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Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 28-án tartott 
nyilvános üléséről a Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Eitler Gottfried, Dr. 
Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, Kovács István, Mester Csaba, 
Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné testületi tagok, Dr. Oláh 
Ernő címzetes főjegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői, meghívottak, és érdeklődők, Gali 
Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 
önkormányzati képviselőket, a napirendi pontokkal érintett meghívott vendégeket, és a 
televíziónézőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 14 fő 
önkormányzati képviselő jelen van, és az ülést megnyitja. Javasolja a napirendi pontok tárgyalását a 
meghívón szereplő sorrend szerint azzal, hogy a 2. és 3. sz. napirendet egyben tárgyalnák. Ezzel a 
javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyetértettek.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri a hozzászólásokat. 
Bizottságok együttes ülésen véleményezték az előterjesztést, és azzal egyetértettek. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nem volt, és a jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:



 

H a t á r o z a t

 

49/2008. (IV. 28.) Ökt. sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Tájékoztató a megye egészségügyi ellátásának helyzetéről

Előadó: Dr. Kovács József főigazgató-főorvos

3. sz. napirend: Tájékoztató a szeghalmi fekvő- és járóbeteg-ellátásáról

Előadó: Dr. Molnár Béla mb. egységvezető igazgató-főorvos

 

Dr. Kovács József főigazgató főorvos: Köszöni a lehetőséget, hogy tájékoztatást adhat, és az 
előterjesztést kiegészíti 1-2 gondolattal. Az intézmény 1846-ban lett alapítva, kezdetben 10-16 
ággyal működött, és az I. világháborúig, nagy intézménynek számított, majd Trianon beleszólt az 
életükbe. Dr. Berkes Sándor alakította ki a kórháznak a jelenlegi arculatát, és ő vezette 30 éven 
keresztül. Pándy Kálmán volt a kórház névadója, 1986-ban vették fel a nevét. Említést érdemel, 
hogy a legnagyobb hadikórháza volt a környéknek a mai sebészeti pavilon, ahol 15 ezer sebesültet 
láttak el a II. világháború idején. Akkor, amikor Békéscsabára átkerült a megye központ és megyei 
tanács, majd önkormányzati működtetésben a kórház maradt Gyulán, ez a maga feszültségeit 
magával hozta, ez a fejlesztésben problémát okozott. A századelején épült sebészeti pavilon 1986-
ban fel lett újítva, amely már most nem felel meg a kor követelményeinek, de jelenleg ebben 
működik a sebészet tevékenységi köre. 1991-től kezdődően jelentős önerős fejlesztések valósultak 
meg, majd 1998-tól indultak meg igazán a nagyobb fejlesztések. Ekkor kezdődött el a 
belgyógyászati épület korszerűsítése, bővítése, majd mivel egy fertőzött osztálynak a megyében 
lennie kell, 2001-ben megvalósult az új fertőző osztály, amely más feladatokat is ellát. 2002-ben 
átadásra került a drogambulancia, ez nagy előrelépést jelentett, hiszen korábban Pécsre majd 
Szegedre kellett járniuk a rászorulóknak.

 

Az igazi nagy áttörés a diagnosztikai tömb megépítése volt, és itt szinte minden diagnosztikai 
vizsgálómódszer rendelkezésre áll. Említést érdemel, hogy a beruházás 1,9 milliárddal indult és 3,5 
milliárdnál állt meg a műtőblokk teljes átadásával. A Várfürdő területén működő Reumatológia 
2002-ben lett felújítva, és ugyanebben az évben került átadásra a művese állomás, amely jelenleg is 
teljes kapacitással működik. A Sugárterápia is megfelel a mai követelményeknek, nagyon sok 
fejlesztés volt e területen is. Jelenleg még nincs eldöntve, hogy hol, milyen centrumok lesznek, ezt 
majd a szakma fogja eldönteni.



A pszichiátriai tömb beruházása 2004-ben került átadásra, ahol a pszichiátriai ellátáson kívül 
ágyszám redukció volt, az ideggyógyászati ellátásnak és jelenleg a reumatológiai osztálynak is 
helyet ad. Az intézményben a hagyományos diagnosztika mellett a legkorszerűbb technika is 
megtalálható, amely gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a betegek kivizsgálását.

A következőkben jellemzőbb mutatókat említ a népesség korösszetételének alakulásáról, 1949-től 
2001-ig. Látható, hogy az öregedési index szinte a háromszorosára növekedett az arányok 
tekintetében, amely azt bizonyítja, hogy az idős ellátás nagyon fontos kérdés az intézmény életében, 
és bizonyára az önkormányzatoknál is. Ugyancsak adatokat állítottak össze a várható élettartamról 
megyei, illetve országos szinten.

 

A járóbeteg-ellátási adatoknál jellemző, hogy ha csökken a fekvőbetegek száma, akkor emelkedik a 
járóbetegek-ellátások száma, ezek tényszámok, ezeket nem lehet manipulálni, ehhez viszonyítva itt 
a vizitdíj közrejátszott.

Hangsúlyozza, hogy a kórház széles palettán nyújtja a szakmai ellátást, a humán erőforrás 
ellátottságuk megfelelő a feltételeknek, és stabil a gazdálkodás.

Sürgősségi ellátás vonatkozásában megköszöni az Önkormányzat bölcsességét, de egy ún. 
kötélhúzási akcióban vannak a megvalósítás tekintetében, kérdés hogy ez hogyan sikerül majd. A 
befogadó rész, a szándék meg van. Tájékoztatásul elmondja, hogy a megkérdezésük nélkül Bucsát 
és Ecsegfalvát elcsatolták Karcaghoz, melyet a tulajdonos megfellebbezett. Ugyanígy Újkígyós 
tekintetében is volt elcsatolás, most kértek újabb adatot, hogy Szeghalom vonatkozásában a 
sürgősségi ellátás hogyan alakul. A kérés nem volt korrekt véleménye szerint. A krónikus ellátáson 
belül a szeghalmi adatok szerepelnek, ezeknek az adatoknak az ismertetése az egységvezető főorvos 
feladata lesz, ezért erre részletesen nem tér ki.

Kb. 5 %-os az a hatás, ami a járóbeteg-ellátásban a szeghalmi reprezentációt jelenti. Nyílván a 
megépített szép, új rendelőintézet feltöltve szakmai tartalommal azt a célt szolgálja, hogy a 
lakossághoz közelebb kell az ellátást vinni, és lehetőleg az 5 %-os arányt emelni e tekintetben. A cél 
az, hogy itt helyben, a városban kapjanak ellátást a betegek, és inkább az orvos jöjjön a betegekhez.

A krónikus osztályról elmondható, hogy a 2007-es év Szeghalmon, a működtetés szempontjából 
nagyon nehéz volt, mert ahol beruházás, átalakítás folyik, nagyon nehéz volt a feladatukat 
teljesíteni, de örvendetes hogy a kapacitás felfutó formában van. A szóbeli kiegészítését azzal fejezi 
be, hogy a kórház működésének két alapértéke a hagyomány és a korszerűség, és munkatársaik 
ennek szellemében végzik munkájukat.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a kiegészítését a főigazgató úrnak, és amennyiben Dr. 
Molnár Béla főorvos úr is kiegészíti a tájékoztatóját, ezt követően javasolja a hozzászólásokat 
mindkét tájékoztatóval kapcsolatban.

 

Dr. Molnár Béla mb. egységvezető igazgató-főorvos: Először is megköszöni a lehetőséget, hogy 
foglalkoznak Szeghalom közepes szintű egészségügyi ellátás alakulásával. Egy kis nehézséget 
jelentett az anyag összeállításánál, hogy az előző évtizedre kiterjedően nem állt rendelkezésre olyan 
viszonyítási adat, amivel összehasonlíthatóak lennének a jelenlegi viszonyok.



 Ennek megfelelően a tájékoztató olyan jellegű adatokat mutat, amelyek felületes statisztikai 
adatokból, illetve a betegforgalom felületes részéből áll. A legfontosabb dolog az, amikor a feladatot 
vállalta, a rendelőintézet és kórház felújításának a közepén jártak, és nehezen hozzáférhetőek voltak 
a beruházással kapcsolatos ismeretek, ez többek között vonatkozik a szakrendeléseknek a 
megtervezésére, illetve a tervezett eszközöknek a beszerzésére. Ugyanis az általa képviselt 
egészségügyi gondolkodás más jellegű, mint ami az elődeit jellemezte, ugyanis a beszámolóból is 
kitűnik, hogy a kollegái, akik korábban e munkát végezték, kicsit konzervatív szinten foglalkoztak 
az egészségüggyel, és nem szakmaszinten. Mint mondja, megbízatása óta szakmaszinten közelítette 
meg a terveket, és elképzeléseit, ezt próbálja folyamatosan képviselni. Ez azt mutatja, hogy amikor 
egy éve átvette az intézmény irányítását, a rendelőben 4 állandó szakorvos volt, így a szakmáknak a 
száma és az ellátottság minősége kívánalmakat hagyott maga után. Például irreálisnak tartotta, hogy 
a városban heti 2 alkalommal legyen belgyógyászati szakrendelés. A szakellátás ilyen szempontból 
elhanyagolódott az utóbbi 10 évben, és ez változtatást igényelt. Elsősorban olyan kollegákat kellett 
ideszerződtetni, akik elsősorban dolgozni szeretnének. A rendelőintézet átadása után jelenleg 11 
szakorvos áll rendelkezésre, akik végzik a munkájukat, és ennek megfelelően lehet látni a 
teljesítmény alakulását, ami várható volt. Kimozdult Szeghalom szakellátási stratégiája egy olyan 
irányba, amit alapvetően terveztek.

Az egészségügyet érintően elsősorban az orvosi szakág az, amelyik a termelést, a pénzt jelenti, a 
többi kisegítő személyzet. Ez a munkaórák alakulásánál azért volt lényeges, mert a korábbi egy óra 
orvosi teljesítményre 4 óra asszisztensi teljesítmény jutott, ez irreálisan országos szinten is magas 
volt. Tehát az orvosok kihasználtsága nem volt megfelelő, így az asszisztenseké sem, mivel nem 
volt teljesítmény mögötte. A 2006-os költségvetés kiadás oldala és a 2007-es év kiadási oldala 
nagyságrendileg nem tér el egymástól. Szeretné kiemelni, fontos, hogy a szakorvosokkal elsősorban 
a szakmát képviseljék, és a szerződésnek megfelelő óraszámot töltsék le, ami korábban nem 
jellemezte Szeghalom szakrendelését. Voltak néhány szakrendelések, ahol az elmúlt 20 évet 
figyelembe veszik, kiemelésre érdemes a bőrgyógyászat, a pszichiátria, ahol akkreditált óraszámok 
teljesítve voltak, kiegyensúlyozott teljesítményeket nyújtottak. A pszichiátriát tekintve nem 
ráfizetéses szakágazatról van szó, és éppen érthetetlen az, hogy a pszichiátria 20 éve, a mai napig 
ideiglenes munkahelyen dolgozik. Nagy szüksége lenne ennek a szakágnak, hogy egy megfelelő 
helyet biztosítsanak.

Ugyancsak kiemeli a Tüdőgyógyászat alakulását, ahol a rendelési óraszám bővült, szakmailag 
előrelépés történt. Különösen nagy előrelépés történt szintén a Fül-orr-gégészeten, és az Urológián. 
A Nőgyógyászatot említve elmondja, hogy az ez évi adatokat összehasonlítva a korábbi időszak 
adataival, a 2008-as adatok nem kozmetikázottak, míg a korábbiakat ez jellemezte. Az eszközellátás 
tekintetében nagy fejlődés történt, hiszen a röntgengép és az ultrahangos készülék megfelel az 
elvárásoknak, sőt nagy előrelépést jelent, hogy érvizsgálatot, izületi vizsgálatokat is lehet végezni, 
amelyre korábban nem volt lehetőség. A Szemészeti szakrendelőről is elmondható, hogy mind 
szakmailag, mind a teljesített órákban 2,5 %-ot mutat.

Fontosnak tartja, hogy a betegek visszaszokjanak Szeghalomhoz, jól működjön a rendelő, és ehhez 
jó irányban haladnak. Jó a kapcsolatuk a gyulai Kórházzal, amely nélkülözhetetlen számukra. 
Kiemeli a krónikus fekvőrészleget is, ahol szükség van belgyógyász szakorvosra, mivel jelenleg 1 
fő helyi szakorvos látja el ezeket a feladatokat, és a gyulai Kórház nyújt segítséget. A krónikus 
osztálynál az ágyszám lefoglaltság emelkedőben van, és egy osztály akkor fog működni 
rentábilisan, ha legalább a 95 %-ot tudja tartósan hozni. A racionális gazdálkodásuk eredményeként 
a rendelőintézet mínuszt termelő tevékenysége jelentősen csökkent, ez annak ellenére van így, több 
orvost foglalkoztatnak, hiszen ezeket a szakembereket meg kell fizetni. Lényeges, hogy az 
Önkormányzat részéről ebben kértek, és kaptak is segítséget, többek között orvosi lakás 
biztosításában, a polgármester ehhez segítséget nyújtott. Ennyivel kívánta az írásos anyagot 
kiegészíteni, és még egyszer köszöni a lehetőséget.



 

Macsári József polgármester: Köszöni a szóbeli kiegészítést, és kéri képviselőtársait, hogy mondják 
el véleményüket a 2. és 3. sz. anyaggal kapcsolatban.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Kérdést tesz fel Dr. Kovács József főorvos-főigazgató úrhoz. 
Három kórház van a megye területén, és a sajtóból lehet értesülni arról, hogy a békéscsabai és az 
orosházi kórházak zökkenőmentesen működnek, miközben a súlyponti gyulai kórház gondokkal 
küszködik. Hogyan lehet az, hogy éppen ez a kórház nem tud a megbirkózni a feladatokkal a 
költségszintjén? Az anyag jelentős kapacitáscsökkentésről számol be, és ehhez kapcsolódóan 
kérdezi, hogy orvos létszámcsökkentés történt-e a kórházban. Ha csökkent a kapacitás, miért nem 
lehetett elérni, hogy több állandó orvos kerüljön a szeghalmi járóbeteg-ellátáshoz, illetőleg a 
krónikus osztályra? Ha 100%-os terheléssel fog ez a részleg működni, akkor további orvosokra lesz 
szükség. Az egységvezető főorvos úr is utalt arra, hogy a 2007. év adatai szerint 74,8 %-os volt az 
ágykihasználtság a krónikus osztályon. Ez betudható, hogy múlt évben még tartott a beruházási 
munka, nagy volt a zsúfoltság, azonban a beruházás előtt is lehetett látni, hogy csökkent a krónikus 
osztálynak a kihasználtsága. Most pozitív emelkedés látható, de ebben rendkívül nagy szerepe lenne 
a gyulai kórháznak is a betegirányítás szempontjából. A többi intézményt nézve, lényegesen 
magasabb az ágykihasználtság. Amennyiben a krónikus osztály alacsony kapacitással fog működni, 
akkor az is veszteséget jelent majd, pedig a szépen felújított intézményt nagyobb kapacitással kell 
kihasználni.

A járóbeteg-ellátás 11 szakorvossal dolgozik, és ez nagy előrelépés ugyan, de a felújított 
egészségügyi intézménnyel jogos az elvárás, hogy minden szakrendelésen megvalósuljon a 36 óra 
teljesítés. Nincs mindennap röntgenorvos, és fül-orr-gégész szakorvos sem. Az Önkormányzat 
elvárná, hogy a gyulai Pándy Kálmán Kórház ezeket a problémákat megoldja.

 

Az Önkormányzat sok áldozatot vállalt a beruházások során annak érdekében, hogy a rendelő, 
kórház átépüljön. Vállalta, hogy folyamatosan biztosítva legyenek a szakrendelések az építés ideje 
alatt is. Ez így volt a Sebészettel, a Pszichiátriával, és az Ügyelettel is. Az semmiképpen nem 
megoldható, hogy a Pszichiátria beköltözzön a jelenlegi alapellátásos részlegbe. Ez az 
Önkormányzat álláspontja. A két gyermekorvosi és a védőnői rendelő felújítása után semmiképpen 
nem kerül arra sor, hogy ideköltözik hozzájuk a Pszichiátriai szakrendelés. A Tüdőgyógyászati 
részlegről volt szó, hogy a szakrendelés ideköltözik. Kéri Kovács József főorvos urat, hogy ebben 
szíveskedjen intézkedni, mivel a jelenlegi rendelés helyét a Semmelweis utcai 2 lakást az 
Önkormányzat szeretné felújítani. Ebben határozott, mielőbbi megoldást kérnek, akár a helyi 
Kórháznál is szóba jöhet a szakrendelés megoldása, de az alapellátásnál semmiképpen nem.

Annak idején felpanaszolta a főigazgató-főorvos úrnak, hogy a személyi kérdésekben nem kérdezte 
meg Szeghalom Város Önkormányzatnak a véleményét, és a válasz az volt, nem is tudta, hogy 
kellett volna erről egyeztetni, az intézményvezető kinevezésében. Erre a munkakörre majd pályázat 
kerül kiírásra, ezért van megbízottként alkalmazva az egységvezető?

Az egységvezető főorvosnak megjegyzi, hogy semmiképpen nem tesz jót az egészségügyi 
intézménynek, hogy a feleségek olyan nagy szerepet töltenek be az egységen belül, mint itt. Az 
egységvezető feleségére utal, valamint Farkas Zoltán alelnök úr feleségére. Úgy gondolja, hogy 
egységvezetőnek Dr. Molnár Béla van kinevezve és nem Rózsa Mária. 



A krónikus osztálynak a vezetője: Dr. Ibos István és nem Farkas Zoltánné. Ezeket a problémákat 
kéri megoldani, mert ezek nem tesznek jót az egészségügyi ellátásnak.

 

Macsári József polgármester: A napirendi pont előadóit megkéri a válaszadásra, és megadja a szót.

 

Dr. Kovács József főigazgató-főorvos: A másik két kórház kérdésére térve, nyomatékosan is 
szeretné megerősíteni, hogy a megyei kórház semmilyen jellegű gazdasági problémával nem küzd, 
nincs kifizetetlen számla, stabil a gazdálkodás, nincs hitele a kórháznak. Orosházát egyébként 
semmilyen veszteség nem érte, jó politikai lobbi volt, és nem volt szerencsés a megye egészét 
illetően a Tüdőkórháznak a lehetetlen helyzetbe hozása, de ez így történt. Orosházát és Békéscsabát 
illetően nem elhanyagolható az Önkormányzat támogatása sem, valóban stabilan működik mindkét 
intézmény. A 2007-es évnek nagyon neuralgikus pontja volt többek között a Tüdőkórház 
integrációja, mivel közel 120-130 milliós adósságállománnyal integrálták az intézményt a megyei 
kórházhoz. Nagyon szívesen tették, de a szeghalmi beruházás sem volt ingyenes a Pándy Kálmán 
Kórháznak, mert a járó-és fekvőbeteg ellátás veszteségre volt ítélve, és érdekük az, hogy a 
beüzemelést követően a hiányokat pótolják.

A létszámcsökkentéssel kapcsolatban elmondja, hogy valóban csökkenteni kellett a létszámot a 
2007-es évben 10 %-kal. Az orvosok irányítását tekintve ez a kérdés nem olyan egyértelmű, mint 
ahogyan felvetésre került, hiszen a munkatársak jelentős része fel van készülve arra, hogy máshol 
keressen munkahelyet, akár országon kívül is. Ennek ellenére helyes döntés volt, hogy először a 
környezeti feltételeket javítani kell ahhoz, hogy a személyi feltételekben is javulás legyen. Ez még 
nem következett be, bár még rövid idő telt el az átadás óta, de reméli, hogy még több orvost tudnak 
majd ideirányítani, segítve a letelepedésüket. A betegirányítás kérdését tekintve az a cél, hogy a 
szeghalmi fekvőbeteg ellátó egység közel 100 %-os kihasználtsággal működjön.

A Pszichiátriai gondozó elhelyezésére végleges megoldás szükséges, olyan, ami a helyi 
önkormányzati akarattal is szinkronban van.

A Tüdőgondozó, mint épületegyüttes vetődött fel. Nagyon nehéz helyzetben van a tüdőszűrések 
kérdése is, a mozgószűrés meg fog szűnni. A Megyei Kórház vezetése az itteni ellátást szeretné 
megerősíteni.

Az egységvezetői munkakör és más munkakörökkel kapcsolatban, ahol megbízotti állások vannak, 
és több ilyen van az intézményben, megvalósítható a pályáztatás, de a munkaköri megbízás meg is 
hosszabbítható.

Vannak helyi érdekütközések, az elhangzott kérdésekből megítélve, de ezekre nem kíván reagálni, 
majd a felelős vezetőkből álló politikai testületek erre választ adnak. Egyébként az, hogy az 
intézményeknek a mindennapi életében a politikai testületek segítséget nyújtanak, ezt csak meg 
tudja köszönni. A Megyei Önkormányzatnak a múlt évi támogatása nélkül a nehéz 2007-es évet 
nem tudta volna a Kórház teljesíteni. Az alpolgármester úrnak a kérdésében van a válasz is, 
miszerint a Megyei Kórház egésze miért küzdött esetleg problémákkal. El lehet mondani, a 
csodával határos volt, hogy 2 negatív fedezetű munkahelynek a kompenzálása mellett talpon tudtak 
maradni és a fizetéseket ki tudták fizetni, bár 5 éve nem volt fizetésemelés. A problémák ellenére 
csak megköszönni tudja azt, hogy ilyen körülmények között is végzik a munkájukat az 
egészségügyben dolgozók.



 

Dr. Molnár Béla mb. egységvezető igazgató-főorvos: Az elhangzott kérdésekre válaszolva, 
elmondja, hogy röntgenorvos azért nincs, mert olyan fizetést kérnek, amit például Norvégiában is 
igényelnek az orvosok. Ezt egyik intézmény sem tudja kifizetni. A technika elkészült, és on-line 
kapcsolatban vannak a Megyei Kórházzal, ahol a szakemberek értékelik a vizsgálatokat. Ugyanez 
vonatkozik a Fül-orr-gégészetre is. Nincs arra garancia, hogy ezek az orvosok, akik ma itt 
dolgoznak, ugyanennyi bérért, a következő félévben is itt dolgoznak, a munkák elvégeztetése ilyen 
óraszámban nehézségeket jelent. Ez az ország egészségügyi reformjának a következménye. Nem 
lehet helyileg megoldani olyan dolgokat, amit az alpolgármester úr említett. Kéri ugyanakkor, hogy 
a személyeskedést szíveskedjen abbahagyni, mert nem először lett személye felemlítve itt a testületi 
ülésen. Egyetlenegy olyan intézkedést mondjon az alpolgármester úr, amit Rózsa Mária tett a 
szeghalmi egészségügyben.

 

Macsári József polgármester: Konkrét kérdése volna mindkét szakemberhez, akik eljöttek, és 
megtisztelték a képviselő-testületi ülést. 2007-ben kezdődött az egészségügyi beruházás 
Szeghalmon, és ez jelentett némi akadályt a szakorvosi ellátásban. Főorvos úr említette, hogy akkor 
4 szakorvos volt, és most 11 szakorvos. Ezzel kapcsolatban nagyon pozitív a szeghalmi és a 
környező lakosság véleménye, de kicsit ellentmondást vél felfedezni az anyag áttekintését követően 
abban, hogy 2007. I. negyedévében több volt az esetszám 788 db-bal, mint 2008. I. negyedévében. 
Tehát a 4 szakorvost, és a jelenlegi 11 szakorvost tekintve bizonyára van az adatok alakulására 
szakmai jellegű magyarázat. Úgy gondolná egy egyszerű laikus ember, hogy egy kibővített 
szakorvosi ellátással több lesz az esetszám egy megújított intézményben.

2007-ben az Önkormányzat a felújítások idején jelentkezett problémákon igyekezett enyhíteni, és 
minden szakrendelésnek helyet találni. Ezért kicsit furcsa volt a beruházás kezdetén, hogy a Megyei 
Önkormányzattól felszólítás érkezett, miszerint az ő intézményük mikor lesz kitelepítve, hogy a 
beruházás mielőbb elkezdődjön, mert ha időben nem kezdődik, akkor ez a város kárára lesz a kötbér 
miatt. Erre az ellentmondásos esetszámra szeretne választ kapni.

 

Dr. Kovács József főigazgató-főorvos: A járóbeteg-ellátási adatok sokkal nehezebben 
befolyásolhatóak, mint a fekvőbeteg-ellátási adatok. Annyi járó beteget lehet ellátni, ahány beteg 
jelentkezik, vagy ha beutaló köteles, és e nélkül nem lehet a beteget megvizsgálni. Pillanatnyilag 
egy olyan fázisban vannak, ami biztosan tele van ellentmondásokkal, de mindenkit arra ösztönöz, a 
járóbeteg-ellátás vezetőjét is, hogy olyan ellátás, ami itt helyben megoldható, meg kell oldani annak 
érdekében, hogy a betegnek ne kelljen száz kilométert megtennie a gyulai kórházig.

Röntgen és radiológiai kérdésre reagálva elmondja, hogy Gyulán ugyanolyan röntgen szakember 
hiánnyal küzdenek, mint a helyben levő kollegák. Ők a szegedi egyetemmel vannak on-line 
kapcsolatban, ahonnan segítséget kérnek a hatékony működtetés érdekében.

A Tüdőgondozót említve elmondja, hogy egy külön egyeztetési időszak előtt állnak, hiszen a 
szakma is gondokkal küzd, és ez hatással van rájuk is.

 



Dr. Farkas József alpolgármester: A felsorolt problémák egy részét nem azért vetette fel, mert azért 
az egységvezető főorvost tartja a felelősnek, hanem azért, mert jelen van a főigazgató úr, akitől 
segítséget várhatnak. Megköszöni egyébként a főorvos úrnak a tájékoztatását arról, hogy a Gyulai 
Kórház stabil, és nincs semmi probléma a gazdálkodásával. Dr. Molnár Béla egységvezető 
főorvossal nem kívánt személyeskedni, a felvetést a dolgozók köréből hallotta. Egyébként 
dicséretesnek tartja, hogy a beruházás befejezése után az orvos kérdések egy része megoldódott.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Az alpolgármester úr hozzászólására megjegyzi, hogy ha szakdolgozók 
részéről történik a felvetés, azt elfogadta volna, és jogosnak tekintette volna. A következőkben 
megemlíti Lovasberényt, a kihelyezett kormányülés helyét, ahol egy SZDSZ-es országgyűlési 
képviselő is jelen volt, és komoly lobbi tevékenységgel sikerült elérni, hogy a Tüdőkórháznak ma 
49 ágya van a korábbi 105-ről. Ezért Békés megye egyik felének el kell mennie Szeged mellé 
Deszkre azért, hogy tüdőbeteg ellátásban részesülhessen, hiszen az ágyszám csökkenése miatt a 
Tüdőkórház csak a megye felét képes ellátni. Felemlíti azt is, amiről a főigazgató úr nem beszélt. 
2007-ben 200 millió forintot meghaladó onkológiai ellátás nem került kifizetésre az OEP által. Ma 
kaptak egy kioktatást egészségügyi kérdésekben. A Pszichiátria elhelyezésével kapcsolatban 
egyébként nem emlékszik, hogy a Képviselő-testület döntött volna, mert az alpolgármester úr erre is 
utalt.

 

Több napon keresztül több alkalommal személyesen egyeztettek – nem, mint egészségügyi 
szakterületen dolgozók – hanem mint politikusok, hogy mit tudnának tenni a járó-és fekvőbeteg 
intézmény rentábilis működése érdekében. Úgy tűnik, most nem ez volt az elsődleges szempont, 
hanem olyan problémák vetődtek fel, amely az ország bármelyik terület egészségügyi ellátását 
érintik, és megoldatlan problémát jelent, itt említi meg a háziorvosok elöregedésének problémáját.

A továbbiakban tájékoztatja az alpolgármester urat, hogy a felesége 1985. óta dolgozik a szeghalmi 
krónikus osztályon, soha nem dolgozott az intézményben vezetőként, mindig beosztott volt és most 
is így végzi a munkáját a betegellátásban. Nem tudja, hogy a felvetés konkrétan milyen intézkedésre 
irányul, ezt kéri a nyilvánosság előtt megnevezni, ha van ilyen, ami miatt az egészségügy kapcsán a 
feleségét védenie kell. Meggyőződése, hogy nem kell védenie a feleségét, mert ő egyetlenegy 
alkalommal nem tett olyat, ami indokolja a felvetést.

 

Macsári József polgármester: Meglátása szerint nagyon eltávolodtak a szeghalmi egészségügyi 
ellátás helyzetétől. Jónak tartja, hogy említésre került a háziorvosok elöregedésének problémája. 
Sajnos ennek előtte állnak, és a 75 Békés megyei településből nem csak Szeghalmot érinti ez. Ki 
kell találni arra is egy konstrukciót, hogy a fiatal végzős orvosok milyen segítséggel tudnak majd 
praxishoz jutni, ugyanis ez az egyik feltétele annak, hogy a praxisok be legyenek töltve, a 
betegellátás folyamatosan biztosítva legyen. Megköszöni a főigazgató-főorvos úrnak és az 
egységvezető főorvos úrnak a tájékoztatóját. Nagyon sok olyan dolog hangzott el a napirend 
kapcsán a szeghalmi egészségüggyel kapcsolatban, ami elhangozhatott volna Lovasberényben, vagy 
az ország másik részén, mivel valóban nem helyi speciális problémákról van szó. Több hozzászóló 
kiemelte, hogy lényeges változás volt az elmúlt időszakban, az egészségügyben a Pándy Kálmán 
Kórházzal való együttműködés során. Nagy öröm a város lakosságának és a környéken lakóknak, 
hogy lobbizás folytán Szeghalmon megújultak az egészségügyi intézmények, és nem bezárásra 
kerültek, mint más településeken. 



Szeghalomnak fel kell vállalnia ezután is a térségközponti szerepéből fakadó pluszkiadásokat, 
amelyek részben a szakorvosi ellátást érintik, hogy minél nagyobb óraszámú legyen a rendelés. 
Közös feladat, hogy a felújított egészségügyi intézményben olyan gyógyító, megelőző tevékenység 
folytatódjon a gyulai kórházzal, a főigazgató úr támogatásával, hogy a 11 szakrendelés teljes legyen 
és a betegek elégedettek legyenek.

Tisztelettel megköszöni ismét a szóbeli tájékoztatásokat. Az elhangzott kiegészítésekkel együtt 
javasolja a 2. és 3. napirendnek megfelelő írásos beszámoló anyagát tudomásul venni, és ezt 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

50/2008. (IV. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a megye egészségügyi 
ellátásának helyzetéről, valamint a szeghalmi fekvő- és járó beteg ellátásról szóló tájékoztatót.

 

4. sz. napirend: A Református Egyház tájékoztatója a köztemető működtetéséről

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a napirend kapcsán megjelent Péter Szarka 
László Lelkész urat. Összevont bizottsági ülésen a bizottsági tagok megvitatták az írásos 
tájékoztatást. A köztemető működtetésével kapcsolatos tájékoztató kapcsán számtalan kérdés 
elhangzott, és erre a válaszadás megtörtént. Részben a belső utakkal kapcsolatban merültek fel 
problémák, valamint elhangzott, hogy egyre nagyobb az igény az urnás temetésre, és e szerint igény 
van urnafal elhelyezésére. Ezt kérték a Lelkész úrtól. Összevont bizottsági ülésen javasolta, hogy az 
Önkormányzat segítséget nyújt az urnafal megtervezésében. Ehhez kéri a Képviselő-testület 
tagjainak a hozzájárulását.

A lakosság tájékoztatására elmondja, hogy a városközpont rekonstrukciójára hamarosan sor kerül 
pályázat benyújtására, amelynek része a templom felújítása is, hiszen a templom és az egyház 
épületei is érintve vannak a fejlesztésben. Kéri a képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az 
anyaggal kapcsolatban.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Az összevont bizottsági ülésen a Lelkész úr elmondta, hogy még nincs 
megnyugtatóan rendezve a temetőnek a tulajdonviszonya, ezért nem kerültek előtérbe még a 
beruházások. Indítványozta a bizottsági ülésen az urnafal megépítését, utak kialakítását, padok 
kihelyezését, hiszen mindenkinek érdeke, hogy a temető állapotán javulás mutatkozzon. 



Ezért kéri a hosszú távú együttműködést és a tervezést, kivitelezést bonyolítsák le. Maximálisan 
támogatja a polgármester úr javaslatát, hogy lépni kell a hiányosságok megszüntetésében.

 

Macsári József polgármester: Amennyiben a Református Egyház igényli, akkor az Önkormányzat 
partner az urnafal elkészítésével kapcsolatban a terv megrendelésében, és a felmerült költségek 
kifizetésében. Ezt szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

51/2008. (IV. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza a Református Egyháznak, 
a Gyarmatoldali Temetőben urnafal megépítését, és hozzájárul a tervezési, illetve a felmerült 
költségek kifizetéséhez.

 

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

 

Határidő: 2008. július 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A fentiek után javasolja a köztemető működtetéséről szóló tájékoztató 
tudomásulvételét az összevont bizottsági ülésen elhangzott kérdésekkel, válaszadásokkal együtt, és 
ezt szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

 

52/2008. (IV. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemető működtetéséről szóló 
Református Egyház tájékoztatóját tudomásul vette a napirend kapcsán elhangzott kérdésekkel, és 
válaszadásokkal együtt.



 

5. sz.napirend: Vízterhelési díj mértékének meghatározása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Békés Megyei Vízművek Zrt. megküldte a vízterhelési díj 
meghatározására vonatkozó javaslatot. A 2. sz. melléklet alapján megállapítható, hogy bázisszinten 
mérsékelt csökkenő nagyságrendet mutat a vízterhelési díj. Ez többek között annak köszönhető, 
hogy Szeghalom városa 2005-ben befejezte a víztisztító telep beruházását, és a víz megfelel a kor 
követelményeinek. Nagyon sok Békés megyei településsel ellentétben itt a vízterhelési díj csökken. 
Összevont bizottsági ülésen a bizottsági tagok támogatták az előterjesztést. Kéri a hozzászólásokat.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A szippantásos kihordással kapcsolatban is van árszabályozás, és a 
kérdése arra vonatkozik, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő területről a szennyvíz szállítását 
ki végzi. Meg kellene keresni a Vízművet, hogy az elmúlt 2 évben hány szippantás volt.

 

Macsári József polgármester: Hosszú távú szerződése van az Önkormányzatnak a szippantásra, és 
ha beindul a várhelyi tábor üzemeltetése, akkor ott is így történik a szennyvízszállítás. A Vízművet 
természetesen megkérdezhetik a szippantások számáról.

Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, és az előterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

53/2008. (IV. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. által megállapított Szeghalom Városra vonatkozó vízterhelési díj meghatározásának 
módszerével, és így a díj 2008. május 1. napjától alkalmazott mértékével.

 

A vízterhelési díj mértéke: 2008. május 1-től:

 



1./ Lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybevevő:

      6,90 Ft/m3+ÁFA

2./ Hatósági csatornadíjat fizetendő igénybevevő 10,40 Ft/m3 +ÁFA

3./ Szippantott (kihordásos) szennyvíz után fizetendő 15,50 Ft/m3 + ÁFA

 

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

 

Határidő: 2008. május 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/1. sz. napirend: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A rendelet módosítására azért került sor, mert jogszabályi 
változásokat kellett átvezetni a helyi rendeletben. A bizottsági ülésen támogatták a rendelet 
módosítását. Kéri képviselőtársainak a véleményét a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

 

Török Sándorné testületi tag: Várta volna Dr. Farkas Erzsébet képviselő asszony felszólalását, mivel 
az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság ülésén észrevételezte a 24. § 2/A. bekezdés szövegét, amely 
kicsit zavarosnak tűnik. Miért nem más megfogalmazásban került előterjesztésre az anyag?

 

Nagy Gábor testületi tag: A rendeletben csak az van meghatározva, hogy intézmény, és az nem, 
hogy melyik intézményről van szó, ebből adódott a probléma.

 

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosítása a jogszabályban előírtak szerint történt, így szól a meghatározás, ahogyan elő lett 
terjesztve.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület  14 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja.



 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2008.(IV. 29.) sz. rendelete

 

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

 

1.§

 

A 3. § (1) bekezdés c., pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, illetve a következő h., í., j., 
pontokkal egészül ki:

 

c.) A közgyógyellátási igazolvány alanyi és normatív módon történő biztosítása.

h.) A jövedelemvizsgálat és igazolás kiadása személyes gondoskodás esetén.

í.) Gondozási szükségletet végző bizottság létrehozása és működtetése.

j.) A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megszüntetése, visszakövetelése.

 

2. §

 

A 3. § (1) bekezdés g., pontja, a (2) bekezdés h.,l., pontjai a 7. § (1) bekezdés k., pontja, valamint a 
20/A. § hatályon kívül.

 

3. §

 

A 24. § (2) bekezdés, az alábbi a., b., pontokkal egészül ki:

 



a.)A szociális étkeztetés iránti kérelmekről a jegyző által kiadott jövedelemigazolás bemutatása 
után, az intézmény vezetője dönt.

b.)Házi segítségnyújtás iránti kérelmekről a gondozási szükséglet vizsgálata után, az intézmény 
vezetője dönt.

 

4. §

 

Ez a rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

5/2. sz. napirend: Vízi-közmű Társulás megszüntetése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztett levél tartalmának lényege az, hogy 2005-ben 
befejeződött Szeghalmon a szennyvízcsatorna beruházás, és ilyen jellegű beruházás nem lesz a 
közeljövőben. Oka fogyottá vált a Vízi-közmű Társulat további fenntartása. Ennél fogva a 
Képviselő-testület indítványozza a Vízi-közmű Közgyűlésnek, hogy a Szeghalmi Vízi-közmű 
Társulatot számolja el, és utána a feladatok az Önkormányzatra hárulnak, a kint levőségek 
behajtásával. Kéri a fentiekkel kapcsolatos hozzászólásokat. Hozzászólás nem hangzott el, az 
előterjesztést az elhangzott javaslattal szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

 

54/2008. (IV. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Vízi-közmű 
Közgyűlésnek a Szeghalmi Vízi-közmű Társulat megszüntetését, elszámolási eljárás megindítását, 
mivel oka fogyottá vált a Társulat további fenntartása.

 

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

 

Határidő: 2008. július 31.



Felelős: Macsári József polgármester

 

B e j e l e n t é s e k

 

Macsári József polgármester: A következő bejelentéseket teszi a Képviselő-testület felé:

Korábbi testületi döntés volt, hogy 5 település létrehozza a TISZK-et, és első körben benyújtásra 
került a pályázat Szarvas gesztorságával, ami elutasításra került azzal, hogy a szakképzésben nincs 
1500 fő tanuló. Egy békéscsabai közalapítvány kérte, hogy a már társult önkormányzatok vegyék 
figyelembe az általuk megvalósított szakképzést, és szeretnének ebben a szakképzési társulásban 
részt venni. Megérkezett a levél a gesztor önkormányzattól, és a közalapítványhoz tartozó 
szakképző tanulók jóval meghaladják az 1500 főt. Az együttműködés feltételeiről majd szükség lesz 
egyeztetésre az 5 település polgármestere részéről. Véleménye szerint nincs akadálya, hogy a 
közalapítvány csatlakozzon a Berettyó-Körös Szakképzési Társuláshoz. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd kéri, hogy a Képviselő-testület 
értsen egyet a fenti javaslattal, amelyet szavazásra bocsát. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

55/2008. (IV. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Business 
School Békéscsaba Közalapítvány csatlakozzon a Berettyó-Körös Szakképzési Társuláshoz, és a 
Társulást alkotó települések polgármesterei tárgyalásokat folytassanak a szakképzési feladatok 
közös ellátása tárgyában.

 

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

 

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az eddigi évekhez hasonlóan a Békés Megyei Önkormányzat ez 
évben is, május 31. napjáig kéri a javaslatot a Békés Megyéért kitüntető címre, és kéri 
képviselőtársait a javaslatok megtételére.



Hamarosan rendkívüli testületi ülésre kerül sor, mivel dönteni kell a városközpont rekonstrukciós 
pályázatról, és várhatóan soron kívüli testületi ülés lesz jövő héten ezzel kapcsolatban.

Tájékoztató jelleggel elmondja, hogy a kistérség polgármestereinek legutóbbi ülésén részt vett 
Szeghalmon a Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója is. Szeghalom és vonzáskörzetében 
3400 munkanélküli van, és 250 fő munkavégzésre alkalmas szakember felvételére van igény. A 
Munkaügyi Központ felajánlotta támogatását, hogy az Önkormányzat segítségével konkrét 
szakmákra tanfolyamokat szervez a segélyben részesülő munkanélküliek részére. Óriási a 
felelősség, mivel 500.000,- Ft-os tanfolyam is lesz, de aki a tanfolyamot elvégzi annak biztos 
munkahelye lesz, ezért az Önkormányzat partnere a Munkaügyi Központnak ebben a 
kezdeményezésben. Azoknak is indul képzés, akik még nem szerezték meg a 8 általános iskolai 
végzettséget. Az Önkormányzatnak a felelőssége, hogy munkaképes korú, munkanélküli, vagy 
szociális ellátásban részesülőknek ezt a lehetőséget felajánlják.

 

Körösladány szomszédos település polgármestere azzal kereste meg, hogy Körösladány Képviselő-
testülete szeretné, ha Szeghalom Város partner lenne egy közös kerékpárút építési projektben. 
Korábban volt egy kerékpárút terv Körösladány-Szeghalom között a 47-es út mellett, de a terv nem 
valósulhatott meg, mivel az UNIÓ-s előírásoknak nem felelt meg. Javasolja, hogy ne zárkózzanak 
el a kerékpárút építésétől, de körül kell járni, hogy ez milyen terhet fog jelenteni az 
Önkormányzatnak, és mindezt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

56/2008. (IV. 28.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem zárkózik el attól, hogy Körösladány 
várossal részt vegyen egy közös kerékpárút építési projektben, de meg kell vizsgálni, hogy a 
kerékpárút építése milyen anyagi terhet ró Szeghalom városra.

 

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

 

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

Felelős: Macsári József polgármester

 



Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Választókörzetében nagy gondot jelentett a központilag elhelyezett 
postaládák állapota. Tavaly nyáron részt vett egy egyeztetésen, ahol a helyi és a szegedi 
Postaigazgatóság vezetői is jelen voltak. Azt az ígéretet kapta, hogy meghatározott időn belül 
lecserélik a postaládákat. Örömmel értesíti a tisztelt Testületet, hogy múlt héten a postaládák cseréje 
megtörtént a lakosság nagy megelégedésére, és ezennel is tolmácsolja az ő köszönetüket úgy a 
helyi, mint a központi Postaigazgatóság felé.

 

Macsári József polgármester: Még egy tájékoztatást szeretne elmondani arról, hogy az elmúlt héten 
Szöllősi Zsuzsanna tanárnő vezetésével a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola tanulói önkormányzati támogatással lefestették a Fáy-Dózsa úti játszótér kerítését. A TV 
nyilvánosságát kihasználva felveti, hogy hasonló segítségre több helyen is szükség lenne, ezért az 
Önkormányzat vállalja a festéshez szükséges anyagok beszerzését, amennyiben a lakóközösségek 
felvállalják az ilyen jellegű munkák elvégzését.

 

Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e közérdekű bejelentésük. Megállapítja, hogy bejelentés nincs, 
ezért megköszöni képviselőtársainak a munkáját, a lakosság figyelmét, és a képviselő-testület 
nyilvános ülését lezárja.

 

 

Macsári József                                                                 Dr. Oláh Ernő

polgármester                                                                    címzetes főjegyző

 

 


