
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. június 25-én 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, 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. Az ülés 
megkezdése előtt kedves kötelességének tesz eleget, és a nyilvánosság előtt megköszöni Vaszkó 
Tamásnak a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatójának 32 éves 
munkáját, aki úgy döntött, hogy befejezi aktív pedagógusi pályafutását, és nyugdíjba megy. A 
nyugdíjas évekhez a Képviselő-testület nevében is nagyon jó egészséget, hosszú, boldog életet 
kíván, és az eredményes igazgatói munkájának elismeréseként átadja részére a Pedagógus 
Szolgálati emlékérem kitüntetést.

 

Vaszkó Tamás PAG és SZESZI igazgatója: Megköszöni a kitüntetést.

 

Macsári József polgármester: A fentiek után megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 
és az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat és javasolja, hogy az előterjesztéseket a 
meghívó szerinti sorrend alapján tárgyalják nyilvános ülésen, és zárt ülésen a 6/5, 6/5/1. és a 6/7. sz. 
előterjesztések anyagát. 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, kéri a 
hozzászólásokat.

Hozzászólás nem hangzott el, a bizottságok a jelentéssel egyetértettek. Javasolja a jelentés 
elfogadását, és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

54/2007. (VI. 25.) Ökt. sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár beszámolója

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Köszönti Horváth Lászlót a Nagy Miklós Városi Könyvtár 
igazgatóját, és kérdezi, hogy az írásos beszámolóját kiegészíti-e.

 

Horváth László könyvtárigazgató: Nincs szóbeli kiegészítése a beszámolóhoz, kéri az esetleges 
kérdéseket.

 

Macsári József polgármester: Korrekt, a lényeget feltáró beszámoló anyag készült a Nagy Miklós 
Városi Könyvtár tevékenységéről. A bizottságok véleményezték a Könyvtár beszámolóját, azzal 
egyetértettek, és javasolták Képviselő-testületnek elfogadásra. Kéri az anyaggal kapcsolatos 
hozzászólásokat.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Kérése az intézményvezető felé, hogy amennyiben lehetőség van rá, az 
ebédidőt rugalmasan oldják meg, és ne 13 órától nyissanak ki délután, hanem már azok a diákok is, 



akik 12.45 órakor befejezik a tanulást, igénybe tudják venni a Könyvtár szolgáltatásait.

 

Horváth László intézményvezető: 50 éve így alakul a Könyvtár nyitva tartása, mint ahogyan 
jelenleg is, ezt a Munkatörvénykönyve írja elő számukra. A délutáni nyitáskor van egyébként a 
legtöbb látogatójuk.

 

Macsári József polgármester: A rugalmas munkaidő beosztással nem lehet gond, és megvizsgálják, 
hogy milyen formában lehet megoldani a kérést. Megállapítja, hogy egyéb kérdés, vélemény nem 
hangzott el, a beszámolót szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 18 igen  szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

55/2007. (VI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár tevékenységéről készült írásos beszámolót.

 

3. sz. napirend: Tájékoztató a Bizottságok munkájáról

Előadók: Bizottságok elnökei

 

Macsári József polgármester: Kéri a bizottsági elnököket, hogy a bizottságok munkájukról adjanak 
tájékoztatást, 2006. novembertől kezdődően.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag, mint az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke: Tájékoztatást 
ad az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság eddigi munkájáról. A Bizottság 11 határozatot hozott, 
főbb döntései között szerepelt a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás odaítélése; az Arany János 
tehetséggondozó programra pályázat benyújtása a hátrányos helyzetű tanulók segítésére; 
visszatérítendő önkormányzati támogatás biztosítása első lakást vásárló fiatalok részére; valamint 
hulladékszállítási kedvezményekkel kapcsolatos jogosultságot állapított meg a benyújtott kérelmek 
alapján. A Bizottság nagy hangsúlyt fektet a szociális és egészségügyi feladatokra, tartja a 
kapcsolatot a város orvosaival, egészségügyi dolgozóival, és figyelemmel kíséri az egészségügyi 
intézmények működését. Mint bizottsági elnök a betegellátást szem előtt tartva folyamatosan 
kezdeményezi a hiányzó szakorvosok pótlását, akiknek lakást biztosít az Önkormányzat. 



Tudomása szerint júliustól megszűnik az eddig helyben megoldott szemészet és tüdőgondozás, ami 
komoly problémákat okoz az ellátás tekintetében, ezért a város vezetésének ebben lépéseket kell 
tennie. Az ügyeleti ellátás tekintetében szintén meg kell szüntetni a hiányosságot, törekedni kell az 
ügyeleti időnek a pontos betartására.

 

A továbbiakban arról számol be, hogy a Műszaki Iroda vezetőjének segítségét kérte egy akkreditált 
vízminta vételéhez, hiszen a településen sok a pajzsmirigyes beteg, és ebben közrejátszik a víz 
minősége is, amin változtatni szükséges. Bízik abban a megoldásban, hogy a Körösladányból 
érkező vizet keverve a szeghalmi vízzel, nagymértékű javulás mutatkozhat, hiszen minden 
állampolgárnak joga van az egészséges vízhez.

 

Szabó István testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság működése óta, a 
testületi döntések előkészítésében nagy figyelmet fordít minden olyan jellegű előterjesztésre, 
amelyek az Önkormányzat költségvetését, gazdálkodását érintik, így például: az Önkormányzat 
költségvetése; zárszámadása; önkormányzati beruházások és fejlesztések. Konkrét feladatként 
határozta meg Képviselő-testület számukra a Városfejlesztési Bizottsággal együtt a geotermikus 
közműrendszer létesítésének megvizsgálását, valamint legutóbb a Pénzügyi Bizottság, mint 
szakbizottság véleményezte zárt ülésén a Kereskedelmi és Hitelbank bankszámla vezetési 
szolgáltatás ajánlatát, és javasolta Képviselő-testületnek ennek elfogadását. A bizottsági tagok 
minden alkalommal, teljes létszámmal részt vesznek az üléseken és igyekeznek a tevékenységüket 
megfelelően ellátni.

A víz minőségével, a jodiddal kapcsolatban felvetett kérdésre reagálva, mint vízügyi szakember a 
következőket mondja el. Az elhangzott mérési eredményt tekintve: 1500 mg/liter minden egyes 
közkifolyónál ez mérhető, ennél nincs magasabb érték. A probléma az, hogy a jelenlegi technológia 
nem alkalmas ennek az eltávolítására. A jodid, mint ion formában vesz részt, ezért vagy bővíteni 
kell, vagy a regionális rendszert kell idehozni. A kevert víz nem igazán elfogadható.

 

Gajda Mihály testületi tag, mint az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: A Bizottság nem kapott 
a Képviselő-testülettől átruházott jogokat, nincs más jogköre, mint véleményezni a testületi ülések 
előterjesztéseit, és ezeknek eleget tett. A bizottsági üléseken teljes létszámmal részt vettek a 
bizottsági tagok szinte minden alkalommal. A Sport és Civilszervezetek Bizottságától kapott az 
Oktatási Bizottság 100.000,-Ft-ot, amelyből a beérkezett kérelem alapján már 20.000,- Ft-ot 
támogatásként odaítéltek. Néhány véleményezett anyagot kiemel, amely a szakbizottsághoz 
tartozik: Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának a minősítési eljárás kezdeményezése; szintén 
az intézményre vonatkozó minőségirányítási program kiegészítése; Önkormányzat helyi 
közművelődési rendelete; Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolában 
sportosztály indítása, majd az ehhez kapcsolódó Alapító Okirat módosítása. Legutóbb pedig a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatói álláshelyére beérkezett 
pályázatokat véleményezte, lehetőséget biztosítva a pályázóknak meghallgatásukra, a pályázatuk 
szóbeli kiegészítésére.

 

Pákozdi Gábor testületi tag, mint a Sport és Civilszervezetek Bizottságának elnöke: A Sport és 
Civilszervezetek Bizottsága 2006. novemberétől folyamatosan ülésezik, és közel 30 db határozatot 



hozott. 
A Bizottság döntési keretében 12.600.000,- Ft van meghatározva, és a bizottsági tagok büszkék 
lehetnek arra, hogy a döntéseket konszenzus alapján hozzák meg, mégis ez az a Bizottság, 
amelynek munkájával soha nem lesznek elégedettek sem a civilszervezetek, sem a 
sportegyesületek, hiszen a beérkezett kérelmek és a támogatásra várók elutasítást is kapnak, mivel a 
rendelkezésre álló keretből nem tudnak mindenki számára támogatást biztosítani. Megállapodtak 
abban, hogy külön a sportot és a civilszervezeteket hogyan támogatják, konkrétan azt, hogy a 
sportegyesületnél a labdarugókat Megye I. osztályig, a kézilabdásokat NB. II-ig, a karate és 
erőemelő egyesületeket az országos eredmények alapján támogatják. Mindehhez részletes 
költségvetést kértek, illetve minden kérelmező pályázatát igyekeznek támogatni, azonban 5 év alatt 
még nem érkezett a bizottsághoz egy pályázati anyag sem, amelyhez az önerőt kérték volna 
biztosítani. Nagyon sok kérelmet támogattak ez idáig, és támogatnak a továbbiakban is. Főképpen 
azokat a rendezvényeket, műsorokat helyezik előnybe, amely Szeghalom városban kerül 
megrendezésre, és sok érdeklődő számára nyújt szórakozást, akár gyermekeknek, illetve 
felnőtteknek.

 

Kardos László testületi tag, mint a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Bemutatja a Városfejlesztési 
Bizottság tagjait, akik a bizottság megalakulása óta folyamatosan üléseznek minden hónapban és 
véleményezik a testületi ülések előterjesztéseit. Mint szakbizottság ellátja azokat a feladatokat, 
amelyekkel a Képviselő-testülettől megbízást kap. Ilyen feladat volt a geotermikus közműrendszer 
létesítésének megvizsgálása, ezt a Pénzügyi Bizottsággal együtt végezték el. Külön kiemelt, és 
széleskörű bizottsági feladat volt márciusban a városközpont rekonstrukciós terveinek a 
véleményezése, amely a Szabadság tér és közvetlen környezetére, a Múzeumkert-Bocskai-Petőfi 
utca területére, illetve a Kossuth térre vonatkozott. A javaslatukkal elősegítették a Képviselő-testület 
döntését a városközpontra irányuló, hosszú távú fejlesztésére. Szintén bizottsági feladat volt az 
önkormányzati ingatlanvagyon hasznosításának kérdése is, amelynek anyaga napirendként szerepel 
a jelenlegi ülésen.

 

A Bizottság meghatározta a továbbiakban a járdaépítési ütemezést, és azt, hogy amennyiben az 
ütemezésben szereplő utcák közül a lakóközösség nem vállalja a járdaépítést, úgy indokoltnak tartja 
más lakóközösségeket felkérni a járdaépítésre. Ezzel összefüggésben meghatározták bruttó 2.850,- 
Ft-ban a 2007. évi önkormányzati támogatás mértékét, illetve bruttó 1.000,- Ft/méterben a lakosság 
által fizetendő költséget. Kéri a lakosság jelzését a járdaépítés igényeivel kapcsolatban.

 

Bartis Márton testületi tag, Közbeszerzési Bizottság elnöke: Tájékoztatást ad a Közbeszerzési 
Bizottság 2006. novembere óta végzett munkájáról. A Bizottság a hatáskörébe utalt feladatok 
mellett bizonyos döntések előkészítése miatt folyamatosan ülésezik, hiszen több olyan eset van, 
amikor nemcsak határozathozatalra, hanem a döntések előkészítésére is szükség van.

 

Elmúlt időszakból kiemeli, hogy a 2006-2008. évekre tervezett beruházásokat előkészítve, 
engedélyes tervek készítésére történt ajánlatkérés az arra jogosult cégektől. Az értékesítésre kijelölt 
ingatlanok licitálási eljárását lefolytatta minden esetben a Bizottság, amely nem volt sikeres a 
Kinizsi utcai Óvoda épületét illetően, mivel nem volt ajánlattevő.



 

Macsári József polgármester: A bizottsági elnököknek megköszöni a tájékoztatójukat, amelyet a 
Képviselő-testület tudomásul vett. A felvetéseket, amelyek a bizottsági beszámolóban elhangzottak 
továbbítani fogja. Ezek között a legfontosabbak a víz minősége, és az orvosi ügyelet ellátása. 
Tapasztalható volt már, hogy a háziorvosi körzet rendelési ideje és a központi orvosi ügyelet 
rendelési ideje nem ért össze. Arra kéri képviselőtársait, ha ilyen esetet észlelnek, időpont 
megjelölésével jelezzék azt, hiszen ebben intézkedés szükséges.

 

4/1. sz. napirend: Kerékgyártó Istvánné lemondása óvodavezetői megbízásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Napközi Otthonos Óvoda jelenlegi vezetője Kerékgyártó Istvánné 
nyugdíjazás címén kéri közalkalmazotti jogviszonyát 2008. április 30. napjával megszüntetni. Az 
előterjesztést a bizottságok véleményezték, és elfogadásra ajánlották Képviselő-testület felé. Kéri a 
hozzászólásokat. Kérdés, vélemény nem hangzott el, az előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

56/2007. (VI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
vezetőjének, Kerékgyártó Istvánnénak a vezetői megbízásáról való lemondását 2007. december 31. 
napjával elfogadja, mivel nyugdíjba vonul.

 

Kerékgyártó Istvánné 37 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, ezért részére a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 33. §-a értelmében 8 hónap felmentési 
idő jár. Felmentési ideje 2007. szeptember l-től 2008. április 30-ig tart, a munkavégzés alól 2008. 
január 1-től április 30-ig felmentésre kerül, és közalkalmazotti jogviszonya 2008. április 30. 
napjával megszüntetésre kerül.

 

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

 



Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

 

4/1/1. sz. napirend: Napközi Otthonos Óvoda vezetői álláshelyére pályázat kiírása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A következő előterjesztések intézményvezetői álláshelyek betöltésére, 
pályázatok kiírására vonatkoznak. Az előző napirend alapján az óvoda vezetője nyugdíjazását kérte, 
ezért szükséges az óvodavezetői pályázat kiírása. Mindhárom pályázatot véleményezték a bizottsági 
tagok, és azokkal egyetértettek. Kéri a véleményeket, észrevételeket. Kérdés, észrevétel nem 
hangzott el, a pályázati felhívást szavazásra terjeszti elő. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

57/2007. (VI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
megüresedő vezetői álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki:

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Szeghalom, vezetői álláshelyének 2008. január 01-től meghatározott (5 év) 
időtartamra való betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

-          felsőfokú óvodapedagógusi végzettség

-          pedagógus munkakörben legalább 5 éves szakmai gyakorlat

-          büntetlen előélet.



 

A pályázathoz csatolni kell:

-          a pályázó szakmai életrajzát

-          az intézmény vezetésére vonatkozó programot

-          a szakmai helyzet elemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket

-          az iskolai végzettséget igazoló diploma másolatát

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

 

A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap.

 

A pályázat elbírálása: A Képviselő-testület a pályázatot a pályázati határidő leteltét követő testületi 
ülésen bírálja el.

 

Bérezés: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint.

 

Szolgálati lakás biztosítására nincs lehetőség.

 

A pályázatot Szeghalom város polgármestere részére kell benyújtani: Macsári József polgármester, 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 66/371-142.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

4/2. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár Szeghalom igazgatói álláshelyére pályázat kiírása

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: Tekintettel arra, hogy a Nagy Miklós Városi Könyvtár igazgatójának 
is letelik az 5 éves vezetői megbízása, az igazgatói álláshelyre ki kell írni a pályázatot. A pályázati 
felhívással kapcsolatban kéri a hozzászólásokat. Hozzászólás nem hangzott el, az előterjesztést 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

58/2007. (VI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Miklós Városi Könyvtár 
Szeghalom megüresedő igazgatói álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki:

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár Szeghalom, igazgatói álláshelyének 2007. december 20-tól meghatározott (5 év) 
időtartamra való betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

-          szakirányú felsőfokú végzettség

-          legalább 5 éves szakmai gyakorlat

-          büntetlen előélet.

 

A pályázathoz csatolni kell:

-          a pályázó szakmai életrajzát

-          az intézmény vezetésére vonatkozó rövid, és hosszú távú programját

-          a jelenlegi szakmai helyzet elemzésére épülő fejlesztési elképzeléseit

-          az iskolai végzettséget igazoló diploma másolatát



-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

 

A pályázat benyújtásának határideje: A Kulturális Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap.

 

A pályázat elbírálása: A Képviselő-testület a pályázatot a pályázati határidő leteltét követő testületi 
ülésen bírálja el.

 

Bérezés: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint.

 

Szolgálati lakás biztosítására nincs lehetőség.

 

A pályázatot Szeghalom város polgármestere részére kell benyújtani: Macsári József polgármester, 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 66/371-142.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

4/3. sz. napirend: Sárréti Múzeum Szeghalom igazgatói álláshelyére pályázat kiírása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Sárréti Múzeum igazgatói álláshelyére is szükséges kiírni a 
pályázatot, mivel a jelenlegi vezető 5 éves megbízatása szintén lejár. Javasolja a pályázat kiírását, 
kéri a véleményeket, észrevételeket. Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a pályázati felhívást 
szavazásra terjeszti elő. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 
igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t



 

59/2007. (VI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárréti Múzeum Szeghalom igazgatói 
álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki:

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Sárréti Múzeum 
Szeghalom igazgatói álláshelyének 2007. december 20-tól  meghatározott (5 év) időtartamra való 
betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

-          szakirányú egyetemi végzettség

-          legalább 5 éves szakmai gyakorlat

-          büntetlen előélet

 

A pályázathoz csatolni kell:

-          a pályázó szakmai életrajzát

-          az intézmény vezetésére vonatkozó rövid és hosszú távú programját

-          a jelenlegi szakmai helyzet elemzésére épülő fejlesztési elképzeléseit

-          az iskolai végzettséget igazoló diploma másolatát

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

 

A pályázat benyújtásának határideje: A Kulturális Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap.

 

A pályázat elbírálása: A Képviselő-testület a pályázatot a pályázati határidő leteltét követő testületi 
ülésen bírálja el.



 

Bérezés: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint.

 

Szolgálati lakás biztosítására nincs lehetőség.

 

A pályázatot Szeghalom város polgármestere részére kell benyújtani: Macsári József polgármester, 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 66/371-142.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

5. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatói álláshelyére 
beérkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Képviselő-testület pályázatot írt ki a Péter András Gimnázium és 
Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatói álláshelyének betöltésére. 2 pályázat került a Képviselő-
testület elé, melyet korábban az Önkormányzat véleményeztetett az ide vonatkozó törvény alapján 
az intézmény alkalmazotti közösségével, a Diákönkormányzattal, a Szülői Munkaközösséggel, és az 
oktatási intézmény Szakmai Munkaközösségével, illetve a Békés megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarával. Az Oktatási és Kulturális Bizottság szintén véleményezte a pályázatokat, és a 
pályázóknak lehetőséget biztosított arra, hogy kiegészítsék azt. A Bizottság állásfoglalása szerint a 
pályázók meghallgatása és a válaszadások után alkalmasnak tartották mindkét pályázatot arra, hogy 
a Képviselő-testület meghozza döntését az elbírálással kapcsolatban.

 

Az elbírálás előtt ismerteti részletesen az eljárási szabályokról szóló határozati javaslatot, és kéri 
képviselőtársait, hogy mondják el ezzel kapcsolatban véleményüket. A bizottsági üléseken a 
határozati javaslattal a bizottságok egyetértettek.

Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, a határozati javaslatot szavazásra terjeszti elő. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

60/2007. (VI. 25.) Ökt. sz.

 

A Képviselő-testület az intézményvezetői pályázat elbírálásának eljárási szabályait az alábbiak 
szerint állapítja meg:

 

1., Mivel a pályázók a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárultak, ezért a Képviselő-testület a módosított 
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 12. § (4) bekezdése alapján a pályázatokat nyílt ülésen tárgyalja.

 

2., A pályázók meghallgatása és a vélemények elhangzása után a Képviselő-testület az Ötv. 12. § (6) 
bekezdése alapján titkos szavazással dönt.

 

3., A szavazás lebonyolításához az alábbi Szavazatszámláló Bizottságot válassza meg:

         - Elnök: Gajda Mihály

         - Tag: Dr. Farkas Erzsébet, Kardos László

 

4., A döntéshez az Ötv. 15. § (1) bekezdés alapján minősített többség szükséges (10 fő).

 

5., A pályázatot elnyert intézményvezetőnek a Közalkalmazotti törvény alapján meg kell határozni a 
fizetését, vezetői pótlékát.

 

6., Érvényes döntés hiányában új pályázat kiírása szükséges.

 

Megbízza a polgármestert, a fentiekben szükséges intézkedésekkel.

 

Felelős: Macsári József polgármester



Határidő: Azonnal

 

Macsári József polgármester: Mint már említette, Ardai Sándor és Magyar István pályázókat az 
Oktatási és Kulturális Bizottság meghallgatta, és lehetőséget adott számukra pályázatuk 
kiegészítésére. Kéri őket, hogy a nyilvános testületi ülésen röviden mutassák be pályázatukat.

 

Ardai Sándor pályázó: Rövid bemutatkozása után elmondja, hogy az iskolában eltöltött 23 év, 
amely rengeteg pozitív és negatív tapasztalatot, élményt nyújtott számára és az a tudat, hogy a 
jobbító szándékú ötletei és javaslatai, amelyek közül néhány megvalósulásra került azok ma is 
értékállóak, valamint többek között a kollegái, volt tanítványai biztatására adta be pályázatát. Tudja, 
hogy mik a pozitívumok, és melyek azok a dolgok, amelyet meg kell erősíteni. Ismeri az intézmény 
problémáit, stratégiai, taktikai, szakmai és erkölcsi szinten egyaránt. Tudja, hogy ezek közül mik 
azok, amelyek sürgősen orvoslást igényelnek. Kollegáikkal együtt vannak elképzeléseik, hogyan 
lehetne hatékonyabbá tenni az oktató-nevelő munkát, miként lehetne az intézmény hírnevét növelni, 
illetve milyen lehetőségek vannak, hogy a gyerekek itt Szeghalmon találják meg a középiskolai 
tanulmányaikhoz a feltételeket. Pályázata két fontos pont köré épül, egyik az iskolai fegyelem, 
másik a szakképzés, mindkettőre vonatkozóan részletesen kifejti elképzeléseit. Hangsúlyozza, hogy 
bővebb kínálat érdekében, új szakmacsoportok bevezetésével bővíteni kell a szakmai képzés 
palettáját, és fel kell készülni arra, hogy 1-2 évente képesek legyenek a váltásra. Meg kell tanítani a 
gyerekeket a gyorsabb és a hatékonyabb tanulni tudásra. Ki kell alakítani a tanulókban a megfelelő 
tanulási motivációt, hogy lehető váljon számukra az élethosszig tartó tanulás, amire várhatóan a 
gyakori pályamódosítás miatt is szükségük lesz. A tanulóik érdeke az, hogy olyan korszerű 
gyakorlati ismeretek birtokába kerüljenek, amelyek növelik munkába állásuk lehetőségeit.

Végezetül kifejti, hogy kollegáival olyan iskolát szeretnének, mely működése minél szélesebb kör 
megelégedését biztosítja. Megköszöni a figyelmet.

 

Magyar István pályázó: Bemutatkozik, majd ismerteti az intézmény vezetésére vonatkozó 
elképzeléseit. Nagy szerepet játszott az igazgatói álláshely pályázásában az, hogy az iskola a két 
nemes adományozónak Péter Andrásnak és Szigeti Endrének köszönhetően évtizedek óta 
meghatározó szellemi központja ennek a térségnek. Itt is meg van az a képzés, amelyben eddig 
tapasztalatokat szerezhetett: gimnáziumi képzés, szakközépiskolai, szakiskolai és a felnőttoktatás. 
Pályázatának elkészítésében fontos szerepet kaptak az erőforrások felmérése, az elkövetkezendő 
lehetőségek. Ezeket részletesen említette, amikor pályázatát ismertette az alkalmazotti közösséggel, 
és az Oktatási Kulturális Bizottsággal. Fontosnak tartja kiemelni azokat az alappilléreket, amelyek 
ebben az iskolában is meghatározóak, ilyenek az érettségit adó képzések, a szakképzés, a 
kollégiumgazdálkodás, és a humánerőforrás, amelyekkel együtt lehet jó munkát elérni közös erővel. 
Gimnáziumi képzésnek fő feladata az, hogy a továbbtanuláshoz készítse fel a diákokat. Azoknak a 
végzett diákoknak, akik nem jutnak be felsőfokú képzésbe, itt kell megteremteni számukra a 
lehetőséget, hogy piacképes szakmát tanuljanak. Kiemelten kell kezelni az idegen nyelvet és 
informatikát, fontos a diákok felzárkóztatása, a tehetséggondozás. Elengedhetetlen, hogy az iskola 
megtalálja azokat a lehetőségeket, amelyek a munkaadói igényeket kielégíti. A kollégium szerves 
része az iskolának, de a kapacitását bővíteni kell a nyári szünetben is, hiszen a Szeghalom és Sárrét 
turisztikai vendéglátásához egy ilyen modern kollégium elengedhetetlen. Fontos, hogy pozitív 
legyen a gazdálkodás, az alapítványok működése, és szükséges a szakképzési támogatásoknak a 



növelése, illetve megtartása. Itt két gondolatot említ meg, a térségi integrált szakképző központ 
fontosságát és a felnőttképzést. Mindezek megvalósításához az igazgatói pályázat kevés, 
együttműködés szükséges a partnerek oldaláról. Szülőnek, diáknak, fenntartónak, iskolának és 
munkaadónak együtt kell működni, és akkor elmondható, hogy az érettségi és a szakma adja a 
rangot az iskolának, megbecsülést a dolgozónak, elégedettséget a szülőnek, büszkeséget a városnak, 
tudást és emberséget a diákoknak. Köszöni a Képviselő-testületnek, hogy meghallgatták.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a pályázók bemutatkozását, pályázatuk kiegészítését, és 
kérdezi képviselőtársait van-e kérdésük a pályázókhoz. Az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén is 
lehetőség volt a kérdések feltevésére, és a válaszadás is megtörtént. Megállapítja, hogy a 
pályázatokkal kapcsolatban nem volt hozzászólás. Ezt követően ismerteti a titkos szavazás módját, 
és a szavazólapok kiosztásra kerülnek. A titkos szavazás idejére szünetet rendel el.

Szünet után, a szavazást követően kéri Gajda Mihály képviselőtársát, a Szavazatszámláló Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

 

Gajda Mihály Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás eredményét, mely 
szerint a kiosztott szavazólapok száma: 18 db, urnában lévő szavazólapok száma: 18 db, ebből 
érvényes: 18 db, érvénytelen nincs. Megállapítja, hogy Ardai Sándor 3 db szavazatot, Magyar 
István 15 db szavazatot kapott. A Bizottság megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt, az 
elbírálás során az igazgatói álláshelyet Magyar István pályázó nyerte el.

 

Macsári József polgármester: Gratulál Magyar Istvánnak az újonnan megválasztott igazgatónak, és 
javasolja Képviselő-testületnek, hogy a közalkalmazotti törvény J5 besorolás szerint állapítsák meg 
az igazgató úr fizetését. Ennek alapján az alapfizetés: 170.500 Ft + az igazgatói pótlék: 58.800 Ft-
ban kerüljön megállapításra, így összesen: 229.300 Ft legyen a havi fizetés. A javaslatot szavazásra 
bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

61/2007. (VI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok elbírálása során Magyar 
István Szabadkígyós, Széchenyi u. 22. sz. alatti lakos pályázatát fogadja el, és megbízza a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola – Szeghalom - igazgatói teendőinek 
ellátásával 5 éves időtartamra, 2007. július 1-től 2012. június 30.napjáig.

 



Havi illetményét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében 170.500,- Ft 
alapilletmény + 58.800,- Ft igazgatói pótlék, összesen: 229.300,- Ft-ban határozza meg.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

6/1. sz. napirend: Megszüntető Okirat a Gondozási Központ megszűnésére vonatkozóan

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően készült el a 
Megszüntető Okirat a Gondozási Központ megszűnésére vonatkozóan, amelyet javasol elfogadásra. 
Bizottsági tagok véleményezték, és elfogadásra ajánlották az előterjesztést. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket.  Hozzászólás nem volt, az előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

62/2007. (VI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gondozási Központra 
vonatkozó Megszüntető Okiratot, a határozat melléklete szerint.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. június 30.

 



6/1/1. sz. napirend: Szeghalom Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény tagintézményének 
vezetőjére javaslat

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Javasolja az előterjesztést elfogadni azzal a kiegészítéssel, hogy a 
tagintézmény vezetők kinevezésénél valamennyi érintett Képviselő-testületnek előzetes egyetértési 
joga van. Erre azért van szükség, mivel minden Önkormányzat Képviselő-testülete védi a saját 
tagintézmény vezetőjének az állását. A Bizottságok véleményezték az előterjesztést, és a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlották. Kéri a véleményeket, észrevételeket. Hozzászólás nem volt, az 
előterjesztést a kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

63/2007. (VI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének korábbi döntése alapján a szociális, 
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat Szeghalom Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
Dévaványa látja el 2007. július 1-től a Gondozási Központ utódjaként.

 

Képviselő-testület a fentiekre tekintettel Macsári Istvánné Gondozási Központ vezetőjének 
megbízását 2007. június 30. napjával visszavonja.

 

A tagintézmény vezetők kinevezésénél valamennyi érintett Képviselő-testületnek előzetes 
egyetértési joga van, ezért javasolja az újonnan létrejött intézmény vezetőjének, hogy a szeghalmi 
tagintézmény vezetőjének Macsári Istvánnét bízza meg.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. június 30.



 

6/2. sz. napirend: Díszpolgári cím, valamint PRO URBE kitüntetés alapításáról és adományozásáról 
szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A rendeletet a tervezet szerint szükséges kiegészíteni, javasolja 
képviselőtársainak, hogy a rendeletet e szerint alkossák meg. Bizottságok támogatták a rendelet 
módosítását. Kéri a véleményeket, észrevételeket. Hozzászólás nem volt, a rendeletet szavazásra 
terjeszti elő, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2007. (VI. 26.) sz.

rendelete

a Díszpolgári cím, valamint a PRO URBE kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló

12/1982. (IX. 28.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet)

módosításáról

 

1. §
A rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

Az adományozáshoz a megválasztott képviselők több mint felének szavazata szükséges.

 

2. §
A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(2) A visszavonáshoz a megválasztott képviselők több mint felének a szavazata szükséges.

 

3. §
A rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(3) Az adományozásra a javaslat benyújtásának határidejére és az azt követő eljárásra az 1. § (2) 
bekezdésében, és a 2. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.



 

4. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

6/3. sz. napirend: Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata az 5. sz. 
melléklettel egészül ki, amely a költségvetési ellenőrzés szabályait tartalmazza. Javasolja a 
kiegészítés elfogadását, és kéri a véleményeket, észrevételeket. A Bizottságok a rendelet-tervezettel 
egyetértettek.

Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja, amelynek 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2007.(VI. 26.) sz.

rendelete

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többszörösen módosított 4/1995.
(III.27.) sz. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról.

 

1. §
 

Az SZMSZ 25. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

25.§

 

(1)          A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését, feladatköreit, ügyfélfogadási rendjét a 
4. sz. melléklet tartalmazza.



(2)          A költségvetési ellenőrzés szabályait az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

2. §
 

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

 

6/4. sz. napirend: Lóverseny, bukmékeri fogadóiroda létesítése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Egy korábbi testületi ülésen már döntés született az előterjesztéssel 
kapcsolatban, most a pénzügyminiszter ismét kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön újra a 
kérdésben. Bizottságok közötti vélemény megoszlott, ezt mutatják a bizottsági állásfoglalások. Kéri 
a képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket a megkereséssel kapcsolatban. Hozzászólás nem 
volt, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 10 igen és 8 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

64/2007. (VI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyminiszter megkeresésére 
továbbra sem ért egyet azzal, hogy lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére 
koncessziós pályázat kerüljön kiírásra, és nem járul hozzá a településen fogadóiroda létesítéséhez.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2007. július 5.

 

6/6. sz. napirend: Önkormányzat ingatlanvagyonának hasznosítása



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és egyetértett 
azzal a módosítással, amelyet javasolt a bizottsági tagoknak elfogadásra. Az önkormányzat 
ingatlanvagyonára vonatkozó határozati javaslatot azzal javasolja módosítani, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Érmelléken és a Koplalóban lévő területek ne kerüljenek egyelőre 
az elidegenítésre szánt területek közé, függetlenül attól, hogy bármilyen kisebb területről van szó. 
Indítványozza, hogy a 3. sz. mellékletet e szerint módosítsa a Képviselő-testület. Kéri a 
hozzászólásokat az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, az 
előterjesztést az elhangzott módosító indítvánnyal szavazásra bocsátja.  Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

65/2007. (VI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonával 
kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

 

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások vonatkozásában az l. sz. mellékletben szereplő 
lakásokat elidegenítésre jelöli ki, a 2. sz. mellékletben szereplő lakásokat elidegenítésre nem jelöli 
ki.

 

A 3. sz. mellékletben felsorolt ingatlanokat (termőföldeket elidegenítésre kijelöli, értékesítésüket 
hirdetmény útján közzétett liciteljárással kell lebonyolítani.

 

A 4. sz. mellékletben felsorolt építési telkeket az első lakáshoz jutók részére önköltségi áron 
értékesíti az Önkormányzat.

 

Az 5.sz. mellékletben felsorolt telkeket elidegenítésre kijelöli, az értékesítést hirdetmény útján 
közzétett liciteljárással kell lebonyolítani.

 



A 6.sz. mellékletben felsorolt, ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként bejegyzett telkeket 
elidegenítésre nem jelöli ki. A későbbiek során a közműkiépítést követően újabb testületi döntéssel 
dönt az építési telkek elidegenítésének mikéntjéről.

 

A 7. sz. mellékletben felsorolt ingatlanokat elidegenítésre kijelöli azzal, hogy a Széchenyi u. 13. sz. 
alatti iskolánál lévő volt lakás az egész ingatlannal együtt értékesíthető.

Az értékesítést hirdetmény útján közzétett liciteljárással kell lebonyolítani.

 

A 8.sz. mellékletben felsorolt, önkormányzati tulajdonban lévő, de már tulajdonos által beépített 
ingatlanokat térítésmentesen a lakóépület tulajdonosainak adja.

 

A rendezési terv felülvizsgálatával belterületbe vont ingatlanok, illetve a mellékletben nem szereplő 
ingatlanok elidegenítéséről a Képviselő-testület egyedi döntéseket hoz, amikor az időszerű lesz.

 

Az értékesítésből befolyt bevételek kizárólag fejlesztésre használhatóak fel.

 

Megbízza a Képviselő-testületet, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

 

6/8. sz. napirend: Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Egy jogszabályi módosítást követően június 30-ig egyértelművé kell 
tenni az alapfokú művészeti intézményeknél az ott folyó tevékenységre vonatkozó megnevezést, 
ezért az Oktatási és Kulturális Bizottság javasolta, hogy az intézmény neve: Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény legyen. A két tevékenységet egymástól el kell különíteni. 
Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Az Iskola által megjelölt B. variációt javasolja, miszerint az iskola neve 



Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény legyen, mivel Tildy Zoltán 
miniszterelnök Szeghalmon tevékenykedett, neve kötődik a városhoz.

 

Gajda Mihály testületi tag, mint az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: A Bizottság 
állásfoglalása szerint az A. előterjesztést javasolta, mivel ezt támogatták a bizottsági tagok 
többségében, de a kisebbségi vélemény Tildy Zoltán nevének felvételére vonatkozott.

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztést szavazásra bocsátja a fenti javaslattal. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

66/2007. (VI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja az 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratát:

 

1., Az Alapító Okirat 1., helyébe (név meghatározása) az alábbi rendelkezések lépnek:

 

      1., Az intézmény neve:

         Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 

2., A módosítás 2007. szeptember 1. napján lép hatályba.

 

3., A Képviselő-testület utasítja az Iskola igazgatóját, hogy a névváltozással kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Fekete László igazgató

Határidő: 2007. szeptember 01.



 

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

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Bejelentés érkezett hozzá, hogy a Kassai és Széchenyi utca sarkán 
lévő telket csapadékelvezető árok veszi körül, amely nagy veszélyt jelent főleg a gyerekek miatt. A 
lakók felajánlották, hogy elvégzik az árok betemetését, amennyiben ehhez biztosítja az 
Önkormányzat a földet, és a csöveket.

A továbbiakban felveti, hogy a város honlapján nem minden vállalkozó neve szerepel, ezt azok a 
vállalkozók tették szóvá, akik kimaradtak a névsorból. Van-e lehetőség arra, hogy minden 
vállalkozó neve szerepeljen a honlapon?

 

Csák Gyula testületi tag: A Petőfi-Kinizsi u. kereszteződését említi, ahol a Petőfi utcai kerékpárútról 
az út túloldalára gyalogosan, csak a kerékpárúton közlekedve lehet átjutni. Itt a balesetveszély 
nagyfokú, a közelmúltban történt is itt baleset. Kéri lakossági megkeresés alapján, hogy a 
kerékpáros forgalmat el kellene választani a gyalogosforgalomtól, tehát jelenleg a túloldalra való 
átjutás csak a kerékpárúton történhet, és ezen változtatni kellene.

 

Szintén lakossági észrevétel, hogy a közműszolgáltatók nem állítják helyre az útfelbontást, javasolja 
a közműszolgáltatókat megkeresni ezzel kapcsolatban.

Felvetődött a víz minőségének problémája a testületi ülésen. Ezzel kapcsolatban ígéretet tesz arra 
vonatkozóan, hogy ősszel a díjrendelet megalkotása előtt megkeresi a polgármester urat, és ebben a 
kérdésben keresnek megoldást, de előre kell bocsátania, hogy ez legfőképpen pénzkérdést jelent 
majd. A kérdést össze lehet kötni azzal is, hogy a víztisztításnak az önköltsége igen magas, erre is 
keresni kell a megfelelő megoldást.

 

A továbbiakban törvényi kötelezettségnek eleget téve bejelenti, hogy képviselői mandátumáról 
lemond, és az erről szóló nyilatkozatot írásban is benyújtja, mivel munkahelyváltásra került sor, és 
összeférhetetlenség okán a vonatkozó törvényi rendelkezések miatt a 2 státuszt nem tarthatja fent 
egyidejűleg. A Képviselő-testületnek a ciklus további időszakára jó munkát, és jó egészséget kíván.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni Csák Gyula képviselőtársának eddigi munkáját a 
Képviselő-testületben, és gratulál az új munkaköréhez, a Békés Megyei Vízművek Rt. 
vezérigazgatói megbízásához. Bízik abban, hogy a felmerült problémákat közösen meg tudják 
oldani úgy, hogy a város lakosságának a terhei lényegesen ne emelkedjenek a magasabb vízdíj 
fizetésével.

 



A Petőfi-Kinizsi utcai felvetést a Műszaki Iroda munkatársai megvizsgálják, a Kassai-Széchenyi 
utcai sarokkal kapcsolatos felvetést úgyszintén, hogy hogyan lehet lezárni az árkot. Az 
Önkormányzat soha nem zárkózott el zárt csatorna kialakításától, hiszen egyszerűen csak biztosítani 
kell a víz természetes elfolyását, illetve a zárt csatornának a tisztíthatóságát.

Egyetért azzal, hogy a közműszolgáltatóknak helyre kell állítani az eredeti állapotot, ezzel 
kapcsolatban felveszik a kapcsolatot az érintettekkel.

 

A város honlapján megjelenő vállalkozói névsort aktualizálni kell, hiszen régi anyagról van szó. 
Amennyiben a vállalkozók jelzéssel élnek, az Önkormányzat frissíti az adatokat. Szeghalom 
honlapjára egyébként egy korábbi felmérés alapján kerültek fel a vállalkozások, tájékoztatást adva 
ezzel, hogy a városban milyen tevékenységi körrel foglalkoznak.

 

Végezetül tájékoztatást ad a LEKI pályázatokkal kapcsolatban. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács döntött a lemaradó kistérségeket érintő pályázatokban, a Közbeszerzési Bizottság részben 
már elkezdte a munkát, mivel Szeghalom városnak 3 olyan nyertes pályázata is van, amely oktatási 
intézményt érint, és nagyon jó lenne, ha ezeknél az intézményeknél a tanítási szünetben tudná az 
Önkormányzat elvégezni a munkálatokat. Most kapott egy értesítést a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács elnökétől, miszerint tekintettel arra, hogy a Békés Megyei Közgyűlés elnöke egy 
beadványt nyújtott át a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak ezekkel a pályázatokkal 
kapcsolatban, és míg az ügy nem zárul le, addig az Önkormányzatnak várnia kell. Elnézést kér 
mindenkitől, hiszen az oktatási intézmények kérték, hogy a munkálatok a nyári szünetre 
korlátozódjanak, amelynek nem biztos, hogy kellőképpen eleget tudnak tenni.

 

Fentiek után megköszöni mindenkinek a figyelmét, és a nyilvános testületi ülést lezárja. A 
továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját a Képviselő-testület.

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző


