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Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. december 21-i üléséről, a 
Városi Sportcsarnok helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, 
Kovácsné Kincses Anikó, 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 és Török Sándorné testületi tagok.

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi Gyuláné 
jegyzőkönyvvezető.

 

Macsári József polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, Veress József országgyűlési 
képviselőt, a megjelent vendégeket és  a Sárrét Televízió  nézőit. Kéri, mielőtt megkezdi munkáját a 
Képviselő-testület, egy perces néma felállással adózzanak Gyimesi Sándor  a Polgármesteri Hivatal 
irodavezetője emlékének.

Az emlékezés után megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja a meghívó szerinti napirendek tárgyalását azzal, hogy az 5/6-os számú napirendet ne   
tárgyalja a testület. A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

 

 

1.sz. napirend: Jelentés lejárt határidejű önkormányzati határozatok teljesítéséről

Előadó: Macsári József polgármester

 

 



Macsári József polgármester: A jelentéssel kapcsolatban kiegészítést nem tett, kérdés, vélemény 
nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület  18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t
 

129/2007. (XII.21.) Ökt.sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Veress József országgyűlési képviselő tájékoztatója

Előadó: Veress József országgyűlési képviselő-

 

Veress József országgyűlési képviselő: Képviselő munkáját illetően ahhoz tesz kiegészítést mely a 
kevésbé látványos munkát jelenti, a rendezvényeken való megjelentés és a parlamenti munka 
mindenki számára világos. Egyik ilyen téma a térség számára fontos, a vasút további 
működtetésével kapcsolatos tevékenységek rövid áttekintése. Volt nyílt levél, volt sok vita a 
térségben. Elmondja, hogy a szakminisztériumok álláspontja egyértelműen arról szól, amennyiben 
az önkormányzatok és partnereik a szárnyvonalak működtetését tovább kívánják biztosítani, erre a 
lehetőség adott. Ez ügyben külön szakmai egyeztetés kezdődött, és a megállapodás szerint  a 
további egyeztetés Vésztőn fog folytatódni. Kiemeli - szemben a sajtóban nagy teret kapott 
hírekkel, melyek sok 10 millió Ft-os hozzájárulást emlegettek az önkormányzatok hozzájárulása 
kapcsán - hogy a minisztérium vezetői többször megerősítették, valóban szükség van 
önkormányzati részvételre, de valójában az a háttér területekre koncentrálódhat. Első a 
vasútállomás olyan állapotban tartása, hogy a kultúrált vasúti forgalom számára használható legyen. 
Második arról szól, hogy legyen egy olyan parkoló a vasútállomásoknál, hogy  akik autójukat  
szeretnék ott hagyni és vasúton tovább utazni, ezt megtehessék és megfelelő körülmények között 
várakozhasson a jármű. Harmadik kérés pedig az, hogy az önkormányzat segítse elő – főleg a 
kisebb településeken – hogy a vasúthoz való eljutás és a településhez való visszajutást valamilyen 
közlekedési eszközzel biztosítsák.  Ezeket a félreértések elkerülése érdekében mondta el. Az 
elképzelés az, hogy olyan jogi személy Kft vagy más szervezet pályázzon az üzemeltetésre, 
amelyben az önkormányzatok, vállalkozások más érintett szervezetek vesznek részt. Nyilván ez a 
szervezet tudná azokat a vasúti szakembereket alkalmazni, amelyek a vasút szabályszerű és 
hatékony működtetését biztosítani tudják. Ez a szervezet köthet többféle megállapodást, 
amennyiben a pályázaton elnyeri az üzemeltetés jogát. Pl. állami tulajdonban lévő vagyon 
használatára köt szerződés (sínpálya, vagonok, mozdonyok) továbbá a vasúti kiegészítést az a jogi 
személy kapja meg, aki a további működtetést biztosítja. Ezen kívül lesz még sok olyan kérdés, 
amelyeket tisztázni kell, pl. a fenntartási költségek megoszlását, esetleges felújítási költségek, 
amortizációs költségek hogyan jelennek meg. 



Ezeket kell azokon a szakmai egyeztetéseken tisztázni, amelyek januárban folytatódnak és amelyek 
biztosíthatják azt, hogy az önkormányzatok valóban döntési helyzetben állapodjanak meg arról, 
hogy kívánnak-e pályázni, és kívánják-e a szárnyvonalak működtetését biztosítani.

 

Második dolog melyet kiegészítésként elmond egy olyan ügy, melyet szeretne megerősíteni, az 
írásos anyagon túl. A térség egy olyan mezőgazdasági terület, ahol igen komoly problémát jelent az, 
hogy  ugyan abban évben adott esetben belvíz, árvíz, esetleg öntözéshez is szükséges víz biztosítása 
is szükséges, mert aszály is előfordulhat ugyanabban az évben. Ezért alakult ki az az elképzelés – 
melyet elsősorban a mezőgazdasági termelők vetették fel – hogy egy olyan komplex vízrendezési 
program induljon be a térségben, amely ezeket a feltételeket képesek egyszerre biztosítani. A mai 
helyzetben az érintett állami és vízgazdálkodási szervezetek és a víztársulat megállapodott abban, 
hogy 2008 folyamán mindketten külön-külön, de összehangoltan pályázatot nyújtanak be egy több 
száz millió Ft-os program végrehajtására. Biztosítani tudja a szükséges elvezető rendszereknek a 
tisztántartását, biztosítani tudja, hogy ez a rendszer működő képes legyen. Ezt a fórumot is azért 
szeretné felhasználni ennek az ügynek a tisztázására,  hogy ez a rendszer utána folyamatosan 
működni tudjon. Valamennyi érintett szervnek, beleértve az önkormányzatokat, különösen a 
mezőgazdasági termelőket és a víztársulatokat, meg kell állapodniuk arról, hogy a további 
fenntartással, pótlással és egyéb feladatokkal kapcsolatos feladatmegoszlás hogyan biztosítja azt, 
hogy a rendszer folyamatosan működni tudjon. Tudnak arról, hogy előfordult olyan, hogy valaki 
leszántott átvezető árkokat, és nem tartotta karban. Ezeket a munkálatokat rendbe kell tenni, ami 
jelenleg folyik nagyon tanulságos dolog, a rendszerváltás után a csatorna rendszerek teljesen eltérő 
tulajdonviszonyok közzé kerültek, ma ott tart, hogy egyetlen csatorna szakasznak három-négy 
tulajdonosa is van, sok esetben az illető nem is tudja, hogy a telekkönyv szerint ő hozzá tartozik az 
adott csatornának a tulajdonjoga. Önmagában ennek a munkának az egyik fontos feladata, hogy 
ezeket a tulajdonviszonyokat rendezze, tisztázza, a tulajdonosok között egy megállapodás 
szülessen, hogy ez rendszer a továbbiakban hogyan tud működni.

 

Harmadik, a térség számára az egyik legfontosabb feladat az, hogy új munkahelyek és új 
munkalehetőségek jöjjenek létre. Alapvető kérdés az, hogy tudják biztosítani a szakképzés 
hatékonyabb működését. Jelenleg már az a kialakult helyzet, hogy a térségben vannak olyan 
munkalehetőségek, melyeknek az ellátásához szükséges képzési háttér ebben a pillanatban nem 
biztosított. A továbbiakban arra számíthatunk, hogy a foglalkoztatók részéről egyre újabb igények 
fognak megjelenni. A konkrét térségi igényeket figyelembe véve, a hagyományos mezőgazdasági 
szakmákon túl, ez elsősorban a fémiparban, a járműiparban, a textilipar bizonyos ágazataiban, 
illetve a vegyiparhoz kötődő szakmákban jelentkezik. Ezeken túlmenően különösen fontosnak tartja 
azt, hogy a szakképző intézmény részt tudjon venni azon a pályázaton, amely jövő év elején nyílik 
meg, mely az un. Területi Integrációs Képzési Központhoz való kapcsolódást fogja biztosítani 
ennek a szakképző intézménynek. Ez a további működés alapfeltétele lesz a jövőben és amely 
nemcsak a normál nappali képzés feltételeit kell hogy biztosítsa, de a munkaadókkal folytatott 
beszélgetés alapján egyértelműen látható, hogy sokkal inkább az átképzés, a felnőttképzés területén 
kell a mainál lényegesebben dinamikusabb és rugalmasabban válaszolni a munkáltatók igényeire, 
úgy hogy lehetőleg tervezetten több hónappal, több évre előre tervezett módon tudják alakítani. Ez 
azért lesz rendkívül fontos, mert jól látható, hogy beléptek már új üzemek ebbe a térségbe,  és a ő 
munkaerő igényüket jelen pillanatban, sok esetben magának az üzemnek kell átképzéssel 
biztosítani. Külön problémát okoz az is, hogy főleg a műszaki szakemberek esetében  a nyelvtudás 
biztosítása nagyon komoly gondot okoz. Van olyan üzem a térségben, amely 8 mérnököt keres, 
akiknek angolul vagy németül kellene olyan szinten beszélni, hogy napi szinten az otthoni üzemmel 
tudják tartani a kapcsolatot. Hónapok óta nem sikerült megtalálni megfelelő jelentkezőket. 



Úgy gondolja, hogy ezeket a problémákat kell végiggondolni a testületnek, hogy a szakképző 
intézmény merre tud a továbbiakban fejlődni és hogyan tudja ezeket a lehetőségeket bővíteni. 
Hangsúlyozza, nem csak a nappali hanem még inkább koncentrálva a felnőttképzésre, átképzésre, 
továbbképzésre is.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a kiegészítést, és kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a 
beszámolóval kapcsolatos  kérdéseiket, véleményeiket tegyék meg.

 

Mikolik Judit testületi tag: Kérdése, hogy tud-e a megnyugtató választ adni azzal kapcsolatban, 
hogy a vasúti szárnyvonalak megmaradása kapcsán, a Körösladány-Gyomaendrőd közötti közút 
felújítása mikor történik meg, a megfelelő közlekedés biztosítása érdekében.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Elmondja, hogy a városból mindig is nagy problémát okozott a 
Gyulai Kórház megközelítése, és most az utóbbi időben a Vésztő-Szeghalom közötti közút egyre 
rosszabb lett, lassan már járhatatlanná válik. A másik út a Békécsaba-Mezőberény közötti út, mely 
szintén nagyon rossz állapotban van, így nagyon nehéz megközelíteni Békéscsabát. Kérdése 
várható-e valamelyik út felújítása a közeljövőben.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Választókörzetének a lakói és a maga kérdését tolmácsolva 
elmondja, hogy a legaktuálisabb kérdés az egészségügy. Konkrét kérdése, hogy a Képviselő Úr 
kikkel konzultált a térségben arról, hogy „igennel” szavazzon, mert tudomása szerint az emberek 
nagy többsége nem támogatja az egészségügyi reformot. Ki fogja felvállalni a felelősséget az 
esetlegesen felmerült problémákért, pl. ellátási probléma. Az egészségügyi Miniszter Asszonynak 
egy kérdést kér továbbítani és arra szeretne választ is kapni, hogy a Miniszter Asszony hogy tudná 
feldolgozni azt, ha egy hozzátartozóját azért kellene elveszteni, mert nem fogadta a kórház és a 
kórház folyosóján kellene befejezni az életét. Ismételten kéri, hogy erre választ kaphasson.

A következő kérdés az őstermelőkkel kapcsolatos, a mostani rendelkezés úgy gondolja, hogy elég 
komolyan fogja érinteni a térséget, mivel Békés megye különösen Szeghalom eléggé hátrányos 
helyzetű települések közzé tartozik és sok embernek megélhetési gondot fog okozni, mert sok 
ember azért áll ki a piacra, hogy a saját maga megtermeltekből kiegészítést tudjon szerezni a 
nyugdíja mellé. 

A beszámolóban olvasta, hogy rendszeresen kapcsolatot tart a civil szervezetekkel, kérdése, hogy 
kik ezek a civil szervezetek, továbbá mi az akadálya annak, hogy ha egy civil szervezet  beadja a 
jelentkezését nem tud csatlakozni a LEADER szervezethez, mert ehhez tíz ajánló kell, és ezt nem 
tudják megszerezni.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Úgy gondolja, hogy a beszámoló első mondata, mely szerint 
köszönetet mond a meghívásért, ez a meghívás egy évben többször is megtörténhet. Lehet, hogy ez 
sem látványos munkája a képviselőnek, de közelebb hozná a választókerületéhez, és az ott lévő 
problémákhoz. 



Nem akarja ismételni az útviszonyokat és azt, hogy a hiány szakmákban milyen követelmények 
vannak elsősorban a városban, és milyen nagy arányú a munkanélküliség, és hogy a munkahelyekre 
mennyire szükség van.

Felolvas egy gondolatot a politikusokról: „A klasszikus értelemben vett politikus egyfajta alkat 
kérdése, rendkívüli műveltségre, társadalomszemléletre, önzetlen áldozatkészségre, reális, de 
elmélyült gondolkodásra, legalább egy idegen nyelv ismeretére, történelmi, filozófiai, teológiai 
felkészültségre beszéd- és vitakészségre, továbbá honszeretetre van szükség.” Ha ezek így vannak, 
akkor biztosan hasznára lehet városunknak illetve a térségben élőknek.

A Képviselő Úr többször elmondta, hogy a „mai helyzet”, maga részéről a jövőben sem lát nagy 
változást, úgy érzi nem azon kell gondolkodni az államnak, hogy mely önkormányzatnak adják oda 
a vasutak működtetését, és milyen állomások legyenek, és milyen parkolók és egyebek, egyelőre 
meg kell oldani az utaztatást. El kell mondania hogy Szeghalomról reggel és délután 20-25 diák 
megy Vésztőre kb. ugyanennyi Komádiba és 5-10 között Körösszegapátiba és Körösnagyharsányba. 
Az állam nem vetheti ki a nyakából azokat a feladatokat, amelyek kötelessége, az egészségügy, az 
oktatás többek között a vasút, ez mindig állami feladat volt.

Az összevont bizottsági ülésen is elmondta, hogy alkalma volt részt venni a legutolsó DARET 
ülésen Kecskeméten, a Regionális Egészségügyi Tanács ülésén, és nem túl biztatóak az un. kvótával 
való esélyeink Békés megyében. Újabb osztályok fognak megszűnni és ezt ma kormánypárti 
politikustól hallotta, hogy nyilvánvalóan meg fognak szüntetni osztályokat, és ha két-három osztály 
megszűnik, egy-egy területi kórház is megszűnhet. Kérdéses, ha ez a törvény jogerőre emelkedik, és 
annak a bevezetésekor akinek a diagnózisában már ma legalább 10, vagy legyen 5 diagnózis, arra az 
a biztosítópénztár mit fog adni, mert aki egészséges és nem volt orvosnál 3-4 évig az jövedelmezi a 
biztosító pénztárát. Kérdéses, hogy meddig tudjuk fenntartani a most felújításra kerülő 
egészségügyi intézményt, illetve hogy tudnak orvost szerezni. Január 1-től a sebészet megoldódik. 
Egyúttal bejelenti a lakosságnak, hogy reggel 8-tól 12 óráig Perez doktor fogja ellátni a sebészetet, 
du. 12-től 16 óráig látja el a háziorvosi munkáját. Talán fül-orr-gégész rendelés is megoldódik egész 
heti mindennapos munkában, szemész orvos heti 3 napos munkában. Úgy gondolja, hogy a térség 
egészségügyi ellátásával tovább kell gondolkodni azon, hogy mit lehet csinálni  a járóbeteg ellátás 
és az alapellátás mellett, akár az egynapos sebészetet illetően. Ez egy sokrétű feladat, melyen 
gondolkodni kell, de csak abban tudnak gondolkodni, hogy a térség települései, az útviszonyai 
olyanok legyenek, hogy megközelíthető legyen és az utakon valóban lehessen közlekedni. Úgy 
gondolja, hogy ha Képviselő Úrral  többször leülnének és beszélnének a dolgokról, hogy mi itt az 
emberek véleménye, akkor még többet lehetne tenni. Szívügye a víz tisztasága, a súlyos pajzsmirigy 
betegségek száma a térségben a legnagyobb, az egész országra vonatkoztatva, a lakosság 
egészségének megőrzése érdekében sokat kell tenni.

 

Török Sándorné testületi tag: Több kérdést intéz a Képviselő Úr felé. Megjegyzi, hogy a nyílt 
levélről lemaradt a dátum. A ”formális képviselői fogadóóra” kifejezést kéri értelmezni. Továbbá 
másfél évvel ezelőtt Gyurcsány Ferenc Szeghalmon bejelentette a bio-etanol gyár építését, illetve 
60-80 fő foglalkoztatását, erről kér tájékoztatást. A beszámoló második oldalán „új térségi 
munkahelyek létrejötte, az itt élők jövedelmének növekedése szükségessé teszi a gazdaság 
élénkítésének elősegítését” Ezt a maga részéről fordítva érzi, a gazdaságot kellene élénkíteni ahhoz, 
hogy az itt élők jövedelme növekedjen.

 



Nagy Gábor testületi tag: A vasúttal kapcsolatban elmondja, hogy a minisztérium által közzé tett 
felmérések érdekesek, mivel az egy nyári keddi napon délután készült, de kb. kéthete a 4 órási 
Gyomai vonaton állóhely sem volt. Véleménye szerint ésszerűsíteni kellene a menetrendet és nem 
megszüntetni járatokat.

 

Veress József országgyűlési képviselő: A kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a Körösladány-
Gyomendrőd út kapcsán három párhuzamosan futó projekt keretében 2008 folyamán kívánják 
elvégezni az útszakasz teljes felújítását. Három különböző forrásból biztosítják a forrást. Van olyan 
hely a útszakaszon, ahol több méter mélyen az útalapot is át kell építeni, ahhoz, hogy a 40 t-ás 
kamionok forgalma ne tegye ismét tönkre a felújított utat. A Bucsától Karcagig vezető utat már 
korábban sikerült rendbe tenni, mellyel megnyílt észak felé egy olyan út amire már nagyon régen 
szükség volt. Probléma az, hogy a felújított rész a 40 t-nás kamionok részére van méretezve, de híd 
utáni szakasz rohamosan tönkre ment, ezért szükséges az, hogy az utakat alapjában rendbe lehessen 
tenni, ami sok milliárdos  kiadást jelent, és ennek a forrásnak a biztosítása nem lesz egyszerű feladat 
a térségben. Azt gondolja, hogy a felsorolt Vésztő-Szeghalom és Békéscsaba-Mezőberény mellé 
oda lehet tenni, hogy a felújításért közösen kell lobbizni ahhoz, hogy a Bucsától bejövő útszakasz 
rendbetételét is be tudják venni a felújítandó utak közé.

Az egészségügyben felvetett kérdések kapcsán elmondja, hogy miért van szükség az egészségügyi 
reformra. Bízik abban, hogy ma már talán többek számára ismert, hogy a kórházi ágyak 30 %-án az 
elmúlt években nem feküdt beteg. A fennmaradó 70 % harmadán olyan idős emberek voltak, 
akiknek nem egészségügyi ellátásra, sokkal inkább idős gondozás lenne, lett volna szükségük, 
azonban ezeket az ágyakat úgy kellett fenntartani, mintha ott valóban gyógyító munka folyt volna. 
Az ilyen típusú működési zavarok sorát lehetne elmondani. Azokon a beszélgetéseken, amit a 
Doktornő felajánlott, ki fog derülni, az egészségügyben dolgozók sokkal jobban látják az átalakítás 
szükségességét, és a sokkal mélyebb reformoknak a szükségességét. Az elfogadásra került törvény 
egy pénzügyi és ilyen értelemben szerkezetváltást segítő program, mely arról szól, hogyan 
működjön a társadalombiztosítás rendszere. Ezt a fórumot is szeretné felhasználni és megerősíteni, 
hogy a kialakuló új rendszerben, amennyiben valaki úgy dönt, hogy nem kíván változtatni a mai 
helyzetén, automatikusan ugyanazokat a szolgáltatásokat ugyanúgy meg fogja kapni, mint eddig. Az 
hogy több pénztár jön létre nem jelent bármiféle változást abban, hogy a kötelező ellátást 
mindenkinek biztosítani kell. A másik kérdés, hogy több százezer ember van Magyarországon, aki 
önmaga vagy a munkáltatója által az  elmúlt években, évtizedekben nem fizetett egészségbiztosítási 
hozzájárulást. Azt gondolja, hogy ez ugyancsak egy fenntarthatatlan állapot, ezért kellett az 
egészségügy és az egészségügy finanszírozásához hozzányúlni a mostani törvényekkel. A további 
részletek kidolgozása az elkövetkező hónapok feladata lesz, mely arról szól, hogy a törvényhez 
kapcsolódó végrehajtási utasítások, kapcsolódó kormányhatározatok és törvények, 
modellszámítások elkészüljenek, és történhessen meg az átalakítás 2009. januárjától.

Elhangzott egy  kérdés, ha a Miniszter Asszony hozzátartozója  méltatlan körülmények között 
vesztené életét. Nem tudja, hogy a kérdező honnan vette ezt a példát.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Elmondja, hogy saját édesanyjával történt meg, nem fogadta a 
kórház, szívinfarktuson esett át, teljesen tudatánál volt, másnap egy járatos mentővel elvitték 
Szegedre és ott a folyósón várakoztatták és ott fejezte be az életét.

Az előbbiekben említett kórházi ágyak kihasználatlansága a ő esetükben erre rácáfolt, hogy 
édesanyját helyhiány miatt nem fogadták, pedig sürgős ellátásra lett volna szüksége, és meg kellett 



volna kapnia az esélyt a túlélésre.

 

Veress József országgyűlési képviselő: Részvétét fejezi ki, elnézést kér, de nem tudta, hogy 
személyes példáról van szó, köszöni, hogy megosztotta vele. Kérése, azért jött létre egy felügyeleti 
szerv, hogy ilyen esetben járjon el az Ön nevében. Úgy tűnik, hogy itt felelősségi viszonyokat kell 
megállapítani, ez fontos az Ön hozzátartozója és mások miatt. Itt olyan konkrét ügyről van szó, amit 
azért kell tisztázni, mert ha kiderül, hogy a rendszerben van hiba, azt azonnal javítani kell, ha pedig 
kiderül, hogy valaki, vagy valakik felelőtlenül, embertelenül jártak el, akkor azoknak felelni kell a 
tettükért. Ha bárki valamilyen mulasztással találkozik az egészségügyben, használja ki azt, hogy az 
állam létrehozta azt a szervezetet, mely ilyen esetekben megfelelő szakmai jártassággal, objektíven 
tudnak mérlegelni és biztosítják, hogy ne kerüljön még egyszer ilyenre sor. Tudomása szerint nem 
fordul elő olyan eset, hogy ágyhiány lenne. Még egyszer kéri, hogy tegye lehetővé, hogy illetékesek 
konkrétan kerüljenek megnevezésre az ügy kivizsgálása érdekében.

Példaként elmondja, hogy a légi mentéssel is nagy viták voltak, sajnos ennek a megyének volt egy 
olyan esete, amikor kiderült, hogy működőképes a légi mentés rendszere.

Az őstermelők ügyével kapcsolatban elmondja, hogy aki bizonyos nagyság feletti terméket nem a 
piacon  adja el, egy bizonyos mértéken felül adózni kell, mert olyan jövedelemre tesz szert, ami a 
után köteles adózni. Jelenleg Magyarországon van olyan őstermelő, aki banánt termel. Érezni lehet, 
hogy ez egy kicsit komolytalan. Ezért döntöttek úgy a minisztériumok, hogy be kell zárni azokat a 
kiskapukat, ahol valakik arra hivatkozva, hogy őstermelők igen jelentős termékmennyiséget adnak 
el adózatlanul, és mindig mások fizetik meg ezeknek az ügyeskedéseknek az árát. Kéri az 
őstermelőket, hogy keressék meg a falugazdászokat, akik segítséget nyújtanak a szükséges 
adminisztráció elvégzéséhez, ebben kérte a mai nap az illetékes minisztérium segítségét is. 
Hangsúlyozza, hogy az őstermelési státusz nem változik, arról van szó, hogy azok kapják meg a 
szükséges kedvezményeket, akik tényleg őstermelőként termelnek. Fontos megemlíteni az 
ellenőrzéseket, és így fordult elő, hogy egy elég nagy külföldi üzletlánc üzletét bezárták azért, mert 
tűrhetetlen állapotokat találtak ott. A Magyarországi és az Európa Uniós előírások be nem tartását 
szankcionálni kell, de az ÁNTSZ is megtalálja azokat a helyszíneket, ahol Európából illegálisan 
behozott, lejárt szavatosságú élelmiszereket próbálnak egyes ügyeskedők piacra vinni. Kéri, hogy 
bárkinek ilyen jellegű problémája támad egy-egy termék alapján, az jelentse az illetékes 
hatóságoknak, hogy a lehető leggyorsabban tudjanak lépni.

 

A civil szervezetekkel való kapcsolattartásról elmondja, büszke arra, hogy a térségben maguk a civil 
szervezetek összejöttek és egy olyan szerveződést hoztak létre, amely példaértékű országosan is. Ez 
a fajta együttműködés ebben a térségben különösen fontos lesz, hiszen ahogy a hozzászólásokban is 
megállapították nem igazán dinamikusan fejlődik ma még a térség, nagyon sok olyan problémája 
van, ami a hátrányos helyzetéből, a kevés munkahelyből fakad. Itt igazán szükséges, hogy a civil 
társadalom összefogásával saját lehetőségeit tudja javítani. Valamennyi civil szervezettel – akivel 
lehet – próbál kapcsolatot tartani, nagyon sokan ezek közül pl. a mozgáskorlátozottakhoz, a 
nyugdíjas szervezethez, de a legkülönbözőbb profilú szerveződések tartoznak, melyeknek a száma 
növekedni fog, és azt is szeretné, hogy a közöttük kialakult jó együttműködés a jövőben még 
erősebbé váljon. A LEADER működése kapcsán bizonyos megállapítások hangzottak el, mellyel 
nem tud egyetérteni. A LEADER PLUSSZ egy nyitottan működő szervezet, itt nem „oldalakról” 
van szó, hanem civil szervezetekről. A térségnek a lehető legnagyobb együttműködésével alkalmas 
arra, hogy kétmilliárd Ft-ot meghaladó összeggel tudjon gazdálkodni. Bízik abban, hogy a pályázat 
sikeres lesz, valóban hatékony működést tesz lehetővé, mely a nagyobb mozgást biztosítja a térség 



számára. 
Ebben az esetben a pályázatokat is az itteni civil szervezetek tudják majd kiírni és ezzel nagyobb 
esély lesz arra, hogy a térség számára valóban szükséges pályázatok nyíljanak meg, és azon minél 
nagyobb sikerrel szerepeljenek a vállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok is.

Köszöni a meghívást a Képviselő-testülettel való gyakoribb találkozásra, örömmel fog részt venni, 
és minden alkalmat megragad, hogy konzultáljanak az előttük álló kérdésekről. Polgármester úrral 
rendszeresen és konkrét ügyekben dolgoznak együtt, és ezt értette a beszámolóban és a bevezetőben 
is az alatt, hogy sok olyan dolog van ami nem látványos, pl. egy adott pályázat előkészítése kapcsán 
kikkel tudnak egyeztetni, mikor kell lobbizni bizonyos ügyekért, egyedi ügyekben mikor kell 
eljárni. Ezekben a legfontosabb, hogy sikereket érjenek el, bízik abban, hogy ezeknek a száma 
növekedni fog.

A fogadóórákra vonatkozó megállapítással kapcsolatban elmondja illetve megerősíti, hogy az 
országgyűlési választások után azonnal létrejött a képviselői iroda, mely minden munkanapon 
legalább 8 órában fogad mindenkit aki Szeghalomról vagy más a választókerületbe tartozó 
településről segítséget, tanácsot, információt kér. Tehát ez azt jelenti, hogy minden munkanapon 
folyamatos fogadóóra van. Ezen túlmenően vannak azok a formális fogadóórák, amikor minden 
településen előre meghirdetett időpontban több órán keresztül tudnak találkozni – kollégáival együtt 
- az ott élőkkel. Minden ilyen alkalmat megragad arra, hogy a civil szervezetekkel, az 
önkormányzatokkal, a testülettel illetve a vállalkozókkal külön célzottan tudjon beszélgetni.

A hiány szakmákkal és munkahelyekkel kapcsolatosan még egyszer elmondja, hogy jelen 
pillanatban abban a helyzetben van a térség - és konkrét munkahelyeket tud megnevezni - ahol a 
képzettség jelenti a munkaerőhiány okát. Miközben ismert, hogy kétszámjegyű munkanélküliségtől 
szenved  a térség, ma a legnagyobb probléma abban van, hogy a képzettség és a képezhetőség jelent 
gondot. Miközben szükség lenne marósra, hegesztőre hiány van belőlük. Ez egyre erőteljesebb lesz, 
konkrét példaként mondja, hogy Dévaványán betelepült Kft-nek jelenleg 20 alkalmazottja van, és 
300 alkalmazottat keres, melyet igen nehezen tudnak megtalálni az ismert munkanélküliségi 
létszám mellett. Ez azt fogja igényelni, hogy a szakképzés az eddiginél sokkal hatékonyabban és 
rugalmasabban működjön, a munkaügyi rendszer másképpen tudja tervezni, szervezni az 
információ áramlását és egyben azt is fogja igényelni, hogy a vállalkozók és a kisebb cégek 
valamilyen módon több információt tudjanak arról adni, hogy várhatóan milyen tipusú 
munkaerőigényre lesz szükségük a következő időszakban.  A képző intézménynek fel kell készülni 
és biztosítani kell azt, hogy megfelelő tudással rendelkező tanárok álljanak rendelkezésre. A 
munkahelyteremtésben egyetért, tudják, hogy piacgazdaságban a vállalkozók teremtik meg a 
munkalehetőséget, arra viszont nagyon oda kell figyelni, hogy minden létező alkalmat, a potenciális 
bővüléssel foglalkozó vállalatok minden segítséget kapjanak meg. Erre van egy formálódó program 
a megyében, reméli hogy segíteni fogja a szeghalmi vállalkozásfejlesztés lehetőségeit is.

Dr. Farkas Erzsébet  felolvasott egy számára nagyon szimpatikus  megállapítást, hogy mit kell tudni 
a politikusnak, szeretne felnőni ezekhez a minőségekhez, de megkérdezi, hogy van-e kérdés ennek 
kapcsán. Amit elmondott igényt nem tudja, hogy mire vonatkozott.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Ez egy igény, mely már 1938-ban megfogalmazódott.

 

Veress József országgyűlési képviselő: Egyetért, és azt kívánja minél több ilyen képességekkel 
rendelkező politikus legyen Magyarországon.



A „mai helyzet”-re vonatkozó megállapítással kapcsolatban elmondja, hogy ezt többször körülírták, 
ennek a térségnek nagyon jelentős fejlődésre, fejlesztésre van szüksége. Vannak-e lehetőségek, 
véleménye szerint nagyon komoly lehetőségek vannak. Vállalkozókkal beszélgetve,  teljesen 
világos azt, hogy Nyugat-Európából egy sor iparágban telephelyet fognak keresni, mert pl. a 
fémiparban, járműiparban a mai bérviszonyok között nem fogják tudni üzemeltetni még 
vendégmunkásokkal sem ezeket a kapacitásokat. Ezért elemi érdek Szeghalmon más településeken 
a megyében, hogy ezekkel a cégekkel minél hamarabb fel tudják venni a kapcsolatot, és el tudják 
érni, hogy közülük minél nagyobb számban keressenek, és itt találjanak telephelyet. Ez a kísérlet 
akkor lehet sikeres ha nem egyszerűen fizikai telephelyet tudnak ajánlani, amelyre szintén szükség 
van, de a legfontosabb, hogy a szakképzés olyan rugalmassá váljon, hogy a felmerülő igényeket ne 
évek múlva, hanem néhány hónapon belül garantáltan ki tudja elégíteni, így esély van arra, hogy a 
következő években lényegesen több új munkahely alakulhat ki.

A vasúttal kapcsolatban elhangzott, hogy ez mindig is állami feladat volt, a történelmet nézve 
vasutat nem az állam hozta létre, hanem egy idő után állami szolgáltatássá tette a vasút 
működtetését, melyről mostanában nagyon nagy viták vannak, hogy a magántőke részvételét 
biztosítsák a vasút fejlesztésében. Azt gondolja, hogy szárnyvonalak ügye külön választott a vasút 
egészétől, és azt reméli, hogy sikerül megtalálni azt a megoldást, mely biztosítani fogja a vasút 
működését. Az utas számszámláson lehet vitatkozni, de mindenki láthatta már, hogy  a vasúti 
motorkocsin sok esetben a mozdony vezetőjén és a jegyvizsgálón kívül más nem ül. Azzal egyetért, 
hogy a menetrendet javítani kell, melyre meg is van a lehetőség, mivel minden évben az 
önkormányzatok képviselői részt vesznek azokon az egyeztetéseken, ahol a vasúti menetrend 
kialakul. Úgy érzi, hogy a vasút és VOLÁN között nincs igazán hatékony együttműködés, nem jól 
illeszkednek egymáshoz a menetrendek – mely egyébként országos probléma - kéri a segítséget, 
hogy erre a problémára találjanak megoldást.

A regionális egészségügyi fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, nem tudja mennyire reális 
probléma, hogy újabb osztályok fognak megszűnni.  Azt látja, hogy jelenleg éppen Szeghalmon egy 
fejlesztés előtt vannak, új orvosi szolgáltatások alakulnak ki. Azzal is egyetért, hogy érdemes 
megvizsgálni az egynapos sebészeti ellátást. A térség egészében alapvető fontosságú, hogy az 
ellátás javulhasson. Országosan azok a megtakarítások, melyek megjelentek az eddig változtatások 
nyomán ebben az évben már megtörtént az, hogy az így jelentkező  többletből újabb fejlesztéseket 
lehetett végrehajtani.  Kéri Dr. Farkas Erzsébet képviselőt és a többi szakmabelit, hogy a 
fejlesztésekhez a lehető legjobb szerkezetet alakítsák ki és ez alapján döntsék el, hogy valóban 
szükség lesz-e bizonyos helyeken osztályok átalakítására, bezárására, illetve hol kell a ma még 
ilyen ellátással nem rendelkező térségekben ezeket az ellátásokat kialakítani. Az egészségügyi 
reformmal kapcsolatban azzal egyet tudnak érteni, hogy a legfontosabb változásnak annak kell 
lenni, hogy a megelőzést, az eddigieknél sokkal hatékonyabbá tudják tenni. Miközben minden 
eszközt rendelkezésre kell bocsátani, és biztosítani kell, hogy egy megbetegedett embert a lehető 
leggyorsabban hozzásegítsék, hogy egészséges legyen, a legnagyobb forrásokat a jövőben mégis 
arra kell koncentrálni, hogy olyan életmódot élhessenek, amivel elkerülhető az, hogy valaki 
megbetegedjen, melyhez munkahely kell, jövedelem kell, normálisabb viszonyok kellenek, mert 
ezek tudják legjobban a prevenciónak, a megelőzésnek a feltételeit  kialakítani és biztosítani.

A víz joid mentességére kell programot kialakítani, kéri hogy ezzel kapcsolatban beszéljenek külön. 
A Dél-alföldön egy arzénmentesítési program van, melyről komoly viták folynak. A joid 
túlfogyasztás megszüntetése is a prevenciónak egy alapvető kérdése.

A nyílt levél kapcsán, ez a levél megjelent publikusan, ha lemaradt a dátum, elnézést kér, mely 
technikai hiba. Miniszterelnök úrnak is valóban fontos, hogy a szárnyvonalak körül olyan megoldás 
alakuljon ki, mely biztosítja a további működtetést.



A bio-etanol gyárral kapcsolatban ismeretes, hogy  amerikai tőkét szerzett egy svájci cég, úgy tudja 
hogy ez a cég két területet vásárolt meg. Többszöri rákérdezés után azt az információt kapta, hogy a 
szervezet magyarországi igazgatóját lecserélték, ez lassította a tevékenységet és jelenleg várja azt, 
mikor jönnek el konkrétan Szeghalomra. Szeretné tisztázni a potencionális befektetőkkel hogy a 
kialakult új energia árak mentén továbbra is számíthatnak-e a befektetésükre, és hogy lehetne 
hozzájárulni ahhoz, hogy a befektetés gyorsabban valósuljon meg. Nemcsak arról van szó, hogy 
konkrétan munkát ad a gyár, sokkal inkább fontos lenne, hogy a nyersanyagot beszállító 
termelőknek egy biztos kiszámítható, stabil piacot tudjon biztosítani a következő időszakban.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi: A kórházi osztályok bezárására vonatkozóan a legújabb információi 
egy ma reggeli televíziós műsorból vannak, ahol egy képviselőtársa kérte az osztályok 
megszüntetését, és kérte, hogy az MSZP legyen a pénztárak felügyelője, majd nyilatkozott Kóka 
frakció vezető, aki az egészségügyi miniszterrel együtt mondta, hogy igen több osztály szűnik meg, 
mely maga után vonja néhány kis kórház megszüntetését is. A járóbeteg ellátás fejlesztése igen 
fontos lenne. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy amiről nincs tudomásuk, a szakmát kell 
megkérdezni többször is. Nem feltétlenül egy 34 éves soha a szakmában nem dolgozott Miniszter 
Asszonynak a döntése, illetve jogi paragrafusok alapján kell dönteni, hanem a szakma véleményét 
igénybe kell venni. Példaként említi erre, hogy  a rendelőintézet felújításánál a sürgősségi és 
alapellátás között a mentőbeállót megszüntették, most sokkal hosszabb úton, több percet 
igénybevéve tudják a mentőből a beteget a sürgősségi részre eljuttatni, ezek apró szakmai kérdések. 
Tehát nagy kérdésekben is a szakmát mindenkor meg kell kérdezni. Úgy érzi, hogy a saját 
szakmájában nyilatkozik. Azt gondolni, hogy valaki mindenhez ért az egy nagy teher, sőt olykor 
káros is.

 

Gajda Mihály testületi tag: Megjegyzi, hogy Veress József nem csak a térség országgyűlési 
képviselője, hanem a megyei MSZP vezetője is, így ő a legbefolyásosabb politikus a megyében, 
ilyen fajsúllyal és szemmel is kell nézni a tevékenységét.

A LEADER közösséggel kapcsolatban valószínűleg Képviselő úr nem értette a kérdést, arról volt 
szó, ahhoz, hogy a LEADER közösségbe bekerüljön valaki, ajánlók szükségesek. Az ajánlók 
megtagadták az aláírást, néhányan megmondták, hogy politikailag le voltak tiltva, hogy aláírhassák 
az ajánlását a kérdéses egyesületnek. Tudomása szerint az országban több ilyen eset is volt.

Az egészségüggyel kapcsolatban azzal egyetérthetnek, hogy egy keret jellegű törvény, melyhez 120 
végrehajtási rendeletet kell elfogadni. A szegényebb réteg rosszabbul fog járni, a kiegészítő 
biztosítással előnyöket lehet szerezni.

A térségnek és Békés megyének a problémájáról sok szó esett, hozzá tenné, hogy a lakosság 
elöregedőben van, a nyugdíjasok aránya igen magas, ez is nagy probléma és ehhez hozzátársul a 26 
%-os munkanélküliség. A magas szintű szakképzés hiányával kapcsolatban korábban is 
hangsúlyozta, hogy valóban ez a legnagyobb probléma, melyet sajnos sehogy nem kezeltek az 
elmúlt 17 évben, a  meglévő szakképzés is szét lett verve, ha ez nem történik meg, nem biztos, hogy 
most itt tartanának.

A vasúttal kapcsolatban sok minden elhangzott, de egy dolog nem, még pedig az, hogy a 
szárnyvonalakat nem is biztos, hogy azért kell kivenni a rendszerből mert kevés az utas, hanem 
azért, mert pl. a Berettyó vasúti hidat ki, mikor milyen pénzből fogja felújítani. 



Azon a hídon egy tisztességes tehervonat át sem tudna menni, így az érintett vállalkozások a 
termékeiket vasúton nem is tudnák szállítani. Ez már az egész pályafenntartást, vasút üzemeltetést 
hátrányosan érinti. Példa erre a sarkadi bio-etanol gyár, mely szintén nem tudja vasúton szállítani a 
termékeit, az érintett vasúti hidak állapota miatt. A jövő szempontjából nézve az nem viszi előre az 
ügyet, hogy ki fogja a vasútállomást takarítani, fenntartani. Gyökeres, radikális változást ez nem fog 
hozni. Ha a vasútvonalat Nagyvárad felé akarnák nyitni, gátat szab a vasútvonal állapota, azokon 
nagy sebességgel, nagy teherrel nem lehet közlekedni. Azok az önkormányzatok akik már 
üzemeltetik a vasutat, turisztikai látványosságból teszik. A térségben nem ebbe az irányba kellene 
haladni.Ez nem eredeti célt szolgálja, hogy az ipar vagy a mezőgazdaságot támogassa.

TISZK szakképzéssel kapcsolatban bízik abban, hogy ez nemcsak azért fog létrejönni, hogy a 
szakképzési támogatást az iskola megkaphassa és építsenek egy konyhát, vagy egy tetőteret 
beépítsenek, mert ez  érdemi javulást a szakképzésben nem fog hozni. Személyes tapasztalata a 
felnőtt képzéssel kapcsolatban, hogy alapvetően az a probléma, hogy önmagában egy oktatási 
intézmény azt nem tudja megoldani, ha nem tudja pontosan az igényét, nem lesz aki biztosítsa a 
szükséges tanműhelyt, oktatókat. Ezeket valakinek meg kell finanszírozni. Ha egy befektető ide 
akar jönni ilyen igényét a szakképző intézmény nem tudja teljesíteni. Ha maga a munkáltató nem 
száll be és nem vállalja fel a maga részét a szakképzésből, akkor az bukásra van ítélve. Be kell 
vonni a befektetőket, meg kell velük értetni, hogy ebbe be kell szállniuk, de természetesen iskola is 
kell hozzá.

A mezőgazdasággal kapcsolatban elmondja, örvendetes dolog a vízelvezetés és víz biztosítás, eddig 
komplexen nem lett rendezve. A Körös kotrásakor eredményt is lehetett volna elérni 1999-2000-
ben, de nem volt biztosítva az a vízmennyiség mely az állandó vízmozgáshoz szükséges lett volna. 
Nem volt senki aki megfinanszírozta volna, hogy egy természetes vízfolyásba a víz biztosítva 
legyen. Ugyanígy fontos a külterületi csatornák felújítása után is a víz biztosítása. De ez önmagában 
nem fogja a mezőgazdaságot megmenteni, mert a kukoricánál az intervenció meg fog szűnni, a 
földalapú támogatásnál lesz egy jelentős változás 2013 után. Az emberek nincsenek kellően 
felkészülve arra, hogy a változás rosszabb irányba fog menni. Itt Észak-Békésnek Dél-Békéssel kell 
versenyezni, hol sokkal jobb eredménnyel tudnak termelni, ezért szerkezet átalakítás is szükség van.

A közutakkal kapcsolatban elmondja, hogy a Körösladány-Gyomaendrőd közötti út fel lesz újítva, 
de a Dél-alföldi Regionális Operatív Programban csak az első 8 km volt benne, de örömmel veszi, 
ha más forrásokból további szakaszok is felújításra kerülnek. Sajnos más utakon csak 1-2-3 km-es 
szakaszok kerülnek felújításra, pl. Vésztő-Okány között. Nem volt konkrét a válasz, de a 47-es 
főútvonalat illetően 2013-ig nevesítve vannak a kétszámjegyű utak, de a Békéscsaba-Mezőberény 
közötti út nincs a tervben, ezzel arra akart következtetni, hogy 2013-ig már eldöntött, hogy melyik 
útszakasz kerül felújításra.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Az egészségüggyel kapcsolatban elmondja, hogy ma nem az a 
legnagyobb probléma, hogy 600 millió Ft-ért széfet vásároljanak. Egészségügyi reform során az 
ilyen jellegű dolgok teljesen olyan irányba viszik a kérdést, melynek semmi köze az 
egészségügyhöz. Egyetért azzal hozzászólással, hogy nemcsak osztályok, hanem kisebb kórházak 
fognak megszűnni. Ki fogja biztosítani a munkanélkülivé váló szakszemélyzet átképzését, mert ma 
egészségügyi szakképzés vonatkozásában az évenként kikerülő egészségügyi  végzettségűek  száma 
majdnem nulla.  Békés megyében az egészségügyi szakképző iskolának a kibocsátása azokból a 
fiatalokból áll akiket a határ túloldaláról át tudtak csábítani.

Nagyon fontos kérdés és kéri Képviselő úrat, hogy próbáljon hatni annak  érdekében, hogy a 



szentesi légi bázis megépüljön. 
Néhány nappal ezelőtt azt a tájékoztatást kapta, hogy  a közbeszerzési eljárás még el sem indult. 
Szeretné, ha ebben mielőbb lépések történnének, mert nem mindegy hogy Budaörsről  80 perc alatt, 
Debrecenből 30-40 perc alatt, Szentesről pedig 15 perc alatt éri el Békés megyét a légi mentő 
egység.

Az egészségügyi törvény sokkal többet ért volna annál, mint hogy két-három nap alatt összefércelje 
a kormány, és utáni 120 végrehajtási utasítást alkossanak meg, miközben az elmúlt sok-sok év alatt 
nem történt az egészségügyben semmi. Az egészségügy példája jól mutatja, hogy a kormányzat az 
egészségügyben meglévő szakmai civil szervezeteket nem kérdezte meg, nyilván azért nem mert 
teljesen más véleményen voltak. Úgy gondolja, hogy komoly lehetősége lesz arra, hogy ezt a 
mulasztást pótolja a kormány a végrehajtási utasítások vonatkozásában.

A Térségi Integrált Szakképzéssel kapcsolatban elmondja, hogy Békés megye klasszikus helyzetbe 
került a TISZK-ekkel kapcsolatban. Létrejött egy közép-békési TISZK több konzorciumú taggal és 
kiderült, hogy sem Észak-Békésben, sem Dél-Békésben nincs annyi szakképzésben résztvevő 
gyerek, hogy TISZK-et lehessen rá létrehozni. Közös feladat  a probléma megoldása, akár olyan 
áron is hogy a törvényt módosítani kell, hogy megfelelő lehetőségek képződjenek, a szakképzés 
megerősödjön, pl. nagy hiány lesz építőipari szakmákban. Ilyen szempontból óriási jelentősége van 
a felnőttképzésnek. A Kormánynak ebben is nagy szerepe van, mert az oktatási intézmények olyan 
irányba mentek el a képzések vonatkozásában, hogy a dologi juttatás nagyon lecsökkent, a 80 %-át 
sem fedezi a képzésnek.  A szakképzéshez megfelelő oktatási (tanműhely, gyakorlati hely) 
szükséges, a képzésekhez hozzá kell rendelni a megfelelő finanszírozást.

Az utakra vonatkozóan örvendetes, hogy azok a szakaszok is, amelyek regionális operatív 
programban nem valósíthatók meg, bekerülnek a felújításba. A szeghalmi kistérség képviselője is 
részt vett azon a szakmai egyeztetésen, ahol a regionális operatív programban rendelkezésre álló 
több mint 8 milliárd Ft-ot szétosztottak, mely a többszámjegyű utak felújítását célozta meg. A 
2007-2010 –ig szóló programban 8, 5 milliárd Ft csak a kátyúk betömésére elegendő, mert a 
Magyar Közút Békés megyei vezetőjének információja szerint 40 milliárd Ft-ra lenne szükség csak 
ami a négyszámjegyű utaknak a felújítását jelentené. A rendelkezésükre álló források arra sem 
elegendőek, hogy a terveket el tudják készíttetni. Nagyon kritikus az állapota a 47-es út 
Körösladány-Köröstarcsa, valamint a Mezőberény-Békéscsabai szakaszának. Ezen utak felújítása 
szakmailag sokkal indokoltabb lenne, mint a Békéscsaba- Orosháza közötti út felújítása.

A gazdaság fejlesztéssel kapcsolatban a kormányzatnak azok a lehetőségei meg vannak, ami 
törvényalkotás vonatkozásában lehetőséget biztosít arra, hogy minél több befektető legyen, pl. az 
adótörvények, vagy az infrastruktúra fejlesztése, mely szintén komoly befolyásoló tényező.

Elmondja, hogy a M44-es út fejlesztését mely Békés megyét átszeli és nagyon komoly kamion 
forgalom bonyolódik le rajta, ezt Veres József képviselő úr nem támogatta a Parlamentben.

 

Veres József országgyűlési képviselő: Kérdése, hogy meg tudná-e indokolni ezt a kijelentését 
tételesen, és pontosítva.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Molnár László képviselő úr állt ki ezt követően, hogy Ön az M4-est 
támogatja, amivel teljesen egyetértenek, hiszen Észak-Békésnek nagyon fontos M4-es út, de nagyon 
fontos az M44-es út is.



 

Veres József országgyűlési képviselő: Pontosítja, nem tudja mire hivatkozik Farkas képviselő úr, de 
elmondja, hogy az M44-est is támogatta és az M4-est is, pontosan azért mert az M44-es csak a 
megye közepéig megy el, míg az M4-es ennek a térségnek meghatározó fontosságú útja. Még 
egyszer kikéri  hogy azt állítsa, hogy nem támogatta a M44-est.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Hangsúlyozza, hogy azt kérték, hogy az M44-es út az államhatárig 
épüljön meg, mert ennek van értelme, mert Gyula és Békéscsaba között majdnem kész van, és nem 
túl nagy szakaszt kell megépíteni.

A Fejlesztéspolitikai államtitkár véleményét mondja a bio-etanol üzemmel kapcsolatban. Az 
egyeztetések során az az információ, hogy két bio-etanol üzem létesítését fogja támogatni a 
Kormány Dél-alföldön. Véleménye szerint nagyon gyorsan el kell kezdeni a megvalósítást 
Szeghalmon mert óriási mozgás ezen a területen, és a bio-dízel kérdését nem a bio-etanol üzemek 
fogják megvalósítani, hanem a bio-dízel üzemek. Kétségtelen, hogy a mezőgazdaság részére 
nagyon komoly lehetőséget jelentenek ezek az üzemek. Békés megye a mezőgazdasági élelmiszer 
feldolgozásáról volt korábban híres, de ma már csak a baromfi ágazatban van élőállat vágás. Tehát 
már nem dolgozható fel Békés megyében a mezőgazdaság által megtermelt termék, de mint azt 
Veres József képviselő úr is képviseli, a génmentességet próbálja meg Békés megye megőrizni. Ha 
a kukorica termelést iparivá szeretnék erősíteni és még nagyobb hozamot szeretnének elérni, akkor 
a szakmának komoly törekvése lesz, hogy a génmódosított kukoricát kezdjék el termelni Békés 
megyében, és ismeretes az, hogy ez mennyire káros pl. a zöldségtermelésre és más mezőgazdasági 
termékekre.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Kénytelen szólni, mert a meghívóban az szerepel hogy Veres 
József országgyűlési képviselő tájékoztatója és nem az szerepel, hogy Gajda és Farkas képviselő 
urak tájékoztatót tartsanak a testületi ülésen, hanem az országgyűlési képviselő úrhoz kellett volna 
kérdéseket feltenni, hogy hogyan értékelik az ő képviselői munkáját, és miben kérik a segítségét.

 

Gajda Mihály testületi tag: Rosszul értette alpolgármester úr.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Kell olyan napirendet beiktatni a testületi ülésre, hogy a FIDESZ 
tájékoztatni fogja a lakosságot az elképzeléseikről, de most nem erről van szó.

Veres Józsefhez szólva, említette, hogy abban reménykedhetnek, hogy ha szakképzés megfelelően 
beindul – mely egy hosszabb folyamat – akkor  az üzemek, melyek nyugatról jöhetnek be és itt 
települnek le, csak a kettő együtt lehetséges. 700 munkanélküli van a városban, ebből alig tudnának 
200 munkaerőt találni, aki egy normális ember munkáját végezné, de nem is akarnak végezni. A 
törvényalkotás során azt kéri, hogy arra kellene figyelmet fordítani, hogy a közmunkát ne lehessen 
lejáratni, egy közmunkás napi 3-4 óra munkával keres nettó 54 ezer Ft-ot, miközben egy 
háromszakmás ember 8 órában 80 ezer Ft nettót keres. Többet megkeresték, hogy alkalmazzák 
közmunkára, mert nem  akarnak akár a Csaba-Metál Kft, vagy Felina Kft-nél gépen dolgozni. Tehát 



a közmunka problémáját mindenképpen meg kell oldani. 
De ugyancsak meg kell oldani a felnőttképzést, mert olyan tanfolyamok, szakmák vannak hirdetve, 
mely után nincs kereslet.

Az egészségügyi reformot illetően Dr. Farkas Erzsébet képviselőhöz szól, hogy egy 34 éves 
egészségügyi miniszter hoz döntést. Nem kell ahhoz 60 évesnek lenni, hogy ember normálisan 
tudjon gondolkodni. Milyen szakmában kellene a Miniszter Asszonynak jeleskedni. Az a módszer, 
hogy „semmi sem jó”, de közben ki olvasta el az új egészségügyi törvényt. Az biztos, hogy az 
egészségügyön változtatni kell, az államtitkár véleményét osztja, ha valami nem jó, vagy ha beteg 
az ember el kell menni orvoshoz, és az orvos dönt. A terápia lehet jó vagy rossz, most az 
egészségügyi reformot illetően nem tudjuk, hogy ez a terápia jó lesz-e vagy rossz, de minden 
reform ilyen. Van korábbi egészségügyi tapasztalata is a kórházakból, és a helyi orvosok 
működéséről, amikor nem tartják be a rendelési idejüket, de ennek senki nem felügyelője, nem kéri 
számon az orvosokon sem a szakmát, sem a munkaidő betartását. Most lesz egy olyan egészségügyi 
felügyelet, amely ezt számon fogja kérni. Egyébként Szeghalom büszke lehet az egészségügyi 
beruházására, mellyel meg van a tárgyi feltétele annak, hogy jó egészségügy működjön.

Az egészségügyi reformmal az orvosok jogait csorbítják, de próbálják átvinni arra az oldalra, hogy 
a betegek jogai csorbulnak, aki jó orvos azt alkalmazzák, aki nem jó orvos, az pályát vált.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Kéri Veres József országgyűlési képviselőt és jelenlévő 
képviselőtársait, ha módjuk van rá segítsenek. A Vésztő-Szeghalom közötti út olyan állapotban van, 
hogy egy kemény tél után egyes szakaszok járhatatlanok lesznek.  Az emberek számára nem 
mellékes az, hogy fél óra alatt kap a Gyulai kórházban gyors orvosi ellátást  vagy egy óra alatt. Az 
életben maradás feltételei függnek ettől. Ha lehetőség van pályázni, akkor támogassa mindenki azt a 
lehetőséget, amely ennek az útnak a felújítását minél hamarább lehetővé teszi.

 

Veress József országgyűlési képviselő: Az egészségügyi reform kapcsán mindent elmondtak 
egymásnak. Dr. Farkas Erzsébet képviselőhöz szólva elmondja, hogy ha összevonnak két kórházi 
osztályt Békéscsabán és Gyulán , az nem fogja rontani az egészségügyi ellátást. A szakápolók 
elhelyezésére a házi betegápolás a megoldás, melyen hamarosan megindít az átalakítás során az 
egészségügyi kormányzat. Az egészségügyi szervezetekkel meg van a párbeszéd, de felhívja a 
figyelmet az Orvosi Kamara elnökének kijelentésére, mely szerint mindent meg fog tenni az Orvosi 
Kamara, hogy megakadályozza a reform megvalósítását. Véleménye szerint ez nem a párbeszéd 
hangja, ezért kéri Dr. Farkas Erzsébet képviselő közbenjárását is hogy az orvostársadalom 
képviselője ennél konstruktívabb és rugalmasabb megnyilatkozásokkal segítse a reform 
megvalósítását. Az egészségügyi törvény keret jellegű törvény, melynek kialakítása most fog 
megtörténni, sok részletet ki kell alakítani. Egyetért alpolgármester úrral, hogy sok mindennek meg 
kell változnia az egészségügyiben, így a jövedelmi viszonyoknak, az adózás rendszerének. A 
magántőke már régen bent van az egészségügyben, de sokkal inkább átláthatóbb viszonyok 
kellenek.

Egyetért a szentesi légibázis minél hamarabbi megépítésével, kéri fogja a munkák gyorsítását.

Pontosítani kíván, nem szeretné ha politikai hisztéria erősödne fel az országban, mert vannak 
Magyarországon olyanok akik politikusok házára molotov-koktélt domnak stb. Ezt a típusú 
„közéleti” hangnemet, nagyon sürgősen meg kellene szüntetni.



A 44-es út kapcsán arra nem kapott választ, hogy Farkas képviselő úr miért feltételezi, hogy nem 
támogatná a 44-es út felújítását, mely fontos előfeltétele a megye gazdasági fejlődésének. Arról 
beszélt, hogy a 44-es út megépüléséig is kell a gazdaságfejlesztést más eszközökkel is segíteni. 
Ezért mondja azt, hogy az M4-esre is szükség van, és mindent meg kell tenni, hogy a gazdaság 
fejlesztését minden eszközzel segítsék.

A vízellátás rendszerével kapcsolatosan elmondja, hogy egy 3,6 milliárdos több megyét érintő 
projekt kidolgozásával foglalkozik a vízügyi minisztérium, amely biztosítani fogja, hogy a térségbe 
a Tisza vizét át lehessen vezetni.

Végezetül Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván a Képviselő-testület tagjainak és 
valamennyi választó polgárnak.

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott el. 
Megköszöni Veress József országgyűlési képviselő tájékoztatóját.

 

3. sz. napirend: Helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Köszönti a KÖRÖS-VOLÁN részéről Gémes Tibor személyszállítási 
igazgatót. Elmondja, hogy hosszas tárgyalás után igen kompromisszum kész javaslat született az 
autóbusz viteldíjakra vonatkozóan. A javaslat 5,5 illetve 3,7 %-os emelést tartalmaz, mely korrekt, a 
szakmai infláció alatt van lényegesen, pl. egy vonaljegy ára 110 Ft-ról, 115 Ft-ra változik. Az 
összevont bizottsági ülés egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Az előterjesztéssel  kapcsolatban 
kérdés, vélemény nem hangzott el, a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. A szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta:

 

 

Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

20/2007. (XII.22.) sz.

 

r e n d e l e t e

 

 



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

 

 

1. §
 

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

 

Szeghalom Város helyi járatú autóbuszain fizetendő díjak:

(1)   A helyi járatú autóbuszon fizetendő menetjegy ára: 115.- Ft./db, (régi: 110.- Ft/db)

(2)   Az összvonalas bérlet ára: 2.850.- Ft./db/hó ( régi:2.700.- Ft/db/hó)

(3)   A tanuló és nyugdíjas bérlet ára: 820.- Ft./db/hó (régi: 790.- Ft/db/hó)

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

 

2. §
 

Ez a rendelet 2008. január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés jogszabályi változások átvezetését tartalmazza a helyi 
szociális rendeletben, pl. a vizitdíj visszatérítése , az idősek bentlakásos otthona jelenik meg a 
rendelet-tervezetben. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

 



Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2007. (XII.22.) sz.

 

r e n d e l e t e

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

módosításáról

 

1. §
 

A rendelet 2.§ helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

A rendelet hatálya a Sztv. 3.§-ban meghatározott, Szeghalmon élő személyekre terjed ki.

2. §

 

A 3.§ (1) bekezdés a következő g, ponttal egészül ki:

g,       vizitdíj visszatérítésének megállapítása

 

3.§

 

A 4.§ (1) bekezdés b, d, f, m, pontjai helyére az alábbi rendelkezések lépnek:

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

d,       közeli hozzátartozó: a Sztv. 4.§ (1) bekezdés d pontjában meghatározottak.

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

m,      fogyasztási egység: a Sztv.4.§ (1) bekezdés ne, nf, pontjaiban meghatározottak.

 

4.§



 

Az 5.§ (3) b, pontja helyére az alábbi rendelkezések lépnek:

 

b,       Ha a szociális törvény másképp nem rendelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó időszak a 
havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, az egyéb 
jövedelmeknél pedig, egy év.

ba,     ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől még nem telt el egy év, akkor a  vállalkozási 
tevékenységgel eltelt idő egy havi átlagát kell figyelembe venni.

bc,     jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni, a kérelem benyújtását megelőzően 
megszűnt havi rendszeres jövedelmet.

 

5.§

 

(1)     A 7.§ (1) bekezdés, az alábbi k ponttal egészül ki:

k,       vizitdíj visszatérítés

(2)     A 7.§ (2) bekezdés, az alábbi  j,  ponttal egészül ki:

j,        jelzőrendszeres házi segítségnyújtás .

 

6.§

 

A rendelet az alábbi 20/A.§-al egészül ki

 

20/A.§

Járulékfizetés alapjának megállapítása

(Sztv. 54/A.§)

 

7.§

 



A 22.§ (1) bekezdése bc, és (2) bekezdéssel egészül ki:

 

bc,     jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

(2)     szakosított ellátás keretében biztosítja az idősek emeltszintű bentlakásos otthonában való 
ellátást.

Az ellátást Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményén keresztül látja 
el.

 

8.§

 

A rendelet 28/B.§ számozása, 28/D.§-ra változik, és az alábbi 28/B és 28/C paragrafusokkal egészül 
ki.

 

28/B.§

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

(Sztv. 65.§-ban foglaltak)

 

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó 
készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás.

 

28/C.§

Idősek Bentlakásos Otthona

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás biztosítása a Sztv. (66.§,-  68.§,- 
68/A.§-ban foglaltak alapján.)

 

9.§.

 



(1) Ez a rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.

 

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 27.§ (2) bekezdés a, és b, pontja

 

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

5.sz. napirend: B e j e l e n t é s e k

 

5/1. A Településfejlesztési Koncepcióról szóló 118/199. (VIII.20.) sz. határozat kiegészítése és 
módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéshez kiegészítésként elmondja, hogy 1999-ben készült 
a Településfejlesztési Koncepció, az több helyen felülvizsgálatra szorul, melyet a következő év 
elején meg fognak tenni. A mostani módosításra azért van szükség, mert az Arany J. úti gödör 
feltöltött része a városrendezési terv módosítása miatt ipari tartalék területként kerül megjelölésre. 
Tekintettel arra, hogy korábban a Településfejlesztési Koncepcióban egy helyrajzi szám alatt volt, 
ezzel a két kiemelt résszel módosítani kell. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem 
hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

130/2007. (XII.21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Koncepcióról szóló 
118/1999. (VIII.20.) sz. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiakban kiegészíti és 
módosítja:

 

1./ A határozat 3.1.2. pontja az alábbi új bekezdéssel egészül ki:



 

-          A település északi részén helyezkedik el a 2911/3 hrsz-ú 189,655 m2 nagyságú terület, amely 
tartalék iparterület célját szolgálja.

 

2./ A határozat 3.6.5. pontja utolsó bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

 

-          A település északi részén húzódik a 2231 hrsz-ú terület, melyet rekultiválni, rehabilitálni 
szükséges, és közparkot, ligetet kell kialakítani úgy, hogy az a csónakázótóval kiegészülve egy 
egységes pihenő területet alkosson.

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/2. A 2007. évi költségvetésről szóló 1/2007. (II.27.) számú rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés egy költségvetési módosításról szól, kiközölte a 
Magyar Államkincstár a közcélú foglalkoztatás elszámolását, továbbá az intézmények által jelzett 
előirányzatot helyeztek be a költségvetésbe. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem 
hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

 

22/2007.XII.22.) számú



 

r e n d e l e t e

 

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

 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a többször módosított 1/2007.(II.27.) számú 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§

 

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

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

 

         a./ bevételi főösszegét                2.121.334 ezer Ft-ban

            b./ kiadási főösszegét                  2.121.334 ezer Ft-ban

 

állapítja meg és az 1.és 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                2.120.639 ezer Ft-ban

            b./ kiadási főösszegét                  2.120.639 ezer Ft-ban

 

állapítja meg.

3.§

 

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

Az önkormányzat általános és céltartaléka 42.424 eFt.

Ebből:           ~ Általános tartalék                      2.176 eFt

                   ~ Közfoglalkoztatás                       3.248 eFt

                   ~ Felhalmozási céltartalék            37.000 eFt

 

4.§

 

Ez a rendelet 2007.december 22. napján lép hatályba.

 

 

 

5/3. AQUPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt meghatalmazása

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Képviselő-testületi határozat szükséges ahhoz, hogy meghatalmazza 
az AQUPROFIT  Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt-t, aki a Dél-Békési ivóvízminőség javító 
programot végzi. Az elmúlt napokban volt a megyeházán egy tájékozató Közép- és Észak-Békés 
szakembereinek és polgármestereinek, ahol azt tapasztalta, hogy nagyon korrektül, teljesen képben 
vannak a szeghalmi problémákkal is. Szeretnék ha haladna ez a munka, ez a meghatalmazás is azt a 
célt szolgálja, hogy az önkormányzat nevében a hatóságoknál a tanulmányterv és egyéb tervek 
elkészítése során eljárhasson a konzorcium vezetője.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 



alábbi határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t

 

131/2007. (XII.21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében 
nyertesként kihirdetett és megbízott AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. által 
vezetett tervezői konzorcium részére a következő megbízást adja, illetve annak ellátásához az alábbi 
„Meghatalmazás és Megbízólevél” című dokumentumot írja alá:

MEGHATALMAZÁS ÉS MEGBÍZÓLEVÉL

 

Alulírott, Macsári József Szeghalom Város Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület  
131/2007. (XII.21.) sz. határozata alapján ezúton meghatalmazom az

 

AQUPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.

által képviselt és vezetett konzorciumot –

konzorciumi tagok:

1. AQUPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.

(7621 Pécs, Rákóczi u. 1.),

2. FŐMTERV Fővárosi Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt.

3. ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. (…),

ill. a konzorcium jogszerű képviseletét ellátó AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési 
Zrt.-t, hogy a

„Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása – Ivóvíz 3.1”

 

tárgyú program keretén belül, a településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására irányuló 
előkészítési és tervezési feladatokhoz az előzetes megvalósíthatósági tanulmányban felsorolt 



változatok közül:

a.)    az önkormányzat által a tervismertető tárgyaláson megfogalmazott vélemény 
figyelembevételével,

b.)   a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsa jóváhagyása esetén, a 
DARFT Kht., mint Megbízó,

c.)    a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium szakfőosztálya és Fejlesztési Igazgatósága, mint 
Közreműködő,

d.)    és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató –

 

-          a felsoroltak mindegyike –

által elfogadott és továbbtervezésre javasolt megoldás-változatok elvi vízjogi engedélyeztetése és 
környezetvédelmi engedélyeztetése során, az érintett hatóságok előtt az önkormányzat nevében 
eljárjon.

 

A Megbízott személyesen, illetve a nevében és a Megbízott felelősségével eljáró bármely 
természetes vagy jogi személy, az eljárása során köteles a fenti szervek által elfogadott és 
jóváhagyott megoldást és álláspontot képviselni. Eljárásáról a Megbízó kérésére írásban vagy 
személyes megjelenés keretében helyzetjelentést, tájékoztatást ad, amiről a megbízó Önkormányzat 
polgármestere a belső szervezeti és működési, hatásköri szabályai szerint köteles a Képviselő-
testületet tájékoztatni, vagy szükség esetén határozathozatalt kezdeményezni.

 

A felek az a.) – d.) pontokban felsoroltak által jóváhagyott dokumentumokba foglalt 
kötelezettségeket kötelesek végrehajtani, tűrni vagy elősegíteni.

 

Jelen határozatot a Képviselő-testület a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciós 
Szerződésében, valamint a „A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja” című, EU 
támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt előkészítésének részleges finanszírozása (NFH-
ENV 1/2005.) tárgyú Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségeire való tekintettel hozta meg.

 

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 



5/4. A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ igazgatói álláshelyére pályázat kiírása

Előadó: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester: 2008. áprilisában lejárt az 5 éves megbízatása a Művelődési, Sport- és 
Szabadidő Központ igazgatójának, ki kell írni a pályázatot. A napirenddel kapcsolatban kérdés, 
vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t
 

132/2007. (XII.21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az alábbi pályázatot írja ki a Művelődési, 
Sport- és Szabadidő Központ 2008. április 15-én lejáró igazgatói álláshelyére:

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Művelődési Sport és 
Szabadidőközpont Szeghalom igazgatói álláshelyének 2008. április 16-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 önéletrajzát

         - az intézmény vezetésére vonatkozó 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 Művelődési Közlönyben való megjelenést követő 30 nap.

A vezetői megbízás időtartama:

A pályázat elnyerését követő, 5 év határozott idő

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 címére kell benyújtani: MACSÁRI JÓZSEF 5520 
Szeghalom Szabadság tér 4-8., T.: 66/370-611.

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

5/5. Dél-Alföldi Regionális Operatív Program pályázati felhívása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program 
közoktatási pályázatáról szól. A pályázat kiírás lehetővé teszi a korábbi képviselő-testületi ülésen a 
Gimnázium részéről felvetődött jogos igények orvoslását. A pályázatot egyben kellene benyújtani, 
500 millió Ft-os értékhatárral, melyhez 5 % önrészt kell biztosítani a városnak.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja.  A 



szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

133/2007. (XII.21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Operatív Program 
felhívására (kódszám: DAOP-2007-4.2.1/2F) pályázatot nyújt be az általános iskola épületeinek 
felújítására, a gimnázium épületeinek felújítására, új iskolai konyha és ebédlő építésére, valamint  2 
db technika tanterem kialakítására.

A Képviselő-testület a pályázatot bruttó 499.955.500 Ft összköltséggel nyújtja be, melyhez a 
 szükséges önerőt, azaz 24.997.775 Ft-ot (a pályázati összeg 5 %-át) a 2008. évi költségvetésében 
biztosítja. Az igényelt támogatás összege  474.957.725 Ft  (95 %).

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2008. január 28.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/7. Társulási megállapodás szakképzés-szervezési társulás létrehozására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés a ma már többször szóbahozott TISZK-re vonatkozik, 
társulási megállapodásról szól, amelyben Gyomaendrőd, Szarvas, Túrkeve. Mezőtúr és Tiszaföldvár 
mellett Szeghalom város is tagja kíván lenni. Sajnos Gyomaendrőd mellett  a szeghalmi 
középiskolának van a legkevesebb szakképzésben résztvevő gyermeklétszáma. Úgy látja, hogy 
nyitottak Szeghalom irányába. A részleteket meg kell beszélni, ahhoz, hogy a májusban 
benyújtandó elsőkörös pályázaton részt vehessen a város a településeknek ezt a társulási 
megállapodást el kell fogadni.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t
 

134/2007. (XII.21.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozását nyilvánítja ki a Berettyó-
Körös Szakképzés-szervezési Társuláshoz, melynek székhelye Túrkeve Petőfi tér 1. sz. A Társulási 
Megállapodásban foglaltakkal egyetért.

 

Megbízza a polgármestert a társulási megállapodás aláírásával, és a további szükséges intézkedések 
megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban kéri a Képviselő-testület támogatását, a Billerbeck 
Kft igazgatója megkereste, hogy a korábban 2.500.- Ft/m2 + ÁFA áron biztosított, jelenleg 
kihasználatlan Kinizsi utcai volt óvoda épületét ismét szeretnék igénybe venni raktározás céljára, 
2008. március 31-ig.

A kérelemmel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

135/2007. (XII.21.)

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Kinizsi utcai volt óvoda 
épületet raktározás céljára bérbeadja a Billerbeck Kft részére, 2008. január 1-től 2008. március 31-
ig meghatározott időre. A bérleti díj: 2.500.- Ft/m2 + ÁFA.

 

Megbízza a polgármester a további szükséges intézkedések megtételével.



 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

B e j e l e n t é s e k :

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Először megjegyzi, hogy Alpolgármester úr túlfűtötten reagált a 
mondataira. Ha személyes problémája van az orvosokkal a város lakóinak, azt le kell rendezni, 
hogy ki mikor rendel. Kéri, hogy ne általánosítson, ez a többiekre sértő lehet. A maga részéről úgy 
érzi, hogy 30 éve igen megfeszített munkával, szűrővizsgálatokkal próbálja a gyermek alapellátást 
18 éves korig végezni, számára sértő. Azt gondolja, hogy 34 évesen atomkutató és más 
tudományokban kiváló elmék vannak. Az kifogásolja, hogy szakmát nem gyakorló emberről van 
szó, melyből a következtetéseket le kell vonni. Szeretné megköszönni a Polgármester úrnak, a 
Képviselő társainak, hogy elősegítették, hogy a humánpatológia vírus elleni gyógyszer első részét 
megkapták és 34 főt le is oltottak.

 

Kovácsné Kincses Anikó testületi tag: Szülők keresték meg és kérték, hogy tolmácsolja, hogy a 
Petőfi úti Óvoda és a Bölcsőde előtt lehetetlen parkolni, kicsi gyerekekkel veszélyes -  főleg  jeges 
út esetén – az autóból kiszállás és parkolás. Kéri valamilyen megoldást keresését.

 

Török Sándorné testületi tag: Kérdése, hogy van-e arra lehetőség, amennyiben a 47-es főúton 
közlekednek a síkos kerékpár út helyett és büntetést kapnak a rendőröktől a kerékpárosok, akkor ezt 
az önkormányzat átvállalja helyettük.

 

Macsári József polgármester: A büntetés átvállalására nincs lehetőség.

 

Gajda Mihály testületi tag: Alpolgármester úrnak mondja, hogy visszautasítja az elhangzott 
hangnemet és kéri higgadságát.

Nagy István felügyelő bizottsági tag a Vízműben, helyette elmondja, a Felügyelő Bizottság kapott 
olyan tájékoztatást, hogy a szennyvízszippantást egy-egy településen hogyan végzik, a szállításra 
van-e engedély. Tudomása szerint a városban Fodor Imrével van szerződése az önkormányzatnak 
szennyvízszállításra. Ő az elmúlt évben hivatalosan egy m3 szennyvizet sem szállított be a 
szennyvíztisztító telepre. El kell dönteni, hogy felmondja az önkormányzat a szerződést, vagy 
számoljon be arról, hogy hova szállítja a szennyvizet, végzi-e ezt a tevékenységet egyáltalán.  Ezzel 



kapcsolatban új pályázatot kellene kiírni.

 

Mikolik Judit testületi tag: A Tildy utca és Széchenyi utcai kanyarban a zebránál hatalmas kátyú 
van, és eső esetén az ott gyalogosan közlekedőket az elhaladó járművek a felcsapódó vízzel 
beterítik. Kérése, hogy valamilyen eszközt helyezzenek ki, mely felfogja a felcsapódó vizet.

 

Macsári József polgármester: Az említett útkanyarban korábban már korlátot helyeztek ki, 
képviselői kérésre. A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a Közútkezelő a kátyút megszüntetné.

 

Nagy Gábor testületi tag: A választókörzetében lévő Pannon-toronnyal kapcsolatos kérése, hogy 
tárgyaljanak a Pannon képviselőivel, mivel villámlás esetén a villámot lehozza a torony, és a 
sugárzás is problémát jelent. További kérdése, hogy az 5/6-os napirendet miért nem tárgyalja a 
testület.

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy van lehetőség, hogy meghívják a Pannon képviselőit 
a testületi ülésre, egyébként a közelmúltban napirenden volt a Pannon-torony kérdése. Az 5/6-os 
napirendet pedig joga van – mint polgármester – hogy levegye napirendről.

 

Végezetül valamennyi Képviselő társának, munkatársainak, jelenlévő vendégeknek és a Sárrét 
Televízió nézőinek, a város lakóinak Kellemes Karácsonyt és egészségben eltöltött Boldog Új Évet 
kíván, majd szerény karácsonyi ajándékot ad át a Képviselő-testület tagjainak. A Képviselő-testület 
ülését bezárja.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő
polgármester címzetes főjegyző


