
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 31-én tartott 
nyilvános üléséről a Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, Eitler 
Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Gulyás Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, 
Kardos László, Kovács István, Kovácsné Kincses Anikó, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi 
Gábor, Szabó István, Török Sándorné testületi tagok, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné 
Győri Piroska aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői, meghívottak, és érdeklődők, Gali Mária 
jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 
önkormányzati képviselőket, vendégeket a napirendi pontokkal érintetteket és a televíziónézőket. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 16 fő önkormányzati képviselő jelen 
van, és az ülést megnyitja. Javasolja a napirendi pontok tárgyalását azzal, hogy az 5/1. sz. 
napirendet vegyék le a napirendek közül, és a 4, 5/3., 5/4., 5/5. és 5/6. sz. előterjesztéseket zárt 
ülésen tárgyalják. Ezzel a javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri az előterjesztéssel 
kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és a jelentést szavazásra 
bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

32/2008. (III. 31.) Ökt. sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Az Önkormányzat 2007. évi zárszámadása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztésben részletesen le van írva, és táblázatban van 
összefoglalva az elmúlt év teljesítménye a városnak. A múlt évi zárszámadás hasonló az idei évi 
zárszámadáshoz. 2007. évben 2 milliárd Ft-os főösszeggel fogadta el Képviselő-testület a 
költségvetést. Most örömmel állapítható meg, hogy összességében a bevételek jól sikerültek, 
teljesültek azok a helyi adóbevételek, amelynek nagyságára az Önkormányzat nagyon számított és 
fontos volt a város gazdálkodása szempontjából. Ugyancsak teljesültek azok az intézményi 
bevételek, amelyek egyensúlyban tartották az intézmények költségvetését. Ugyanakkor arról lehet 
számot adni, hogy a kiadási oldalon egy tétel van, ami 100 %-ban teljesült, az összes többi 100 % 
alatti teljesülést mutat. Ennek okai, hogy helyesek voltak azok az előirányzatok, amelyeket 
biztosítottak az intézményeknek a 2007. évi gazdálkodáshoz, és helyesek voltak a költségvetési 
megfontolások, amellyel összeállították az intézmények 2007. évi költségvetését.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzati intézmények jól gazdálkodtak, ezért dicséret 
illeti meg az intézményvezetőket. Arról lehet számot adni, hogy Szeghalom Város 
Önkormányzatának bevételi főösszege 2.333.000 ezer Ft-ban teljesült.

A 2008. évi költségvetésnél elhangzott, hogy kevés a 20 M Ft-os pályázati önrész, mivel 2007-ben 
37 M Ft volt, ezzel szemben beruházásra, felújításra 402 M Ft-ot költött a város. Ezek a teljesítések 
egy egyenletes jó gazdálkodást tükröznek, a Képviselő-testület helyes döntéseket hozott, és a 2007. 
évi költségvetési koncepcióban megfogalmazottakat teljesíteni tudta az Önkormányzat. A 
fejlesztések közül kiemelkedő az egészségügyi beruházás, ami 76M Ft-os önrészt jelentett a 
városnak. Túlteljesítette a város a járdaépítési programot, az egészségügyi alapellátás épületére 
magas tető építése valósult meg; konyha-étkező felújítására terveket készítettek, komoly útépítések, 
útjavítások valósultak meg; megvalósult több önkormányzati épület felújítása, és önrészt kellett 
biztosítani az ez évben induló kerékpárút pályázathoz. Közel 210 M Ft volt az átadott és szociális 
kiadás a költségvetésben. Ezekkel a kiegészítésekkel bővítette ki az írásos előterjesztést, és kéri 
képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az elmúlt évi gazdálkodásról. A bizottságok 
tárgyalták, véleményezték a beszámolót, és a zárszámadási rendeletet javasolják megalkotni az 
előterjesztés szerint.

 



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

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2008. (IV. 01.) sz.

r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetési 
zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

 

1. §

 

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

 

2. §

 

1./ A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2007. évi összesített 
zárszámadása

         a., bevételi főösszegének módosított előirányzatát 2.281.164 e Ft-ban

         b., kiadási főösszegének módosított előirányzatát 2.281.164 e Ft-ban,

         c., bevételi főösszegének teljesítését 2.333.119 e Ft-ban,

         d., kiadási főösszegének teljesítését 2.226.352 e Ft-ban

állapítja meg az 1. sz. mellékletnek megfelelően.

 



2./ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2007. évi zárszámadása

         a., bevételi főösszegének módosított előirányzatát  2.280.469 e Ft-ban,

         b., kiadási főösszegének módosított előirányzatát 2.280.469 e Ft-ban,

         c., bevételi főösszegének teljesítését 2.332.423 e Ft-ban,

         d., kiadási főösszegének teljesítését 2.225.656 e Ft-ban

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

 

3./ A cigány kisebbségi önkormányzat 2007. zárszámadása

         a., bevételi főösszegének módosított előirányzata 695 e Ft,

         b., kiadási főösszegének módosított előirányzata 695 e Ft,

         c., bevételi főösszegének teljesítése 696 e Ft,

         d., kiadási főösszegének teljesítése  696 e Ft.

 

4./ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat módosított pénzmaradványát 
127.471.714,- Ft-ban hagyja jóvá.

 

3. §

 

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

 

4. §

 

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

 

5. §

 



A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai előirányzatának teljesítését a 4. sz. melléklet 
szerint fogadja el.

 

6. §

 

Az Önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. sz. melléklet szerint, a 2007. 
évi egyszerűsített mérlegben szereplő adatok alapján

 

7.077.125 ezer Ft-ban

 

állapítja meg.

 

7. §

 

1./ A képviselő-testület – a 8. sz. mellékletben intézményenkénti – a 2007. évi pénzmaradvány 
felhasználását engedélyezi.

 

2./ Az önkormányzat címzetes főjegyzője és az intézmények vezetői a pénzmaradványnak 2008. évi 
költségvetési előirányzatban történő átvezetéséről és a módosításról gondoskodni kötelesek.

 

8. §

 

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

 

 

 



9. §

 

A cigány kisebbségi önkormányzat zárszámadását elfogadó határozatát a 14. sz. melléklet 
tartalmazza.

 

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

 

11. §

 

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

 

3. sz. napirend: Szemétszállítási díj meghatározása

Előadó: Macsári József polgármester

(Mester Csaba képviselő e napirendnél érkezett az ülésre, így a képviselők létszáma: 17 fő.)

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztést hosszas tárgyalás előzte meg, bizottsági ülésen is 
tárgyalták az anyagot, amely azt tartalmazza, hogy a szerződés szerinti szakmai inflációt figyelembe 
véve 10,7 %-os díjemelés lesz 2008. évben. Ennél lényegesen magasabb volt a szolgáltató korábbi 
díjajánlata, de végül is a jelenleg előterjesztett díjtételt a szolgáltató elfogadta, de kérte, és ez a 
bizottsági üléseken is megfogalmazódott, hogy Szeghalmot érintően meg kell vizsgálni a 
ténylegesen felmerülő költségek tételeit még ez évben, majd a napirendre visszatérni. Megemlíti, 
hogy a környező településeken sokkal több a szemétszállítási díj. A bizottságok támogatták az 
előterjesztést.

A bizottsági ülésen a napirend kapcsán felvetődött az Újtelepi választókörzettel kapcsolatban, 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő asszony részéről, hogy az önkormányzati utak végén kialakított 
fordulókat nem mindig használja a TAPPE Kft szállító járműve, és részben magántulajdonú 
földterületen közelíti meg a következő utcát. Ennek a TAPPE munkatársai utánanéztek, és jogos 
szerintük a felvetés, azonban a gépjárművezetők szerint kicsi a forduló. Úgy gondolja, hogy nem 
okozhat gondot a forduló bővítése, és a sárfelhordás megszüntetése érdekében a problémát 
megoldják.

Véleménye szerint egy korrekt, kompromisszumos előterjesztés született, és kéri ezzel kapcsolatban 
a véleményeket, észrevételeket.



 

Gajda Mihály testületi tag: Legutóbb a vízdíjról vitáztak, most a szemétszállítási díj van napirenden, 
melyben dönteniük kell. Ez a díjemelkedés messzemenően az infláció fölött van, és az előterjesztés 
tükre a mai viszonyoknak. A polgármester úr említette, hogy a környező települések többet fizetnek. 
Véleménye szerint nem olyan egyszerű mindez, ezért is kérte, hogy ebben az évben legyen még egy 
külön napirend, amikor ez újból előterjesztésre kerül, mert év végén a szemétlerakónak a műszaki 
engedélye lejár. Ez most átmeneti állapot, hogy még a hulladékot itt el lehet helyezni. A díjemelést 
nagyon nehéz szívvel tudja támogatni, mivel az emelkedés az infláció kétszerese. Az indokokat 
tekintve, a számokat figyelembe véve, az üzemanyagár emelkedésére hivatkozott a Kft. vezetése, de 
véleménye szerint nem biztos, hogy a számok kijönnének.

Érdemes elgondolkodni, hogy a nyereség 9,1 %, ugyanis garantált a nyereség egy olyan 
vállalkozásnál, ahol nincs vetélytárs.

Hangsúlyozza, hogy nem egyszerű feladat a lakosságot érintő döntés, és mindenkinek a saját 
lelkiismeretére bízza, hogy hogyan szavaz az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Macsári József polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 9,1 %-os vállalati nyereség egy 
korábbi 169,- Ft nettó ürítési díjhoz kapcsolódik, és nem a 146,61,- Ft-os előterjesztett díjhoz, 
hiszen a tárgyaláskor volt bruttó 224 Ft-os ürítési díj és nettó 169,- Ft-os ürítési díj is, és azért 
nevezi korrektnek az előterjesztést, mert 146,61 Ft nettó ürítési díj van a tisztelt Képviselő-testület 
előtt. Valóban, ebben az évben többször tárgyaltak díjemelésről, és a fogyasztók szempontjából 
valóban magas, akármilyen %-os emelésről van szó, a jelenlegi szeghalmi Észak-békési jövedelmi 
viszonyokhoz képest. Kéri a további hozzászólásokat.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A bizottsági üléseken elmondta a problémákat, de itt is szeretne 
kitérni a szelektív hulladékgyűjtésre. A városban egyre több szelektív hulladékgyűjtők vannak 
kihelyezve, és ezek elszállítása nem ennek megfelelően történik. Van-e akadálya annak, hogy a 
szelektíven válogatott hulladékot szelektíven szállítsa el a Tappe Kft? Kéri, hogy ennek tegyen 
eleget a Kft., ugyanis ezzel kapcsolatban megoldás szükséges.

A továbbiakban szeretné a lakosság figyelmét felhívni a tavaszi nagytakarítások idején, hogy a 
szeméttelepen az ott lévő kukákba ingyen elhelyezhető a szemét. Éppen ezért megkér mindenkit, 
hogy az összegyűjtött szemetet ne dobálják el a város területén, hanem a konténerekbe helyezzék el. 
Véleménye szerint akár büntetést is lehetne alkalmazni azokkal szemben, akik rongálnak, 
szemetelnek. Kéri a főjegyző urat, hogy ezzel kapcsolatos bírságok sokkal keményebbek legyenek. 
Elfogadhatatlan, hogy a hétvége után a főutca iszonyatos szemetes állapotban van.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Egy évvel ezelőtt, amikor ezt a napirendet tárgyalták, hasonló 
jellegű problémák hangzottak el. Itt volt a Tappe Kft. képviselője, és konkrétan nem tudott 
válaszolni a feltett kérdésekre, és azóta sem változott semmi a fenti kérdéseket illetően. Ígéretet tett 
arra vonatkozóan, hogy az elhangzott kérdésekre írásban válaszolnak, de ez elmaradt.



Felveti, hogy Kovács képviselőtársával kimentek egy területre, ahol lezúzott és kitermelt 
kődarabokat tárol az Önkormányzat, és elfogadhatatlannak tartja, hogy ezt a területet 
szeméttelepnek tekintik, mindenféle hulladékot odahordanak. Ebben intézkedést kér, jelölni kell, 
hogy ez a terület nem szeméttelep.

Farkas Zoltán testületi tag: Csatlakozik képviselőtársaihoz, akik a napirenddel kapcsolatos 
problémákat felvetették. Kérdése a szolgáltató felé, hogy a hulladékfeldolgozás, újrahasznosítás 
irányába, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban mit tett a szolgáltató. Fontos szem előtt 
tartani, hogy 2008-ban lejár a hulladéktárolónak a működési engedélye, és várhatóan ideiglenes 
működési engedélyt már nem is fog kapni, ezért el kell innen szállítani a hulladékot. Fontos kérdés 
volt annak idején, hogy ezt a hulladékkezelőt átadták a szolgáltatónak üzemeltetésre, de biztos 
abban, hogy ennek a hulladéklerakó telepnek a rekultivációja a város költségvetését fogja terhelni. 
Akkor, amikor erre sor kerül a költségvetésben több 10 milliós tételt fog jelenteni az Önkormányzat 
számára, még pályázati támogatás esetén is.

 

Mikolik Judit testületi tag: A Bocskai ABC előtti szelektív hulladékgyűjtő állapota kívánnivalót von 
maga után, a környezetével együtt. Kéri erre az odafigyelést a TAPPE Kft. részéről. A továbbiakban 
elmondja, hogy tapasztalta saját maga is, hogy egyszerre ürítették ki a szelektív gyűjtőket és egy 
helyre. Ha szelektív gyűjtést kezdeményez a szolgáltató, akkor érthetetlen, hogy nem ennek 
megfelelően történik a szállítás.

 

Macsári József polgármester: Kéri a Tappe Kft. képviselőit, hogy az elhangzott kérdésekre adjon 
választ.

 

Bondár Lajos műszaki igazgató: Az elhangzott kérdésekre az alábbiakban válaszol. A számokat 
felsorakoztatva, a nyereség csak virtuális, a szeghalmi kint levőség közel 6-7 millió Ft, ami azt 
jelenti, hogy a lakosság 10-15 %-a nem fizet hulladékszállítási díjat, és ezt a Kft.-nek előlegként 
meg kell finanszíroznia. A 9,1 % ami a tervezetben volt, azok valóban csak tervezettek voltak. Ez a 
nyereség alig éri el az 1 %-ot.

A hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatban elmondja, hogy a felelősséget a törvény 3-as 
feladatkörbe utalja: a közszolgáltató, az Önkormányzat és a lakosság felelőssége. A szolgáltató 
egyedül ezt a problémát nem tudja megoldani. Szó esett a környező települések díjairól, hogy 
magasabbak, és a szeghalmi díj csak csekély mértékben alacsonyabb, mint a környező 
településeken. Amikor üzemeltetésre átvették a szeghalmi hulladéklerakót, a törvény nem kötelezte 
sem a szolgáltatót, sem az önkormányzatot arra, hogy rekultivációs alapot képezzen. Ez a 
rekultivációs alap be lett volna tervezve a 220,- Ft-os díjba, de a végleges döntés alapján nem így 
történt, nem került beépítésre a rekultivációs alap a szolgáltatás díjaiba.

 

A Bocskai ABC előtti hulladéktároló problémáját meg fogják vizsgálni.

Az elhangzottakra válaszolva tájékoztatást ad arra is, hogy miért egy hulladékgyűjtő járműbe gyűjti 
a Kft. a hulladékokat. 



Amennyiben külön gyűjtői járattal szelektíven gyűjtenék a hulladékot, az szintén költségnövelő 
tényező lenne, és ezt be kellene építeni a kommunális szemétszállítási díjakba. Ha minden 
költségtételt soronként számolnának, akkor magas és kezelhetetlen költség jönne ki, mind a 
lakosság, mind az önkormányzat számára. Ennek ellenére a gyakorlatban úgy oldják meg, hogy a 
papíros és a műanyagos gyűjtőt egybe gyűjtik, és így szállítják Békéscsabára. Utána egy szalagon 
ez átválogatásra kerül a papír, és a műanyag, fajta szerint, leveszik a kupakot, és szállítják tovább a 
feldolgozóhoz. Ha különválogatva szállítanák a hulladékot, az üzemanyag árak mellett nem lenne 
gazdaságos. Mindezek ellenére elvégzik a feladatukat, és kéri, hogy ezt fogadják el.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, és a Tappe Kft. képviselője részéről a 
válaszadást. Ezek után szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 6 tartózkodás mellett – az alábbi 
rendeletet alkotta:

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2008.(IV.1.) sz.

r e n d e l e t e

 

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

1. §

 

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

 

2. §

 

Ez a rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 



1.sz. melléklet
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

5/2. sz. napirend: KÖRÖS VOLÁN Zrt.-nek önkormányzati támogatás biztosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A VOLÁN-nal kötött szerződés értelmében a helyi közlekedés 
működtetéséhez 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Önkormányzat, amelynek 
biztosítására lehetőség nyílik az előterjesztés szerinti normatív támogatás igénybevételével. 
Javasolja képviselőtársainak, hogy az előterjesztett határozati javaslat szerint hozzák meg 
döntésüket ezzel kapcsolatban. A bizottságok támogatták az előterjesztést. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket. Hozzászólás nem volt, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

33/2008. (III. 31.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖRÖS VOLÁN Zrt.-vel (5600 
Békéscsaba, Szarvasi út 103.) kötött közszolgálati szerződésnek, illetve a 10/2006. (II. 28.) GKM-
BM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) és/vagy fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 2008. 
évben bruttó 400.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújt, melynek forrása az 
1/2008. (II. 26.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2008. évi költségvetés „Tájékoztató 
adatok III., Támogatások, átadott pénzeszközök, 2008.” megnevezésű táblázatának I.4. pontjában 
megjelölt „Nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoknak átadott pénzeszközök”.

