a pályázat nyertes legyen. Csatlakozik 
Hegyesi Zsuzsanna képviselőnő által elmondottakhoz, ugyanis jó helyen ítéli meg a Szabadság 
szobor jelenlegi helyét, és nem tartja elfogadhatónak más helyre történő elhelyezését, illetve helyén 
szökőkút létesítését. Át kellene gondolni, hogy a szobor maradjon a helyén, esetleg a környezetét 
lehetne változtatni, ebben lehetne kompromisszumot kötni. A Petőfi szobor elvileg jó helyen van, 
csak nagyon zsúfolt a terület. Amikor a II. Világháborús emlékmű megépült, ennek a szobornak a 
léte meg lett kérdőjelezve.

 

Korábban meg lett szavazva, hogy körbe kell járni a lehetőségét, miszerint a D’Orsay kastély 
szociális otthonná átalakítható-e, a felújításra lesz-e ilyen funkció mellett pályázati támogatás. 
Korábban ez ellen azért tiltakozott, mert ha ezen a helyen szociális otthon lesz, akkor 
megkérdőjelezi a Képviselő-testület a múzeumparknak a létesítését. Azzal ért egyet, amit Dr. Farkas 
Erzsébet képviselőtársa elmondott, hogy olyan szép parkot kell létrehozni, amely felüdülést jelent a 
szeghalmiaknak. Mérlegelni kell a lehetőségeket, nyílván a szeghalmiaknak joguk lenne arra is, 
hogy egy normális szociális otthonba kerüljenek, és ne kelljen átmenni a szomszédos településekre. 
Hangsúlyozza javaslatát, hogy a Szabadság szobrot ne helyezzék el eredeti helyéről. A tervezőnek 
pedig indítványozza, hogy a szökőkúttal ne legyen még zsúfoltabb ez a Szabadság tér, mivel így is 
zsúfolt.

 

Kardos László testületi tag, Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság 2 
alkalommal, több mint 6 órában tárgyalta a városközpont rekonstrukcióra vonatkozó elképzeléseket. 
Javasolja, hogy lehet hagyni nyitott elemeket a tervezésben, de valamilyen szinten 
kompromisszumra kellene jutni, hogy a tervezők véglegesíthessék a terveket, és amennyiben 



megjelenik egy pályázati kiírás, az Önkormányzat beadhassa a pályázatokat. Későbbre lehetne 
halasztani esetleg azokat a kérdéseket, amelyekben nem születik egyetértés. A határozati javaslatot 
tekintve, azzal ért egyet, hogy a Petőfi szobor kerüljön el a térről abban az esetben, amennyiben 
nyertes lesz a pályázat a Szabadság tér felújítására vonatkozóan.

Egyetért azzal a javaslattal, amely a helyi fafaragó mester által elkészített alkotás kerüljön 
elhelyezésre a múzeumkertben. Amennyiben el tudnának indítani egy olyan folyamatot a Várhelyi 
táborban, ahol évenként megrendezésre kerül a fafaragó mestereknek a tábora, akár azt is meg lehet 
valósítani, hogy évenkénti cserével a díjnyertes alkotások kiállításra kerülnének egy évig, és ezt 
lehetne mindig változtatni.

 

Macsári József polgármester: Sok vélemény megfogalmazódott az anyaggal kapcsolatban, amelyet 
a Városfejlesztési Bizottság két alkalommal is tárgyalt, három tervezési területet érintően. 
Összefoglalva az elhangzottakat, kéri képviselőtársait, hogy azt szavazzák meg.

Egyetértés született abban, hogy a Szabadság szobor maradjon a jelenlegi helyén. A szökőkút 
létesítését, kisebb méretben elképzelhetőnek tartaná, mivel a régi Szabadság téren is volt egy kis 
szökőkút, ezt a tervezési javaslatot nem vetné el.

Földhivatal és a Könyvtár közötti épületrésznél tervezve lesz bejáró egy nem rendszeres gépjármű 
forgalomnak, ez rendezvény helyszíne lehet majd. Lehetne egy emléknap szervezve minden évben, 
amikor a sárréti hagyományok ápolása révén a sárréti ételeket, sárréti kézművesek munkáit lehetne 
bemutatni, a Sárrét jellegzetes zenei világát. Nem ütközne mindez azzal az elképzeléssel, hogy 
szociális otthon funkciót kapna a D’Orsay kastély.

Egyetértenek abban, hogy Rácz Ernő fafaragó művész alkotása is elhelyezésre kerüljön. A 
képviselői hozzászólásokból az derült ki, hogy a múzeumkertben központi helyen felállítva a 
pákászok világát bemutató helyi népművész által készített szobor jó helyen lenne, az Ügyvédi 
Munkaközösség és a Könyvtár közötti részen pedig van annyi hely, hogy az évente megrendezésre 
kerülő fafaragó táborban elkészített alkotások itt kiállításra kerüljenek.

Tájékoztatásként elmondja, hogy Nagyrábén a holnapi nap folyamán Sárréti ízek címszóval egy 
fesztivál kerül megrendezésre. Úgy gondolja, hogy a Hajdu Bihar megyei részen elterülő sárréti 
településekben jó partnert találnának abban, hogy például jövőre ez a fesztivál Szeghalmon kerülne 
megrendezésre.

Javasolja ezzel a kiegészítéssel elfogadni a határozati javaslatot annak érdekében, hogy a tervező úr 
tudjon tovább dolgozni.

 

Tekintettel továbbá arra, hogy három nagy területről van szó, figyelembe véve a pályázati 
lehetőségeket, és azt, hogy 20-30 %-os önerőt kell biztosítani, a fokozatosság elvét betartva, akár 
külön részekben is tudják hasznosítani az anyagot, amennyiben az jóváhagyásra kerül.

Egyetért azzal, hogy a Szabadság tér eddigi kialakítását vegyék figyelembe, és őrizzék meg ezt a 
formáját, sőt vissza kell állítani az eredeti állapotát például az I. világháborús emlékműnek.

 



Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A Kossuth tér felújításához kapcsolódva elmondja, hogy a 
Református Egyház épületének a felújítása is szóba jöhet, amelyre jó pályázati lehetőségek vannak 
az egyházi tulajdonban lévő műemlékvédelmi felügyelet alá tartozó épületekre. Ebben segítséget 
kell nyújtani az Önkormányzatnak, keresni kell a pályázati lehetőségeket, hogy a Kossuth tér 
felújításával egyidőben az Egyház épülete is felújításra kerüljön, amennyiben erre lehetőség lesz.

 

Macsári József polgármester: A felvetéssel egyetért, és megvalósíthatónak tartja az épületek 
felújítását. Természetesen az Önkormány a szükséges segítséget megadja, hogy a felújítás egy 
közös pályázat keretében megtörténjen.  A Kossuth teret tekintve a Rendőrség épülete az, amely a 
jelenlegi formájában abba a műemléki környezetbe nem igazán illik bele. A Békés megyei Rendőr-
főkapitányság már elindította azt a tervezési folyamatot, amelynek során egy magastető kerülne a 
jelenlegi rendőrségi épület tetejére. Egyébként tapasztalható, hogy egy-egy pályázat benyújtásánál 
minél szélesebb összefogással kerül benyújtásra a pályázat, annál nagyobb esély van a nyerésre. El 
tudja képzelni, hogy a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, a Református Egyház és az 
Önkormányzat együtt nyújtson be pályázatot, amelyet kedvezőnek tekintene, és így tudnának 
segíteni mindenkinek, a saját forrásukat mindenki ki tudná egészíteni a pályázati támogatásból. Ez 
mindenképpen kedvező lenne, mivel a városban egy kifejezetten műemléki központú környezetről 
van szó a Kossuth teret illetően, amely meghatározó része a városnak, ezért indokolt az ilyen jellegű 
pályázat benyújtása. Tehát a határozati javaslatot tekintve csak a Petőfi szobor kerül el jelenlegi 
környezetéből, és a legideálisabb lenne, ha a szobor alatt lévő, korábban üzemelő kutat is – 
hasonlóan a Pláner kúthoz – sikerülne helyreállítani.

A határozati javaslatot a fentiekben elhangzott kiegészítésekkel javasolja elfogadásra, és szavazásra 
bocsátja azt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal 
és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

35/2007. (IV. 27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városközpont rekonstrukciós terveit az 
alábbi kiegészítésekkel elfogadja:

 

1./ Tervezési terület: Szabadság tér

-          A Szabadság téren elhelyezett Petőfi szobor a Földhivatal és a Könyvtár közötti területen 
kerüljön elhelyezésre. A Könyvtár és az Ügyvédi Munkaközösség közötti területen, a 
múzeumkertben központi helyen legyen elhelyezve a pákászok világát bemutató szeghalmi Rácz 
Ernő fafaragó által készítendő szobor. Itt kiállításra kerülhetnének különböző nemzetiségű 
fafaragók művei is minden évben.

 



-          A Petőfi szobor alatt lévő, korábban üzemelő kutat – hasonlóan a Pláner kúthoz – lehetőség 
szerint helyreállítani, ennek lehetőségét meg kell vizsgálni.

 

-          A Szabadság szobor maradjon a téren, és a Szabadság téren kisebb méretű szökőkút legyen 
kialakítva.

 

-          A Szabadság téren tervezett kerékpárút legyen meghosszabbítva a Hunyadi utca 
kereszteződésig.

 

2./ Tervezési terület: Múzeumkert- Bocskai u. – Petőfi u.

-          A Bocskai úton (régi piactéren) lévő oszloptrafót a nyertes pályázat keretében át kell 
helyezni a Nádasdy utca elejére.

 

3./ Tervezési terület: Kossuth tér

-          a Tildy utcai kereszteződéstől az Alma Mater étteremig lánckorlát elhelyezése indokolt.

 

-          a Bocskai u. 1-3. sz. tömblakás melletti zöldterület rendezés és szobor

áthelyezéséhez kell illeszteni a Kossuth téren megjelenő járdaburkolat felújítást, míg a Széchenyi 
utcai páratlan oldalán a tervezett gyalogátkelőhelyig.

 

-          A Kossuth tér felújításával egyidőben indokolt a Református Egyház, és a Rendőrség 
épületének felújítása is, ezért a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, a Református Egyház és az 
Önkormányzat együtt keresse a pályázati lehetőségét az ilyen jellegű támogatás elnyerésére.

 

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

 

Határidő: 2007. május és Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 



 4/7. sz. napirend: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás alapító okiratának és társulási 
megállapodásának módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulásnak az alapító okirata, illetve a Társulási Megállapodás II. pontja módosításra kerül, mivel 
a Kistérség már 3. alkalommal jelentette meg a KÖRÖS-SÁRRÉTI HÍRLAP-ot, és ahhoz, hogy ezt 
hivatalosan tehesse, szükség van mindezek módosítására. Kéri ezzel kapcsolatos véleményeket, 
észrevételeket. Hozzászólás nem volt, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 
és 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

 

36/2007. (IV. 27.) Ökt. sz.

 

1.        Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulásnak a 2005. július 1. napjával elfogadott Alapító Okiratában szereplő kiegészítő 
tevékenységként c. bekezdést a 2213 Időszaki kiadvány kiadása tevékenységi körrel egészíti ki 
2007. március 1-től.

 

2.        Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulásnak a Társulási Megállapodás „II. A társulás célja és feladata 1. bekezdését – időszaki 
kiadvány kiadása feladattal egészíti ki, 2007. március 1-től.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

4/8. sz. napirend: Pályázat benyújtása a Sárréti Múzeum épületének felújítására

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Korábban pályázatot nyújtott be Képviselő-testület a Sárréti Múzeum 
épületének felújítására. A pályázat elbírálásra került, és lényegesen csökkentett műszaki 
tartalommal, mint egy 4,5 M Ft-ot nyert a város az épület felújítására. Szeretné az Önkormányzat a 
Múzeum udvarát, és környezetét, a kerítést is rendbe tenni. Tekintettel arra, hogy valamennyi 
szükséges dokumentum terv elkészült, kéri képviselőtársait az előterjesztés támogatására, amely 
újabb pályázat benyújtására vonatkozik. A határozati javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

37/2007. (IV. 28.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az 
OKM által meghirdetett „Közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi színterek, 
nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, népművészeti alkotóházak és muzeális 
intézmények infrastrukturális fejlesztése 2007. évi támogatás” elnyerésére. A pályázat keretében 
megvalósítja a Szeghalom Tildy u. 14. sz. alatti Sárréti Múzeum épületének felújítását, mivel az 
épület állapota ezt indokolttá teszi.

 

Képviselő-testület a bruttó 5.000 e Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák 10 %-át, azaz 500 e 
Ft-ot a 2007. évi költségvetés terhére biztosítja, az igényelt támogatás 90 %, azaz 4.500 e Ft.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 25.

 

4/9. sz. napirend: Útalapok aszfaltburkolattal való lezárás beruházásra közbeszerzési eljárás 
megindítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szintén egy korábbi képviselő-testületi döntéshez 
kapcsolódik. Javasolja képviselőtársainak, hogy az előterjesztésben foglalt munkákat hirdesse meg 



az Önkormányzat közbeszerzési törvény alapján, és a Közbeszerzési Bizottság lássa el ezzel 
kapcsolatos feladatát. Kéri a véleményeket, észrevételeket. Mivel hozzászólás nem volt, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

38/2007. (IV. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2006. évben megépített 
útalapok (Honvéd, Pozsonyi, Újtelep XII., Újtelep XIII.u., Szeleskert, Szeghalmi Gy. páratlan oldal, 
Szeghalmi Gy.-Szelesi Újtelep és Tass vezér utcák) 2007. évben aszfaltburkolattal történő 
lezárásával, melyet a költségvetésben is elfogadott. A kivitelező kiválasztására hirdetmény nélküli 
egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el. A KVT. 299. § (1) bekezdés b. pontjában 
előírt legalább három ajánlattevő kiválasztására, felkérésére megbízza a Közbeszerzési Bizottságot.

 

Felelős: Macsári József polgármester, Közbeszerzési Bizottság elnöke

Határidő: 2007. szeptember 15.

 

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

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Látható, hogy Szeghalmon folyik a rendelőintézet és a kórház 
felújítása, igaz, nem az elvárható ütemben, mivel másfél hónapos késés várható.

Korábban 6 orvosi lakás építéséről döntött a Képviselő-testület, azonban az ezzel kapcsolatos 
pályázat nem volt sikeres, így a lakásalapba helyezett 120 millió Ft nem lenne elegendő orvosi 
lakások építésére, kibővíteni pedig nem lenne erre lehetősége a közeljövőben az Önkormányzatnak. 
Indítványozza, hogy a Petőfi utcai új lakásokból vásároljon az Önkormányzat 2 db 100 m2-es 
földszinti lakást garázzsal együtt, melyet majd az orvosoknak biztosíthat. Nem biztos, hogy 
értékesíteni kellene a Semmelweis utcai lakásokat, amelyből még 2 db az Önkormányzat tulajdona, 
ezeket szépen felújítva biztosíthatnák az ideérkező orvosok számára, tehát nem javasolja ezek 
értékesítését. 6-8 M Ft-ból fel lehetne újítani, amennyiben az ügyelet és a pszichiátria novemberben 
innen elkerülne. Ugyancsak felújításra kerülhetne a Bajcsy utcai orvosi lakás ugyanolyan szinten, 
mint a Semmelweis utcán lévők. Így a már eddig vásárolt orvosi lakással, plusz 2 lakás vásárlásával 
és 3 db lakás felújításával meg lenne a 6 lakás. Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza meg 
a polgármestert a 2 lakás vásárlásával, és ahogyan lehetőség lesz rá, vegye fel az ütemezésbe a 
lakások felújítását.



A továbbiakban elmondja, hogy áttanulmányozták a Békés Megyei Önkormányzat, a Pándy Kálmán 
Kórház és Szeghalom Város Önkormányzata közötti egészségügyi intézmények működtetésére 
létrejött megállapodást, és az a tapasztalat, hogy a Pándy Kálmán Kórház nem nagyon ambicionálja 
magát ennek a megállapodásnak a betartására.

Példaként említi, hogy az egészségügyi intézmény vezetőjének a kinevezéséről az Önkormányzat 
nem kapott semmiféle tájékoztatást, személyi kérdésekben nem kérik ki a város vezetésének 
véleményét. A Pándy Kálmán Kórház nem teljesíti folyamatosan azt az igényét az Önkormánynak, 
hogy segítsen az orvosok idehelyezése ügyében. A napokban tárgyalásra kerül sor az igazgató úrral, 
amely arra vonatkozik majd, hogy kiírta-e a pályázatokat a hiányzó szakorvosok biztosítására. 
Szüksége van ugyanis Szeghalom városnak belgyógyászra, röntgenorvosra, sebészre.

Mindenképpen javasolja a 2 lakás megvásárlását a Szeghalom Petőfi u. 2. sz. alatt.

 

Macsári József polgármester: Fenti indítványokra tekintettel javasolja 2 lakás vásárlását a 
Szeghalom Petőfi u. 2. sz. alatt, és 3 lakás felújítását, ami jó alkalom lesz a helyi vállalkozók 
foglalkoztatására. Mindezt szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

39/2007. (IV. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Petőfi u. 2. sz. alatti 
társasházból 2 db 105 m2-es nagyságú földszinti lakást, illetve garázst vásárol, amelyet az 
egészségügyi intézménybe pályázat útján érkező szakorvosok részére biztosít.

 

Képviselő-testület nem javasolja elidegenítésre kijelölni a 2 db Semmelweis utcai orvosi lakást, 
mivel ezek felújítását tervezi a következő évben a Bajcsy Zs. utcai orvosi lakással együtt, melyet 
szintén orvosok részére biztosít majd.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. augusztus 31., illetve folyamatos

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársait, van-e még bejelentésük.

 



Eitler Gottfried testületi tag: A városnak el kellene gondolkodni azon, hogy a város visszavegye a 
Kórházat a Pándy Kálmán Kórháztól, mivel véleménye szerint ezt a jelenlegi helyzet indokolttá 
tenné.

 

Macsári József polgármester: Nem tartaná helyesnek ilyen kérdés felvetését ebben az időszakban, 
szakmai indokok alapján. Most van az egészségügyi reform kapcsán egy olyan átalakulás, amelyből 
remélheti Szeghalom város, hogy a járóbeteg szakrendelő, illetve az utókezelő kórház részére 
biztosítani tudnak megfelelő szakembereket lakás biztosításával.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Meg kell állapodni a Pándy Kálmán Kórház igazgatójával, hogy 
írja ki a pályázatokat a hiányzó szakemberek pótlására, Szeghalomra vonatkozóan. Ha ez nem 
valósulhat meg, illetve nem tud az Önkormányzat megállapodásra jutni, akkor az Önkormányzat 
esetleg köthet megállapodást akár Békéscsabával, vagy más településsel is, hiszen elengedhetetlenül 
szükség van orvosokra, és ezt mielőbb meg kell oldani. Tudomása van röntgenes-tüdőgyógyász-
ultrahangos szakorvosról, aki szívesen jönne a városba, de amíg a pályázati kiírás nem jelenik meg, 
addig erről nem lehet szó.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Véleménye szerint annak, aki most a városban az egészségügyi 
intézmény vezetőjének lett kinevezve, meg kell adni a lehetőséget a bizonyításra, és utána kellene 
róla véleményt formálni. A testületi ülésre egyébként meg lehetett volna hívni.

A továbbiakban lakossági bejelentésként mondja el, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer 
megépítése során csúnya munkát hagytak ott a vállalkozók, ennek helyreállítását kéri.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Senkit nem akar megbántani, de elvárható lett volna, hogy a 
személyi változásokról az Önkormányzat vezetése tudomást szerezzen.

 

Macsári József polgármester: Nyílván az új vezető jelentkezni fog a Képviselő-testületnél. Itt egy 
cél kell, hogy legyen: megfelelő szakemberek jöjjenek a városba, ha már 1 milliárdos beruházás 
révén úgy formájában, mint eszközeiben megújul az egészségügy Szeghalom városában.

 

Pákozdi Gábor testületi tag, bizottsági elnök: A kinevezett vezetőnek sok sikert, és jó munkát 
kívánnak és néhány hónap alatt valóban eredményt kell elérni.

Tolmácsolja továbbá az április 30-i és május 1-i programokat, és kéri a város lakosságát, hogy 
ezeken minél többen vegyenek részt.

 



Macsári József polgármester: Befejezésül megköszöni a Képviselő-testület tagjainak a munkáját, az 
érdeklődőknek a figyelmét, és testületi ülést lezárja.

 

 

Macsári József                                            Dr. Oláh Ernő


