
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 29-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, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, 
Kovács István, Mester Csaba, Mikolik Judit, Nagy Gábor, 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 nyilvános képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket, és a helyi kábeltelevízión keresztül valamennyi érdeklődő szeghalmi lakost.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi 
pontokat és javasolja, hogy a meghívón szereplő sorrend alapján tárgyalják az előterjesztéseket. A 
zárt ülés anyaga a 4/3. és 4/7. sz. előterjesztés. A napirendek tárgyalására vonatkozó 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 hozzászólásokat.

Hozzászólás nem hangzott el, és a jelentést az előterjesztés szerint szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

40/2007. (V. 29.) Ökt. sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Rendőrkapitányság beszámolója

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelent Hajdu Antal ezredes 
főkapitányt és Szalai Zoltán r.őrnagy kapitányságvezetőt. A Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetője 
napirendnek megfelelően elkészítette az írásos tájékoztatót a város közbiztonságáról, a Szeghalmi 
Rendőrkapitányság 2006. éves tevékenységéről. A Bizottságok tárgyalták az írásos anyagot, és 
nagyon sok kérdés elhangzott, amelyre a kapitányságvezető válaszolt is a bizottsági ülésen. Az 
anyagban utalás van arra, hogy Szeghalom város továbbra is a megye egyik legbiztonságosabb 
települése. A bizottsági tagok hiányolták az írásos anyagból, miszerint büszkélkedhet azzal a város, 
hogy az év rendőre Békés megyében a szakmai zsűri döntése értelmében Szeghalmi 
Rendőrkapitányság beosztottja Molnár Károly rendőr főtörzs zászlós lett. Ez nemcsak a Molnár 
Károly személyének szól, hanem a Szeghalmi Kapitányság munkájának is. Az anyagot áttekintve 
látható, hogy bizonyos esetekben lényegesen magasabbak a 2006. évi mutatók, mint az előző évben. 
Ez részben a garázdaság számát tekintve is így van, hiszen 3-ről 5-re nőtt, illetve visszaélés 
kábítószerrel mutatónál van jelentős növekedés, amely a rendőri munkának köszönhetően egy ügy 
felgöngyölítését jelenti. A vagyon elleni bűncselekmények száma is jelentősen nőtt, amely 
legnagyobb számban a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésében nyilvánult 
meg.

 

Összességében megállapítható, hogy jó munkát végzett az elmúlt évben a Szeghalmi 
Rendőrkapitányság állománya, ismeretei szerint a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői is 
hasonlóról számolhatnak be.

Kérdezi a kapitányságvezetőt, hogy az írásos anyagot kiegészíti-e.

 

Szalai Zoltán r.őrnagy kapitányságvezető: Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése nincs, várja a 
kérdéseket, észrevételek.



 

Macsári József polgármester: Kérdezi a képviselőtársait, van-e kérdés, hozzászólás.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A 10.sz. választókerület képviselőjeként szeretné megköszönni a 
Rendőrségnek azt az áldozatkész munkáját, amivel felderítette a gyilkosságot, hiszen az ott élő 
embereknek nagy nyugalmat jelent, hogy meg van a tettes, és nyugalomban élhetnek továbbra is. 
Véleménye szerint továbbra is szükség van a rendszeres ellenőrzésekre az utcákon, hiszen a lopások 
száma csak ebben az esetben tud lecsökkenni.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az írásos anyag elfogadását, a 
bizottsági ülésen elhangzottakkal együtt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

41/2007. (V. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Rendőrkapitányság 2006. 
éves tevékenységéről, valamint Szeghalom Város közbiztonságáról szóló írásos tájékoztatót a 
bizottsági ülésen elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja.

 

A Képviselő-testület további sikeres és eredményes munkát kíván a Rendőrség összes 
dolgozójának.

 

3.sz. napirend: Tűzoltóság beszámolója

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Szeghalom Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának írásos 
beszámolója a 2005-2006. évi munkájukat foglalja össze. Bizottsági üléseken is elmondta a 
beszámoló 1. oldalához kapcsolódóan, hogy a nagyszámú nyugdíjazások miatt költségvetési 
feszültség jelentkezik. Ezzel kapcsolatban a költségvetés kiegészítéséhez kértek támogatást az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól. Tekintettel arra, hogy kötött normatíváról van 
szó, amelyet minden évben rendelkezésére kell bocsátani a Tűzoltóságnak, abban az esetben, 
amikor szükség van önkormányzati támogatásra, méltánytalan, hogy csak Szeghalom Város 



Önkormányzata nyújtson támogatást. Erre a város költségvetése nem ad lehetőséget, ugyanakkor 9, 
illetve 25 település védelmét látja el a Szeghalmi Tűzoltóság. Bízik abban, hogy a Miniszter 
Asszony kedvező választ fog adni levelükre. Kérdezi a tűzoltó parancsnok urat, hogy van-e 
kiegészítése az írásos anyaghoz.

 

Jakab Mihály tűzoltó alezredes tűzoltósági tanácsos parancsnok: A beszámoló kapcsán szeretné 
kiemelni, hogy a jelenlegi információk szerint lehetőség lesz a már régóta kezdeményezett II. 
kategória visszaállítására a Tűzoltóságuknál. Ez abban nyilvánul meg, hogy január l-től nem egy, 
hanem 2 gépjárműfecskendővel tudjanak a helyszínre kivonulni. Ígéretek szerint jogszabály fog 
megjelenni nemsokára arra vonatkozóan, hogy a létszámukat 14 fővel tudják fejleszteni. Főképpen 
szeghalmi személyekkel szeretnék pótolni a létszámállományukat, amellyel erősítenék a Tűzoltóság 
erejét. A jelenlegi helyzet szerint 1 tűzoltó gépkocsi fecskendővel 6 fő vonult ki egy káresethez, van 
egy vízszállító, mely csak szükség esetén vízhiányos helyekre indul el. Abban az esetben, amikor ez 
az 1 autó elmegy más tűzoltóság területére, akkor Szeghalom és környéke védelem nélkül marad. 
Várhatóan mindez január 1-től megszűnik, és valósággá válik, amiért már hosszú idő óta harcoltak a 
polgármester segítségével együtt. A tűzoltóságuk tevékenysége kapcsán említést érdemel még, hogy 
évi vonulásaik száma kb. 300-320 körül van, amelyet befolyásolnak az időjárási viszonyok, és a 
vonulások több mint 20 %-a más területre történik.

Állományuk az eddigi feladataikat megfelelő színvonalon látták el, a lakosság több tekintetben 
számít a munkájukra. Sok esetben kapnak hívásokat különböző segítségek érdekében nemcsak 
Szeghalmon, hanem az egész működési területükre kiterjedően. A munkájukat próbálják 
megismertetni a gyerekekkel, felnőttekkel. Az óvodás, iskolás, középiskolás gyerekek 
meglátogatják a Tűzoltóságot, hogy ez által megismerkedjenek a technikával. Sok esetben 
meghívást kapnak gyermeknapokra, falunapokra, ahol igénylik a Tűzoltóság bemutatóját.

 

2003-tól sikerült olyan kapcsolatot kialakítani a külföldi tűzoltó kollegákkal, hogy a tűzoltók 
gyermekei minden évben más és más helyszíneken tudnak részt venni különböző táborozásokon. 
Ennek kapcsán már eljutottak Németországba, Lengyelországba, Csehországba, és természetesen 
Magyarországon is volt tábor, ahová külföldi gyerekek jöhettek. Ez évben is sor kerül hasonló 
táborozásra Lengyelországba, ahová 15 gyermek juthat el.

 

Macsári József polgármester: A szóbeli kiegészítést megköszöni, és külön öröm valóban, hogy a 
Tűzoltóság a II. kategóriába lesz sorolva, amelyre régen várnak.

 

Az írásos beszámolót a bizottságok tárgyalták, és elfogadásra ajánlották Képviselő-testület felé. 
Kérdezi képviselőtársait, van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, majd az írásos beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t



 

42/2007. (V. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Város Önkormányzat 
Hivatásos Tűzoltóságának 2005-2006. évi munkájáról készült írásos beszámolót az elhangzott 
szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja.

 

Képviselő-testület a Tűzoltóparancsnokság dolgozóinak további eredményes munkát kíván.

 

4. sz. napirend: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Családsegítési feladatellátásról 
szóló Megállapodás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület korábbi ülésén döntött elviekben arról, hogy a 
Kistérséggel közösen látják el a szociális jellegű feladatokat. Az előterjesztés arról szól, hogy ezzel 
kapcsolatos megállapodás elkészült.

 

Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság részletesen tárgyalta az előterjesztést, és támogatta az 
abban foglaltakat. A Pénzügyi Bizottság szintén véleményezte az anyagot, és szintén javasolta 
Képviselő-testületnek elfogadásra. Szeghalom vonatkozásában a kistérségi integrációval nem 
változik semmi, hiszen ugyanazok a személyek, ugyanolyan színvonalon látják el továbbra is a 
feladatot. A különbség az, hogy kistérségi koordinációval kiegészítő normatívát lehet igénybe venni 
a feladatok ellátásáért, és mindaddig, ameddig a városban élő rászoruló embereknek lehetőség van 
ezt a szolgáltatást nyújtani, amire állami támogatás is igénybe vehető, addig ezt meg kell valósítani. 
Visszaút lehetséges. 8 település döntött úgy, hogy közösen látja el a szociális feladatokat, és 
Dévaványa központtal működne a vezetése a közös szociális intézménynek. A vezetői álláshely 
meghirdetésre kerül, a gazdasági jellegű feladatokat is központilag fogják ellátni, ha a 8 település 
Képviselő-testülete egyetért az előterjesztéssel.

 

Tájékoztatásként elmondja, hogy a lakosság 60 %-ának csatlakozása esetén van jogosultság a 
kiegészítő normatíva igénybevételére. Jelenleg ezért a tevékenységért kapott állami normatívát 
Szeghalom városnak 4,5 M Ft-tal kell a költségvetéséből kiegészítenie a működéshez. Az 
előterjesztésből kitűnik, hogy a vagyon minden Önkormányzatnak a saját tulajdonában marad, 
használatra adja át a Kistérségnek a feladatellátáshoz, és hasonlóképpen a forgóeszközöket is, 
amelynek a pótlásáról a Kistérségnek kell a későbbiekben gondoskodnia. Mindezek alapján 
egyáltalán nem jelent hátrányt egyetlenegy csatlakozó településnek sem, és intézménynek sem 
mindezek tekintetében.



 

Kéri képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket a fentiekkel kapcsolatban. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, majd az előterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

43/2007. (V. 29.) Ökt. sz.

 

I.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulási Tanács Társulási Megállapodásának 1.1. és 1.2. bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezések lépnek:

 

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

 

1.1.          A személyes gondoskodás keretébe tatozó szociális alapszolgáltatásokat, szakosított 
ellátásokat és a gyermekjóléti ellátást a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által létrehozott 
önálló intézmény útján látja el a Gondozási Központ – Szeghalom Kossuth u. 18. sz. – intézmény 
jogutódjaként 2007. július 1-től az 1. sz. melléklet szerint.

        

Az intézmény neve: Szeghalom Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye, székhelye: 5510 
Dévaványa, Jéggyár u. 47.

 

1.2.          Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás egyes szociális alapszolgáltatások ellátását 
feladat ellátási szerződéssel biztosítja a határozat mellékletét képező 2. sz. melléklet szerint.

 

II.

 



1./ A Képviselő-testület a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
létrehozásáról szóló Megállapodást elfogadja.

 

2./ A Képviselő-testület a Szeghalom Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
működéséhez szükséges ingatlan és ingó vagyontárgyak üzemeltetése átadásáról szóló 
Megállapodást elfogadja.

 

III.

 

1./ A Képviselő-testület a módosított 165/1997. (XII. 22.) számú határozattal alakított Gondozási 
Központ Szeghalom – nem önállóan gazdálkodó részjogkörű költségvetési – intézményét 2007. 
június 30. napjával megszünteti.

Jogutódja: Szeghalom Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye.

 

2./ A dolgozók áthelyezéséről a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény 
szabályai szerint kell gondoskodni.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelem szerint

 

4/1. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Alapító Okiratának 
módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés összhangban van a Képviselő-testületnek az elmúlt 
ülésen hozott döntésével, ami arról szól, hogy a 2008/2009-es tanévben sporttagozatot indítsanak  a 
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolában. Az írásos anyag az erre vonatkozó 
Alapító Okirat módosításáról szól, és ez alapján lehet meghirdetni az Iskolában a képzést.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezte az Alapító Okiratot, és elfogadásra javasolta 



Képviselő-testületnek. Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

44/2007. (V. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2007. (IV. 27.) sz. határozata alapján az 
51/2005. (IV. 25.) sz. határozattal elfogadott Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola Alapító Okiratának 13.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

1., 9-12. évfolyamon emelt óraszámú idegen nyelv, informatika és testnevelés oktatás.

2., Az Alapító Okirat módosítása 2007. június 1. napján lép hatályba.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

4/2. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pedagógusok 
Teljesítmény Értékelési Szabályzata

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskola Pedagógusok Teljesítmény Értékelési Szabályzatát tartalmazza, mely illeszkedik 
a minőségbiztosításhoz, amely már korábban elfogadásra került. Az előterjesztést az Oktatási és 
Kulturális Bizottság véleményezte, és elfogadásra javasolta Képviselő-testületnek. Kéri ezzel 
kapcsolatos véleményeket. Hozzászólás nem hangzott el, az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

45/2007. (V. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Péter András Gimnázium és 
Szigeti Endre Szakképző Iskola pedagógusok teljesítményértékelési szabályzatát.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos, Értelemszerű

 

4/4. sz. Sárréti Múzeum továbbképzési terve

4/5. sz. Nagy Miklós Városi Könyvtár továbbképzési terve

4/6. sz. Művelődési, Sport és Szabadidő Központ továbbképzési terve

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Javasolja, hogy a 4/4., 4/5. és 4/6. sz. előterjesztéseket együtt 
tárgyalják. A továbbképzési tervet jogszabály alapján az intézményekre vonatkozóan, függetlenül 
attól, hogy önálló, vagy részben önálló intézményről van szó, a Képviselő-testületnek kell 
jóváhagynia. Az előterjesztések a Sárréti Múzeum, Nagy Miklós Városi Könyvtár, valamint a 
Művelődési, Sport és Szabadidő Központ továbbképzési terveit tartalmazzák. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket.

 

Gajda Mihály testületi tag, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: Kérdése, hogy az anyag miért 
nem lett kiosztva bizottsági ülésre, ugyanis a szakbizottság előzőleg véleményezhette volna az 
anyagot.

 

Macsári József polgármester: Igaza van a képviselőtársának a felvetését illetően, de a továbbképzési 
tervben változás volt a mai napig.



Több hozzászólás nem hangzott el, majd az intézmények továbbképzési tervét szavazásra bocsátja, 
elsőként a Sárréti Múzeum anyagában foglaltakat. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

 

H a t á r o z a t

 

46/2007. (V. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárréti Múzeum továbbképzési tervét a 
határozat melléklete szerint jóváhagyja.

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

Macsári József polgármester: Szavazásra terjeszti a Nagy Miklós Városi Könyvtár továbbképzési 
tervét, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

47/2007. (V. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Miklós Városi Könyvtár 
továbbképzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester



Határidő: Értelemszerű

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a Művelődési, Sport és Szabadidő Központ 
továbbképzési tervét, melynek alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

48/2007. (V.29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Sport és Szabadidő 
Központ továbbképzési tervét jóváhagyja a határozat melléklete szerint.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban kéri képviselőtársait, hogy szóbeli bejelentése alapján 
foglaljanak állást az alábbi témában. A Békés Megyei Vízgazdálkodási Tanács és a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése már állást foglalt. Szeretnék kérni a Halaspusztai árvízi szükségtározó 
besorolás megszüntetését az illetékes minisztériumtól, tekintettel arra, hogy a településhez közel 
van a Mérgesi tározó, és a Varjasi szükségtározó. A 47-es főút mentén Szeghalom-Csökmő, illetve 
Vésztő irányában a TIVIZIG területéről van szó, és egy 1980-as árvíz, illetve 1982-es 
minisztertanácsi rendelet miatt a fejlesztések akadályba ütköznek. Nagyon fontos önkormányzati 
ingatlanokról van szó, köztük a várhelyi ifjúsági táborról is. Több pályázati lehetőségtől esett el az 
Önkormányzat a felújítást tekintve, hiszen az építési engedélyhez nem járult hozzá a TIVIZIG, mint 
szakhatóság. A szükségtározóra kijelölt terület alkalmas családi gazdaságok kialakítására, azonban 
az ehhez szükséges építmények elhelyezése a besorolás miatt nem lehetséges. Kéri a fentiekkel 
kapcsolatos véleményeket. Hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat 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



 

49/2007. (V. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztériumnál Szeghalom közigazgatási területén lévő Halaspusztai árvízi szükségtározó 
átsorolását. Ezt azért tartja indokoltnak, mivel az érintett területen a fejlesztések akadályba 
ütköznek, illetve korlátozottak, és  a nyári táborozásokra hasznosítható várhelyi ifjúsági tábor 
felújítása a jelenleg érvényben lévő szabályok miatt nem lehetséges. Az is indokolja a 
kezdeményezést, hogy Szeghalom város mellett és közvetlen közelében a Varjasi és a Mérgesi 
árvízi szükségtározó hasonló feladatot tölt be.

A fent jelzett tározó műszaki probléma miatti 1980-as gátszakadás során került víz alá, mely 
gyakorlatilag elmosta ezt a településrészt, majd egy 1982-es minisztertanácsi rendelettel 
szükségtározóvá minősítették, megakadályozva ezzel a visszatelepülést és a város e részének 
fejlődését.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. június 30.

 

Macsári József polgármester: Ugyancsak kérné a Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a 
Szeghalom-Füzesgyarmat közötti kerékpárút megépítéséhez pályázatot nyújtsanak be a Kistérségen 
keresztül. El kell készíteni a tervet, melynek költsége 50-50 %-ban terhelné a két települést. A teljes 
bekerülési költség előreláthatólag kb. 200 M Ft lenne, a támogatás 90 %-os lehet, amennyiben a 
pályázat sikeres lesz. Kéri ezzel kapcsolatos hozzászólásokat. Kérdés, vélemény nem hangzott el, a 
javaslatot szavazásra terjeszti elő. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 16 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

50/2007. (V. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulási Tanácsán keresztül pályázat benyújtását határozza el, a Szeghalom-Füzesgyarmat közötti 



útszakaszon megvalósításra kerülő kerékpárút építésének támogatására. A pályázati támogatással 
megvalósuló beruházás költségét tekintve, Szeghalom Város Képviselő-testülete vállalja a városra 
eső önerő biztosítását.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. június 30.

 

Macsári József polgármester: Szeretne még a továbbiakban tájékoztatást adni arról, hogy a mai nap 
folyamán Szeghalom városában Békés megyei Diákolimpiai döntő zajlik több, ahol több mint 600 
gyermek vesz részt. Holnapi nap folyamán 15.30 érkeznek Szeghalomra a Világharmónia futás 
résztvevői, amely 70 országot érint, és a résztvevők 48 ország fővárosán keresztül haladnak. Ez a 
népek közötti barátságot, az összefogást jelképezi, és itt helyben csatlakoznak hozzájuk a szeghalmi 
gyerekek is, a Szabadság téren pedig rövid színes műsorral fogadják a váltófutás résztvevőit.

Kérdezi képviselőtársait, van-e közérdekű bejelentésük.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Nagyon sikeres gyermeknapi rendezvényre került sor a napokban, 
és megköszöni Ladányi Lászlónak a segítségét, valamint mindenkinek, aki segítette a rendezvény 
lebonyolítását.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag, Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke: A Bizottság elbírálta 
2007.május 22-i ülésén a hulladékszállítási díjkedvezmények elbírálására vonatkozó kérelmeket. A 
napirend kapcsán szóvá tette, és kérte a TAPPE Kft. segítségét abban, hogy a Kossuth téren 
meghibásodott, fedél nélküli kukákat pótolják, és fertőtlenítsék 2 alkalommal a fertőzésveszély 
elkerülése érdekében. Az ÁNTSZ. figyelmét fel fogja hívni, amennyiben ez elmarad, ugyanis 
megengedhetetlennek tartja, hogy különösen a nyári hónapokban nyitott hulladéktároló legyen 
például a Kossuth téren lévő ÁBC üzlet előtt.

A továbbiakban kérdést tesz fel azzal kapcsolatban, hogy az orvosi állások meghirdetésre kerültek-
e. Ezzel kapcsolatban van-e fejlemény?

 

Farkas Zoltán testületi tag: Sajnos ez előző testületi ülésen nem tudott részt venni, és az 
egészségügyet érintő témában elhangzottakra reagálni kíván egyrészt annyiban, hogy elfogadja, ha 
vannak bizonyos sérelmek, de ez nem örök törvényszerűség véleménye szerint. A Pándy Kálmán 
Kórház szeghalmi egységeként működő szakrendelő és krónikus osztálynak a helyzetét illetően 
elmondja, hogy 4 éven keresztül a Megyegyűlés Egészségügyi Bizottságában dolgozott az 
alpolgármester úr, akinek kritizálni szeretné a munkáját. Most mielőtt az átadás-átvétel megtörtént 



volna, megközelítőleg 58 M Ft az az összeg, amit nem tudtak normatívával lefedni, és a Pándy 
Kálmán Kórház más egyéb működéséből kellett biztosítani a forrásokat. Hangsúlyozza, hogy a 
politika ellenére, a kérdéseket szakmai irányból kellene megközelíteni, és ez esetben hajlandó 
összefogni.

Nem tudja elfogadni és visszautasítja az előző ülésen elhangzottakat, amely az alpolgármester úrhoz 
kapcsolódik.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Az előző testületi ülésen említette, hogy bemegy Kovács 
igazgató-főorvos úrhoz, és próbál információkat szerezni több mindenre. Többek között arra is, 
hogy az egészségügyi intézmény felújítása végére megoldódik-e az orvos ellátás a városban. 
Kovács úr válasza az volt, hogy rövid időn belül a Pándy Kálmán Kórházon belül hirdeti meg a 
szakorvosi állásokat, és amennyiben erre a létszámleépítésnél nem lesz jelentkező, úgy meghirdeti 
az Egészségügyi Közlönyben, ha az országos meghirdetés nem lesz sikeres, akkor pedig ki fog 
jelölni szakorvosokat a központi Kórházból, akik ki fognak ide jönni.

A továbbiakban visszatekintve az előző ülésre, valóban említette a kopogtató cédulákat. Most 
viszont felolvassa azt az együttműködési szerződést, amelyet annak idején aláírt az akkori 
polgármester, a Megyei Önkormányzat és a Pándy Kálmán Kórház vezetője. Ennek 9. pontjában 
szerepel, hogy az egység vezetőjét a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés után nevezik ki. 
Erre az álláshelyre miért nem hirdettek pályázatot, és miért nem kérdezték erről a polgármestert.

Ami a Megyei Egészségügyi Bizottságban betöltött szerepüket érinti, úgy gondolja csak 
elismerhető, hogy szereztek a polgármesterrel egy 950 M Ft-os beruházást az egészségügy 
fejlesztésére. Honnan gondolják azt, hogy beleszólhattak abba, hogy a Pándy Kálmán Kórház 
hogyan gazdálkodik a szeghalmi krónikus osztályt és szakrendelőt érintően. Most bele lehet szólni? 
A frissen kinevezett igazgató főorvostól kérték a teniszezők részére a vizesblokk biztosítását az 
egészségügyi intézményben, addig amíg nem építenek maguknak, de ezt megtagadta, annak 
ellenére, hogy az Önkormányzat a tulajdonos.

 

Gajda Mihály testületi tag: Amennyiben problémát okoz a teniszezőknek a vizesblokk hiánya, azt 
meg kell építeni, az egészségügyi szakrendelőt erre ne vegyék igénybe.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Megítélése szerint pontosítani kell, hogy egy egészségügyi 
intézményt oda lehet-e adni egy sportlétesítménynek, erről meg lehet kérdezni az ÁNTSZ-t, hogy ki 
lehet-e nyitni, illetve az egészségügyi intézmény igazgatóját. Nem a politikát kell hangoztatni, és 
kéri képviselőtársait, hogy a hangsúly ne erre terjedjen ki. Lehet véleményt mondani az előző 
vezetés hiányairól, a jelenlegiről még nem lehet, de ne ítélkezzenek előre, és méltatlannak tartja a 
viselkedést.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Tudomása szerint az egység vezetője megkereste a polgármester urat, és 
fel is ajánlott egy konkrét megoldást a vizesblokk biztosításával kapcsolatban az ideggondozónál, 
ami külön bejáratú. Ez a megoldás kedvezőbb egy egészségügyi szakrendelő várótermi 
mellékhelyiségénél.



A Kórházzal kötött megállapodásban foglaltakkal egyetért, de hangsúlyozza, hogy nem ő utasította 
a Kórház főigazgató főorvosát, hogy ne tartsa be az egyeztetésre vonatkozó pontokat, az intézmény 
vezetőjének kinevezésével kapcsolatban. Egyébként a Képviselő-testületnek erre vonatkozóan 
vétójoga nincs, csupán egyeztetésre került volna sor.

Végezetül elmondja, hogy az alpolgármester úr előző ülésen megnyilvánuló eljárását etikátlannak 
tartja.

 

Mikolik Judit testületi tag: Véleménye szerint a betegeket nem érdekli, hogy MSZP, vagy FIDESZ -
es vezetője van az egészségügyi intézménynek. Javasolja meghívni testületi ülésre Kovács 
főigazgató urat, akihez a kérdéseket fel lehet tenni, és meg lehet beszélni az orvosok biztosításával 
kapcsolatos hiányosságokat. Amennyiben az egészségügyi intézmény felújítása befejeződik, és az 
ideérkező orvosok számára az Önkormányzat lakást biztosít, bízik abban, hogy lesz jelentkező a 
kórházakban történő leépítések miatt. Meg kell hirdetni az orvosi állásokat az Egészségügyi 
Közlönyben, ha másképpen nem oldható meg ez a probléma.

 

Gajda Mihály testületi tag: A pályázatok ki vannak írva, ez a folyamat elindult, a belső pályáztatás 
elindult a 7 orvosi álláshelyre.

 

Macsári József polgármester: Fentiekre reagálva elsőként Hegyesi Zsuzsanna képviselőtársának 
köszöni meg az észrevételét a gyermeknappal kapcsolatban, valóban sikeres volt a rendezvény, és 
mindenkinek köszönet jár, aki hozzájárult mindehhez.. A hulladékgyűjtők hiányosságaival 
kapcsolatban elhangzottak jogosak, a TAPPE Kft. figyelme felhívásra került a kukák 
fertőtlenítésére.

Az egészségügyet illetően egyetért azzal, hogy elsőként belső körben fogják meghirdetni az orvosi 
állásokat. Nagyon fontos a város érdekében, hogy az egészségügyi intézmény felújítása után legyen 
ellátva az intézmény szakorvosokkal.

Nem ért egyet Farkas Zoltán képviselőtársa által elmondottakkal, miszerint 58 M Ft a hiány, ami 
normatívával nem volt lefedve. Elmondja, hogy folyamatosan ezeket a mínuszokat hallják a Kórház 
működésével kapcsolatban, pedig ez nem volt így, amikor átadja az Önkormányzat ezt a részleget.

Megerősíti, hogy nem volt egyeztetés sem a Megyei Önkormányzat, sem a Pándy Kálmán Kórház 
részéről az igazgatói kinevezésben, de ettől függetlenül természetesen a kinevezést tudomásul 
vették. Mindenképpen az a fontos az Önkormányzat számára, hogy itt olyan egészségügyi munka 
valósuljon meg, ami megfelel Szeghalom város és a térség betegei számára, és ezt kell 
mindenekelőtt szem előtt tartani mindenkinek. Nem véletlen, hogy 3 évig harcoltak a 900 M Ft 
címzett támogatásért az egészségügyi intézmény felújítására.

Bízik abban, hogy hasonló problémák a jövőben nem fordulnak elő a felújítást illetően, és 
tájékoztatást ad a beruházás jelenlegi állásáról. Bízik abban is, hogy nemsokára kiírásra kerül az 
egészségügyi műszerek eszközbeszerzése, az ápolási eszközök beszerzése, az orvosi bútorok 
beszerzése, és arról tudnak majd beszámolni, hogy a kórház új része átadásra kerül.



 

Befejezésül megköszöni mindenkinek a munkáját, és a nyilvános testületi ülést lezárja. Képviselő-
testület a továbbiakban zárt ülés keretében végzi munkáját.

 

 

Macsári József                                                                         Dr. Oláh Ernő

polgármester                                                                            címzetes főjegyző