 



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

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

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

 

Macsári József polgármester: A következő bejelentésekhez kéri a tisztelt Képviselő-testület 
hozzájárulását.

A Szeghalmi Polgárőrség az elmúlt évben is megelégedéssel végezte a Rendőrség, a Hivatal, a 
Családsegítők, az Iskolák, Művelődési- Sport és Szabadidő Központ, valamint a magánszemélyek 
segítésére irányuló munkáját és több mint 9 ezer km-t tettek meg gépjárművükkel. Rendszeresen 
jelen vannak a Töviskesi külterületen is, és kísérik az Újtelepről autóbusszal, iskolába járó 
gyerekeket. Több mint 5.800 órát teljesítettek a polgárőrök a saját szabadidejük feláldozásával. 
Ezek alapján a szűkös lehetőségeket figyelembe véve javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Polgárőrség részére a város költségvetésének tartalékalapjából 500.000,- Ft támogatást ítéljenek 
meg, és ezt szavazásra bocsátja. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

34/2008. (III. 31.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Polgárőrség széleskörű 
tevékenységét elismerve, és további munkájukat segítve 500.000,- Ft támogatást biztosít  a 
felmerült költségeik fedezéséhez. A támogatási összeget az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetésének tartalékapjából biztosítja.

 

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



 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2008. április 30.

 

Macsári József polgármester: Egy másik előterjesztés a mai nap érkezett a Mosolygó Kórház 
Alapítványtól, amelynek tevékenysége már ismert mindenki által.

Ennek az alapítványnak a kuratóriuma a gyermekkórházak kisgyermekeinek szolgáltatást biztosít, 
felkért művészek közreműködésével. Az Alapítvány támogatást kér a műsorok finanszírozásához, és 
ezt a szolgáltatást a Békés megyei kórházakban ápolt beteg gyermekek részére is biztosítják. Az 
alapítvány tagokat toboroz, és a tagdíj 25.000,- Ft éves szinten. Javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy támogassák az alapítványt, hiszen ha már mosolyt csalnak a beteg gyermekek arcára, ezt 
mindenképpen megéri biztosítani. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Hozzászólás nem 
hangzott el, a javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

35/2008. (III. 31.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatva a Mosolygó Kórház 
Alapítvány működését, belép a támogatók körébe, és 25.000,- Ft-os évi tagdíj hozzájárulásával 
segíti az Alapítvány tevékenységét.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2008. április 30.

 

Macsári József polgármester: Kéri a továbbiakban a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását, hogy 
bízzák meg a Közbeszerzési Bizottságot annak a személynek, szervezetnek a kiválasztásával, aki 
elkészíti az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt a városi tanuszodával kapcsolatban. Ez az első 
lépés, amellyel megnyílhat a pályázat lehetősége. Felhatalmazást kér, hogy ezzel bízzák meg a 
Közbeszerzési Bizottságot, és ezt szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

36/2008. (III. 31.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a városi tanuszodával 
kapcsolatban előzetes megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítését a pályázati lehetőség 
megteremtése érdekében, és megbízza a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a terv elkészítésére 
válassza ki a megfelelő személyt, szervezetet.

 

Felelős: Bartis Márton Közbeszerzési Bizottság elnöke

Határidő: 2008. május 31.

 

Macsári József polgármester: A korábbi ülésen, ahol a Képviselő-testület a vízdíj megállapítását 
tárgyalta, a Békés megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatója által elhangzott egy olyan tájékoztatás, hogy 
elkészítették a részletes laboratóriumi vizsgálatát a szeghalmi, illetve füzesgyarmati ivóvíznek. 
Ennek eredménye, hogy igen magas a víz jodid tartalma. Dr. Farkas Erzsébet Egészségügyi és 
Népjóléti Bizottság elnökével a napokban megkeresték az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális 
Intézetének tiszti főorvosát, Dr. Mucsi Gyulát, és kérték a támogatását abban, hogy egyrészt egy 
támogatólevéllel legyen segítségére a településnek abban, hogy az ivóvíz minőség javító program 
keretében a kivitelezés során az első szakaszban kerüljön sor a Szeghalom-Füzesgyarmatot érintő 
beruházásra. A támogatásra ígéretet tett főigazgató úr. Tekintettel az ivóvíz jódtartalmára, és arra, 
hogy a szakirodalom szerint lényegesen kevesebb jodid bevitelre van szüksége a szervezetnek, 
megkeresték a városban a kereskedelmi egységek vezetőit azzal a kéréssel, miszerint ne áruljanak 
jódozott sót, hiszen a szükséges jodid mennyiséget bőven tartalmazza az a víz, amelyet naponta 
fogyaszt a tisztelt lakosság.

 

Utolsó bejelentésében arról ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek, hogy az elmúlt évben nyert 
pályázatoknak a végrehajtását, a pályázati támogatások felhasználását ellenőrizte az FVM, a MÁK 
és a Fejlesztési Ügynökség. Örömmel jelentheti be valamennyi ellenőrzés eredménye alapján, hogy 
hibátlanul, hiánytalanul hajtotta végre a Hivatal a feladatokat úgy a kivitelezésben, összhangban a 
pályázat kiírással, mint az ezzel kapcsolatos adminisztrációban. Mindezért külön megköszöni a 
Műszaki és a Pénzügyi Iroda munkatársainak az ebben végzett tevékenységét.

Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e közérdekű bejelentésük.

 



Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A múlt testületi ülésen a Tildy utca biztonságával kapcsolatban 
elhangzott a főutca bekamerázása. Ezzel kapcsolatban a főutcán tevékenységet végző vállalkozók 
közül többen megkeresték azzal, hogy mindezt támogatni kívánják. Kérésük az volt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal készítsen költségvetést a bekerülési összegről, és ehhez anyagi támogatást 
nyújtanak, mivel jelenleg az állandó javítási költségek számukra megterhelő. Ez segítséget nyújtana 
az elkövetők személyének kiderítésében is.

A továbbiakban szeretné felhívni a figyelmet – azoknak, akik érzékenyek erre – a kullancsszezonra, 
így a védőoltásokra. Itt gondol a kisállatok védelmére is.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A legutóbbi felvetésre reagálva, nem a védőoltás ellen szól, hanem 
tájékoztatást ad arról, hogy Békés megye az ország legkevésbé fertőzött területe a kullancsokat 
tekintve, de ettől függetlenül permetezést is alkalmaznak főleg a Várhelyi táborban. Nagyon oda 
kell viszont figyelni, ha olyan területre kirándulnak a lakosság köréből, ahol nagy a fertőzöttség 
veszélye. A beoltást akkor tekinti hasznosnak, ha Nógrád, Vas, Zala és Somogy megyébe látogatnak 
el. Ezt javasolja is a kiránduló osztályoknak, és gyorsított eljárással 1-2 héten belül biztosítják ilyen 
esetben a védőoltást. Nyílván a település területén is oda kell figyelni a kullancs eltávolítására, ha 
ilyet észlelnek.

 

Kovácsné Kincses Anikó testületi tag: Kérdése, hogy a védőnők hiányának problémája hogyan lesz 
megoldva. Mi az oka annak, hogy a pályázati felhívás a Közlönyben nem jelent meg?

 

Gajda Mihály testületi tag: A bizottsági munka hatékonysága érdekében a FIDESZ, mint delegáló 
szerv szeretné visszahívni Kovács Istvánt az Oktatási és Kulturális Bizottság külső posztjából, és 
helyébe Tatár Krisztinát javasolja a bizottságba megválasztani.

 

Macsári József polgármester: A fentieknek megfelelően szavazásra bocsátja Kovács István 
visszahívását és Tatár Krisztina Oktatási és Kulturális Bizottságba való megválasztását. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

37/2008. (III. 31.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a FIDESZ frakció javaslatára, az Oktatási 
és Kulturális Bizottságba Kovács István Szeghalom Árpád u. 81. sz. alatti lakos, külső bizottsági 
tag helyére, Tatár Krisztina Szeghalom Bocskai u. 2., B. III/9. sz. alatti lakost választja meg.



 

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekkel kapcsolatos szükséges intézkedéseket.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

Mikolik Judit testületi tag: Kérdése arra vonatkozik, hogy az iskola melletti épület működik-e, 
mivel mozgást nem lát ezen a helyen. A továbbiakban arra szeretné a figyelmet felhívni, hogy a 
Tildy-Széchenyi utcai kanyarnál tapasztalta, hogy egy kamion egy kisiskolást pocsolyás vízzel 
terített be, és ez a falig beért. Közlekedésbiztonsági szempontból van-e megoldás ennek 
elkerülésére? Nagyon balesetveszélyes ez a terület, a Közútkezelőnek a kátyúzást el kellene 
végeznie, illetve valamilyen megoldást keresni e probléma megoldására.

A következő felvetésében kéri a Baross utca sarkán tiltótábla elhelyezését, a szemétlerakás 
megszüntetése érdekében.

 

Bartis Márton testületi tag: A kóbor kutya kérdése már többször említésre került a testületi üléseken, 
most újból felveti ezt a kérdést. Meg kellene szüntetni ezt a problémát, mivel úgy tapasztalja, hogy 
még vannak hiányosságok e téren a városban. Ezt a helyzetet már hosszú évek óta felveti, de sajnos 
még nem nyert megoldást, ezt kezdeményezi, hiszen sokat hallani TV-ben, rádióban, hogy egyes 
települések hogyan oldják meg ezt a problémát.

 

Macsári József polgármester: Köszöni a Hegyesi Zsuzsanna képviselő asszony általi felvetést. A 
Műszaki Iroda munkatársai utánajárnak a Tildy utcán beépítendő kamera költségének, és annak, 
hogy a vállalkozók mennyivel tudnák támogatni ezt. A városközpont rekonstrukciós tervébe ezt 
mindenképpen szeretnék beépíteni, de ha ez összefogással megoldható lenne, akkor hamarabb 
megvalósulhatna.

Köszöni Dr. Farkas Erzsébet képviselő asszony felvetését is, valóban a várhelyi tábornál és a 
település erdős részeinél rendszeresen végeznek permetezést.

Kovácsné Kincses Anikó képviselő asszony által említet védőnői probléma megoldódik, a nyár 
végén frissen végző szakember fogja ellátni a védőnői feladatokat, addig pedig a 2 fő 
helyettesítésével oldják meg a feladatot. A Közlönyhöz továbbítva lett a pályázat, amely várhatóan 
meg is fog jelenni.

A civilházba a napokban történik a beköltözés, vagyonvédelem szempontjából rács felszerelését 
kérik, amely még megoldásra vár.

A Tildy-Széchenyi utca sarkán történt esetet tekintve az lenne a megnyugtató, hogy ha a meglévő 
úthibát a Közútkezelő megjavítaná. 



Több képviselői felszólalás hangzott már el az áldatlan állapotok miatt a Kinizsi utcával 
kapcsolatban is. Legutóbbi megkeresésre a Megyei Közútkezelő illetékese válaszolt, miszerint a 
felújításokra váró útszakaszok közül az 5. helyen van ez az útszakasz. Örömmel venné, ha a 47-es 
belterületi szelvényei is szerepelnének a felújításban. Központilag Budapesten fognak erről dönteni.

A Baross utcán történő szemétlerakás megszüntetése érdekében már többször szólt a testületi 
ülésen, és kérte, hogy ne gyűjtsék ott a szemetet, amit az Önkormányzatnak kellett elszállítania. 
Tiltótábla elhelyezésének nincs akadálya.

 

Bartis képviselő úr felvetésére elmondja, hogy az utóbbi időben legalább 30 kutyát fogtak be. Ezzel 
kapcsolatban hangsúlyozza, hogy kóbor kutya nem születik, hiszen minden kutyának van gazdája. 
Jó lenne, ha a bejelentések úgy érkeznének, hogy a kutyatulajdonosok nevei ismertek lennének, 
mert van lehetőség megbüntetni azokat a felelőtlen kutyatulajdonosokat, akik közterületre szabadon 
engedik ki a kutyájukat. A bejelentéseket folyamatosan kivizsgálják, és megteszi a Hivatal az 
intézkedéseket ezekkel kapcsolatban.

 

Végezetül tisztelettel megköszöni mindenkinek az aktivitását a nyilvános testületi ülésen, az 
érdeklődők figyelmét, és az ülést lezárja. Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülés keretében 
folytatja munkáját.

 

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző


