
J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. április 18-i rendkívüli 
üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, Eitler 
Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Karos László, Kovács István, Kovácsné Kincses 
Anikó, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István és Török Sándorné testületi tagok.

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Szakácsi Gyuláné jegyzőkönyvvezető.

 

Macsári József polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
rendkívüli ülése határozatképes, azt megnyitja. Javasolja meghívó szerinti napirendek tárgyalását, 
mellyel a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

 

1. sz. napirend: Szeghalom város integrált városfejlesztési stratégiája

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a 3. sz. mellékletben felsorolt szakemberek 
előzetesen részt vettek a helyzetelemzésben. (A név elírást javítják.) A napirend illetve a 2-es sz. 
napirend is a városközpont rekonstrukciós pályázathoz kapcsolódik. A pályázat benyújtási 
határideje 2008. május 19. A pályázat az összes melléklettel együtt közel ezer oldalas.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Kérdése, hogy az 54. oldalon a  táblázatban az „érték”-nél a 
kérdőjel elhelyezése szándékos, vagy véletlen.



 

Szoboszlai Zsolt Hat Penna Kft:  Azért helyeztek kérdőjelet a táblázatba, mert ezekre még nem 
tudják a választ, az intézményekkel kapcsolatos adatok lennének.

 

Macsári József polgármester: Az adatok megvannak – közoktatási pályázatban szerepelnek - , 
melyet átadnak a Kft részére.

 

Török Sándorné testületi tag: Az 57. oldalon a jövőbeni fejlesztési irányok meghatározása a cím, a 
szövegben pedig helyzetelemzés foglalkoznak.

 

Szoboszlai Zsolt Hat Penna Kft: A jövőkép leírásának bekezdése a helyzetelemzés, majd a végén 
szerepeltetik  a jövőkép – tematikus célok – városrészi célokat. Elmondja továbbá, hogy 160 oldalas 
módszertani útmutató alapján készült a városfejlesztési stratégia illetve annak melléklete az anti-
szegrációs terv. Ismételten hangsúlyozza, hogy a tervet csak úgy lehetett elkészíteni, ahogy a 
módszertani útmutató előírja, mert egyébként a pályázathoz nem fogadják el.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A 71. oldalon az ütemezési tervet illetően, reméli hogy az a 
pályázatoktól függően fog módosulni.

 

Kardos László testületi tag: Kérdése, hogy az elkészült anyag a jelen állás szerint, kellő 
szakmaisággal alá tudja támasztani azokat a feltételeket, mely alapján alkalmas a pályázat a 70 
millió Ft megszerzésére.

 

Szoboszlai Zsolt Hat Penna Kft: Válaszában elmondja, hogy 100 %-osan törekedtek arra, hogy 
figyelembe vegyék a módszertani követelményeket. A tervet egyébként 2 évenként szükséges 
felülvizsgálni.

 

Mikolik Judit testületi tag: Megjegyzi, soknak tartja az Utókezelő Kórház 105 fős létszámát.

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban más kérdés, vélemény nem hangzott el, 
azt szavazásra bocsátja azzal, hogy az említett és szükséges adatok helyesbítésre, illetve 
kiegészítésre kerülnek. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

44/2008. (IV.18.) ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete SZEGHALOM VÁROS INTEGRÁLT 
VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA-t  jóváhagyja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

1.sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzata Anti-szegregációs terve

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az anti-szegregációs terv szintén a városközpont rekonstrukció 
pályázathoz kapcsolódik. Számtalan kérdésre kellett választ adni, a lehető legpontosabb adatokat 
kellett adni a terv elkészítéséhez.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Az egész városban a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya 46 %. A 2. sz. szegregátum 76,4 %, mely nagyon magas. A déli városrészben a 
leghátrányosabb, ez a Vásártéri romák aránya miatt. Ezek kiküszöbölésére általános válaszok 
vannak felsorolva, a képzés, a lakáshoz jutás, mint általános dolgok, gazdasági mutatók nem 
támasztják alá, hogy hamarosan változás lenne.

 

Macsári József polgármester: Hamarosan biztos nem lesz változás. A képzés nem gond, de  szomorú 
tapasztalat, hogy másfél évvel ezelőtt  lehetőséget adtak volna a 8 általános iskolai végzettséggel 
nem rendelkezőknek a végzettség megszerzését, hogy a továbbiakban szakmát tudjanak tanulni. 
Olyan érdektelenség volt, hogy egy osztályt sem tudtak összehozni.

 



Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A 4. oldalon lévő térképen az Újtelepi részről egyedül a XX. utca 
van kijelölve, mely nem éri el a szegregációs mutató küszöbértékét, de erősen leromlott területnek 
számít. Véleménye szerint ez több utcát is érint.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Az írásos részben több Újtelepi utca is szerepel.

 

Szoboszlai Zsolt Hat Penna Kft:  A módszertani útmutató kötelezővé teszi, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal 2001-es adatai alapján végezzék  az elemzést. Az eltelt időszakban bizonyos 
helyzetek súlyosbodtak, bizonyos adatoknak csak együttállása szerepel. Az  anti-szegregációs terv 
szakmai elfogadását szakértők végzik. Ha a tervet nem írják alá, akkor az nem kerül be a pályázat 
értékelésébe. A szakértőkkel közösen körülnéztek a városban, és az ők észrevételeit is kezelni kell a 
tervben. Még konkrétabbá kell tenni a tervet, ehhez még kéri a hivatal segítségét. Próbálkoztak 
indikátorok kialakításával, főleg a roma lakosság felzárkóztatását illetően.

 

Macsári József polgármester: Hasonló volt a közoktatási esélyegyenlőségi tervnél is, minisztériumi 
aláírással nyert végleges formát.

Javasolja, hogy ha a terv még kiegészítésre kerül, azzal együtt április 28-ig juttassák el, és újra 
napirendre veszi a Képviselő-testület.

A fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztett tervet. A szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

45/2008. (IV.18.) ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete SZEGHALOM VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV-ét  jóváhagyja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester



 

1.sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
létszámcsökkentése.

3/1. sz. napirend: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester:  Az Általános Iskolánál a gyermeklétszám csökkenése miatt 
létszámcsökkentést kell végrehajtani, mellyel kapcsolatosan pályázatot lehet benyújtani, a 
végkielégítés 50 %-ára. Ezt tartalmazza a 3. sz. előterjesztés. Ehhez kapcsolódik a 3/1. sz. 
előterjesztés, mivel a 2008. évi költségvetés 6/1-es sz. mellékletében kell meghatározni az 
intézmények létszámtervét.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

46/2008. (IV.18.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tildy Zoltán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél bekövetkezett gyermeklétszám csökkenése és az abból 
adódó csoportlétzsám változása, illetve összevonásokra, a költségvetési normatívák csökkenéséből 
adódó átszervezésekre tekintettel, 2008. április 28-tól az alábbi létszámcsökkentést határozza el a 
Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél:

 

Létszámcsökkentés mértéke:

 

- Pedagógus 3 fő

Összesen: 3 fő

 



A létszámcsökkentés ütemezése:

 

2008.04.28. 1 fő

2008.05.05. 1 fő

2008.08.01. 1 fő

Összesen: 3 fő

 

A létszámcsökkentést a módosított 1992. évi XXXIII. Tv. Előírásai alapján, 2008. április 28-től, a 
létszámcsökkentés ütemezése szerint kell végrehajtani.

 

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

 

Kinyilatkozza továbbá, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi 
CXXVII. Törvény 5. számú mellékletének 9. pontja szerinti pályázat keretében, ezen 
munkavállalók után támogatásban nem részesül.

 

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

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

 



Szeghalom  Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

 

9/2008. (IV.19.) számú

 

r e n d e l e t e

 

A 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008. (II.26.) számú rendelet módosításáról

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2008. (II.26.) számú rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja:

 

1. §
 

A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Az önkormányzat létszám keretét-álláshelyek számát a 6/1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

2. §
 

Ez a rendelet 2008. május 1.napján lép hatályba

 

 

3/2. sz. Pályázat autóbusz vásárlásra

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület 2008. február 25-i ülésén határozott 8+1 
személyes autóbusz pályázat útján történő vásárlásáról. 



A pályázathoz nyilatkozni szükséges az ÁFA átvállalásáról.

 

Az szóbeli előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. 
A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

47/2008.(IV.18.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  2008. évben az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások körében, a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető 
támogatások igénylésére jogcím keretében pályázatot kíván benyújtani, Szeghalom külterületi, 
tanyasi lakott helyeinek intézményi hátrányainak enyhítésére, az alapvető szükségletek kielégítését 
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása 
érdekében 8+1 fős kisbusz beszerzésére.

 

A Képviselő-testület szükségesnek tartja a gépjármű beszerzését, mivel Szeghalom külterületén 241 
fő lakik, akik nagyobb részben hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetűek, 
munkanélküliek, valamint a várostól elszigetelten élve az alapszolgáltatásokhoz (szociális 
információszolgáltatás, családsegítési feladatok, intézmények és az ellátott közötti kapcsolattartás, 
házi segítségnyújtás) és az egészségügyi ellátáshoz (háziorvosi, gyermekorvosi és szakellátási 
rendeléseken, valamint egészségügyi szűréseken való megjelenés) egyáltalán nem, vagy csak 
nehezen jutnak hozzá. Az itt élő emberek életminőségének javítását szolgálná a szóban forgó 
kisbusz, amely elengedhetetlen feladat az elszigeteltség feloldására.

 

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a pályázathoz a szükséges önerőt biztosítja, mely a 
bekerülési költség ÁFA tartalma.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: A továbbiakban ismerteti, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, 
melyekre az Önkormányzat pályázni kíván.

CÉDE:

-          egészségügyi alapellátás belső átalakítása

-          játszótér felújítás

TEUT:

-          Arany J. utca útfelújítása

TEKI:

-          Újtelepi utcák burkolása

 

A konkrét pályázatokat a Képviselő-testület elé fogja terjeszteni döntés végett.

 

Macsári József polgármester: A Békés Megyei Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség tagsági 
lehetőséget ajánlott az Önkormányzatnak. Az éves díj 13 ezer Ft. Javasolja a szövetségbe való 
belépést, mivel így több írásos megjelenő anyag, illetve fontos információk állnak az Önkormányzat 
rendelkezésére.

 

A bejelentéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

48/2008. (IV.18.) Önk.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete belépési szándékát fejezi ki a Békéscsaba 
Térségi Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetségbe. Egyben vállalja az éves tagdíj megfizetését.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.



 

Határidő: 2008. május 18.

Felelős: Macsári József polgármester

 

B e j e l e n t é s e k :

 

Kovácsné Kincses Anikó testületi tag: Az Újtelepen az I-II-III. utcákat összekötő úton nincs 
közvilágítás, kéri, hogy a hivatal keressen megoldást a közvilágítás biztosítására.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: A sportcsarnok tetőbeázásának mielőbbi megszüntetését kéri.

 

Macsári József polgármester: A bejelentésekre reagálva elmondja, hogy a közvilágítás lehetőségét a 
hivatal megvizsgálja.

A sportcsarnok tetőbeázásának megszüntetésére szavatossági igényt fognak érvényesíteni.

 

A Képviselő-testület rendkívüli ülésén más napirend, bejelentés nem hangzott el, megköszöni a 
megjelentést, az ülést bezárja.

 

 

Macsári József Dr.Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző


