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Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 30-án tartott 
nyilvános üléséről a Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton (4/1. 
sz. napirendnél érkezett az ülésre), Eitler Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Gulyás 
Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, Kovács István, Kovácsné Kincses Anikó, Mester 
Csaba, Mikolik Judit, Nagy Gábor, 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 megjelent 
képviselőket, a napirendi pontok kapcsán megjelent vendégeket, és a televízió nézőket. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. Javasolja a napirendi 
pontok tárgyalását azzal, hogy a 4/6.és a 4/7. sz. napirendet 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 nincs, 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

 

77/2008. (VI. 30.) Ökt. sz.

 

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

 

2.sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolója

Előadó: Fekete László iskolaigazgató

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés az Általános Iskola beszámolója, utoljára 2 évvel 
ezelőtt tárgyalta a Képviselő-testület az Iskola beszámolóját. Az anyaghoz kapcsolódik az Iskola 
SZMSZ kiegészítése, melyben a korábban elfogadott alapító okirat módosítása került átvezetésre. 
Tisztelettel köszönti a napirend kapcsán megjelent igazgató urat, és kérdezi, hogy van- e szóbeli 
kiegészítése az írásos beszámolóhoz. Az Oktatási és Kulturális Bizottság részletesen tárgyalta és 
véleményezte az anyagot, és elfogadásra ajánlotta Képviselő-testület felé az elhangzott 
javaslatokkal.

 

Fekete László Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója: 
Legutóbb 2006-ban számolt be a Képviselő-testületnek az intézményről. A jelenlegi beszámoló 2 
teljes költségvetési évet érint a 2006/2007-es évet, illetve a 2008. időarányos évet, tanév 
vonatkozásában a 2006/2007. és a 2007/2008. évet teljes egészében. Az előterjesztést 9 fejezetben 
nyújtotta be, amelyet röviden ismertet, illetve felhívná a figyelmet az általa fontosnak tartott 
dolgokra. A bevezetőben utalt a hazai közoktatás politikában történt változásokra, melyek új 
kihívást jelentenek a jelenkor iskolái számára. Ezek egyrészt következményei a közoktatás 
politikának, másrészt ezek a változások a közoktatás politikának a következményei, mint például: 
az egyre csökkenő gyermeklétszám, csökkenő óraszám, ezzel ellentétesen nőtt a pedagógusok 
kötelező óraszáma, kitolódott a nyugdíjkorhatár, csökkent a normatív támogatás, stb. Mindezek 
alapján meghatározott feladataik illeszkednek a középtávú célokhoz, amelyek részben tervezhetőek 
voltak, részben új feladatként jelentkeztek. Ezek közül kiemeli, hogy felül kellett vizsgálni az 
intézmény pedagógiai programját, az intézmény minőségirányítási programja. Új feladatként 
jelentkezett a tanulók vizsgálati módszere az ún. diagnosztikus vizsgálat, a DIFER bevezetése; új 
feladat volt a szöveges értékelés bevezetése, fel kellett készülniük a szakrendszerű és nem 
szakrendszerű oktatásra, az 5-6. évfolyamon a jövőben csak olyan pedagógusok taníthatnak, akik 
tanítói végzettséggel is rendelkeznek, illetve valamilyen speciális szakkollégiummal, a korábbi 
szaktanárok, akik elvégeznek egy olyan tanfolyamot, amely ennek a korosztálynak a fejlesztését 
segíti. Elő kellett készülni a hátrányos helyzetű, lemaradott tanulóknak az integrációjára, ezért fel 
kellett mérni a településen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, és új besorolást 
kaptak a sajátos nevelési igényű gyermekek. Új feladatként jelentkezett az elmúlt időszakban a 
művészeti iskolának a szakmai minősítése, amely kiválóan sikerült a településen. 



A legutóbbi feladatok közé tartozott, hogy meg kellett szervezni a városban a szakszolgálati 
feladatok ellátását. A tanulók és foglalkoztatottak adatait a táblázatok szemléletesen mutatják. A 
drasztikusan csökkenő gyermeklétszám 1994. óta nyomon követhető, a csökkenés azonban az 
utóbbi években lelassulni látszik. A csökkenő gyermeklétszámot egyébként követte a pedagógusi, 
alkalmazotti munkakörben dolgozók számának csökkenése is.

A beiskolázással kapcsolatban a tanévzáró ünnepségen tájékoztatást adott az érintett szülőknek. 
Örömmel mondhatja el, hogy a gyermekek 90 %-a az első helyen megjelölt iskolába nyer felvételt, 
ez mutatja a jó pályaorientációs tevékenységét az intézményüknek. Véleménye szerint az elmúlt 
évekhez képest a középiskolákba könnyebb bekerülni, mint az a korábbi időszakban volt jellemző A 
gyerekek 1/3 része helyben tanul tovább, míg 2/3 része vidéki iskolát választ, ez több évre 
visszamenőleg is jellemző arány.

 

A következőkben a kiemelkedő tanulmányi eredményeket említi, amelyről hosszasan és büszkén 
tudna tájékoztatást adni, de nem kíván visszaélni a Képviselő-testület türelmével. A tanévzáró 
ünnepségen a nagy nyilvánosság előtt megtette ezt. Több szaktárgyi, tantárgyi területen jutottak be 
az iskola diákjai ez évben is országos döntőkbe, mind az alsó és felső tagozaton.

Nagyon eredményesnek tartja a pedagógusok továbbképzését, jelenleg 62 fő aktív pedagógus 
dolgozik az iskolában, közülük 55 fő vett részt olyan képzésben, amely a korszerű tanulásszervezést 
célozta meg. Az intézmény esetében ez 88 %-os lefedettséget jelent.

A képzéseket próbálták helybe hozni, a képzések árát pályázati úton előteremteni. Megemlíti a 
HEFOP 3.1.4. programba való bekapcsolódást is.

Hangsúlyt érdemelnek az iskola eredményes pályázatai, éves szinten 4-6 M Ft-os összeg között 
valósulnak meg a támogatások. Az Iskolának közvetlenül nincs lehetősége sikeres pályázatokra, de 
az Önkormányzat ezt megteszi akár egyedül, akár az intézménnyel együtt. A pályázatok között 
szerepelnek eszközfejlesztések, erdei iskola, budapesti múzeum látogatás, nemzetközi 
kapcsolatápolás, illetve digitális taneszközök beszerzése is, amelyre támogatást igényeltek. A tárgyi 
eszközeik ütemezetten valósulnak meg, A testület korábban elfogadott egy középtávú fejlesztési 
tervet, és a tervben szereplő taneszközöket az intézmény beszerezte. A épületadottságaik változóak, 
az elavulttól a korszerűig lehet jellemezni. A fejlesztés indokolt, az Önkormányzat egy 500 M Ft-os 
pályázatot nyújtott be infrastrukturális fejlesztésre. Az intézmény saját hatáskörben kevés fejlesztést 
tud végrehajtani, ezt az Önkormányzat valósítja meg, ami az utóbbi időben jelentős volt, és további 
támogatásra számítanak az EU-s forrásokból.

A beszámolónak az utolsó fejezete a költségvetés gazdálkodás, 7 táblázatban próbált bemutatni 
néhány olyan jellemző vonást, tendenciát, amely az intézmény gazdálkodását tükrözi. Fontosnak 
tartja megjegyezni, hogy amíg 2006-ban az intézmény eredeti sarokszáma 417 M Ft, 2007-ben 392 
M Ft, míg 2008-ban 379 M Ft lett. Ez mutat egy olyan tendenciát, ami az önkormányzati terhek 
ellenére mégis mutatja, hogy az intézmény évről évre egyre kevesebb pénzügyi eszközökkel tud 
működni. Ezúton is szeretné megköszönni a Nevelőtestület és a diáksereg nevében mindazoknak a 
képviselőknek, szülőknek, a város lakosságának, akik valamilyen módon hozzájárultak az iskola 
eredményes munkájához.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni az iskolaigazgató szóbeli kiegészítését. Több szó esett a 
közoktatási pályázatról, amelyet valószínű újból be kell nyújtani a következő években.



Annak ellenére, hogy ez egy 500 milliós pályázati támogatást jelentett volna és nagyon sok 
problémára megoldás lett volna az oktatási intézményeknél, el kell lehet mondani, hogy az óvodai 
infrastruktúra befejeződött, az általános iskolában asz elmúlt 5 évben több tízmilliós projekt volt, 
amelyet sikerült megvalósítani. A középiskola még az, ahol még várni kell az infrastruktúra 
fejlesztésére. Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e kérdésük, észrevételük a beszámolóval 
kapcsolatban. A beszámolóból ki lett emelve a költségeknél, hogy az oktatáson belül a legmagasabb 
költségtétel a személyi jellegű járadék, ami nagyobb, mint a dologi jellegű költségrész. 
2006-2007-2008-ban valóban folyamatosan csökkent az Iskolának a költségvetési sarokszáma, de 
ennek ellenére az önkormányzati kiegészítés nőtt.

Fentiek után megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, az Iskola beszámolóját az elhangzott szóbeli 
kiegészítéssel együtt javasolja elfogadásra, és szavazásra bocsátja azt. Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

78/2008. (VI. 30.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tildy Zoltán Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény írásos beszámolóját az Oktatási és Kulturális Bizottsági 
ülésen, és a testületi ülésen elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

Macsári József polgármester: A fentiek után szavazásra terjeszti a Tildy Zoltán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítését, amely 
a Pedagógiai Szakszolgálatra vonatkozik. Az írásos anyagot az Oktatási és Kulturális Bizottság 
külön napirendként tárgyalta, azt részletesen megvitatták, és a bizottság elfogadásra ajánlotta a 
Képviselő-testületnek. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

79/2008. (VI. 30.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Tildy Zoltán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Szakszolgálatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.



 

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

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

3. sz. napirend: Szóbeli tájékoztató a bizottsági tagok munkájáról

Előadók: Bizottságok elnökei

 

Szabó István Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatást ad a Pénzügyi Bizottság egy éves 
munkájáról, üléseinek, határozatainak számáról. A Bizottság véleményezte a Képviselő-testület 
munkaterv szerinti előterjesztéseit, mindazokat, amelyek a Bizottság feladatkörébe tartoznak, 
legjelentősebb volt ezek közül az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója és az 
Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelete, melynek előkészítésében közreműködtek, 
valamint az Önkormányzat zárszámadási rendelete.

Nagy gondot fordítottak az önkormányzati beruházásokat, fejlesztéseket, pályázati anyagokat érintő 
előterjesztésekre, amelyek az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodását érintették. A Bizottság saját 
napirendként tárgyalta 2008. májusban a 2007. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót, amelyet elfogadott. A hatáskörénél fogva ellátta a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos 
feladatokat.

 

Dr. Farkas Erzsébet Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke: Tájékoztatást ad az Egészségügyi 
és Népjóléti Bizottság elmúlt egy évi munkájáról, ülések, határozatok számáról. A Bizottság a 
feladatait és hatásköreit tekintve elbírálta a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 
pályázatokat; döntött a keret erejéig a szilárd hulladékszállítással kapcsolatos kedvezményekről; 
döntött az első lakáshoz jutás támogatásáról; javaslatot tett a szociális helyzet alapján az 
önkormányzati bérlakásra jogosult bérlő kiválasztására, és mindezeken túl véleményezte a 
feladatkörét érintő testületi anyagokat.

2007-ben javaslatára hozott döntést a Képviselő-testület a méhnyak rák elleni védőoltás ingyenes 
biztosításáról, tárgyalást folytattak a polgármesterrel az ivóvíz minőség javításával kapcsolatban. Itt 
megjegyzi, hogy a múlt héten Szentesen volt ezzel kapcsolatban újabb megbeszélés, és 
remélhetőleg a város szert tehet a tiszta ivóvízre mielőbb. Többszöri tárgyalást folytatott az új 
egészségügyi intézmény eszközellátásával kapcsolatban, és tájékoztatást ad arról is, hogy a 
gyermek háziorvosi szaklapban megjelent pályázati kiírás támogatná a méhnyak rák elleni 
védőoltást a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek részére, és nagyszerű lenne, 
amennyiben a pályázat sikeres lenne.

 



Kardos László Városfejlesztési Bizottság elnöke: Tájékoztatást ad a Városfejlesztési Bizottság 
eddigi egy éves munkájáról, bizottsági ülések és határozatok számáról. A Bizottság a feladat és 
hatásköreit tekintve döntött a járdaépítésekről, a költségvetésben meghatározott keret erejéig, 
megállapította a 2008. évi lakossági hozzájárulás mértékét. Véleményezte a feladatkörét érintő 
testületi anyagokat, és 2007. decemberben a Képviselő-testület megbízása alapján kijelölte a 
fenyőpark létesítésére alkalmas önkormányzati területet.

 

Macsári József polgármester: Az Oktatási és Kulturális Bizottság vezetőjének távolléte miatt 
tájékoztatást ad a Bizottság eddigi, egy éves munkájáról, a bizottsági ülések és határozatok 
számáról. A Bizottság ellátta a feladat és hatáskörébe tartozó feladatokat és véleményezte 
mindazokat a testületi anyagokat, amelyek érintették feladatkörét. Folyamatosan figyelemmel 
kísérik az oktatási, kulturális és művelődési intézmények életét, és segítik működésüket. Döntenek 
majd a Sport és Civilszervezetek Bizottsága által számukra biztosított 100.000,- Ft támogatási keret 
felosztásáról, ez idáig azonban még kérelem nem érkezett  hozzájuk.

 

Pákozdi Gábor Sport és Civilszervezetek Bizottságának elnöke: Tájékoztatást ad a Bizottság eddigi 
egy éves munkájáról, bizottsági ülések és határozatok számáról. A feladat és hatáskörüknek eleget 
téve döntöttek a sport és civilszervezetek támogatásáról a beérkezett kérelmek alapján. Igény esetén 
támogatják a pályázatokat is az önerő biztosításával, erre azonban ez idáig nem sok igény 
jelentkezett. A többi bizottsághoz hasonlóan véleményezték mindazokat a testületi anyagokat, 
amelyek a Bizottság feladatkörét érintették. Tavaly óta 2 utánpótlás csapata van a városnak, a 
Bizottság kérte, hogy együtt folytassák a tevékenységüket, de ez nem történt meg. A költségek 
duplán jelentkeznek, összesen 12 gyerekről van szó, és még sincs egy komplett csapat. A támogatást 
a Bizottság azzal a céllal tartotta vissza, hogy a két utánpótlás csapat együtt dolgozzon, mivel 
szakmailag mindenképpen eredményesebb lenne.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Az elhangzott tájékoztatók alapján a bizottságok munkáját 
korrektnek tartja, a Sport és Civilszervezetek Bizottsággal lenne észrevétele. Korábban a Szeghalmi 
Futball Club részére 3,8 M Ft támogatást biztosítottak úgy, hogy ebből 800.000,- Ft-ot az utánpótlás 
csapata kapott. Most az a probléma, hogy 2 utánpótlás csapata működik, és működésükhöz mindkét 
csapat kéri a támogatást. A Bizottság a támogatási összeget nem akarta felosztani, kérte az 
egyesülést, ami azonban történt meg. Ezt nem lehet erőltetni, de az sem megoldás és nem jó ötlet, 
hogy a támogatásból kizárja őket az Önkormányzat. Javasolja a bizottságok tájékoztatóját 
elfogadni, de hozzon a Képviselő-testület döntést arra vonatkozóan, hogy a Szeghalmi Utánpótlás 
Nevelő FC részére 400.000, és a Sárréti Utánpótlás SC részére 200.000,- Ft-ot biztosítsanak, mivel 
őket is támogatni kell.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: A javaslatot támogatja, de hangsúlyozza, hogy a két utánpótlásból 
továbbra sem tudnak egy csapatot összeállítani.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a bizottságok elnökeinek az eddigi munkáját. Javasolja 
Képviselő-testületnek a szóbeli tájékoztatókat tudomásul venni, majd szavazásra bocsátja azokat. 



Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

80/2008. (VI. 30.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a bizottságok 
munkájáról elhangzott szóbeli tájékoztatást.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az elhangzott javaslat alapján, hogy 
az utánpótlás csapatai részére biztosítson a Képviselő-testület támogatást. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 5 ellenszavazattal az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

81/2008. (VI. 30.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetési rendeletében 
kulturális és sporttámogatásra biztosított keretből indítványozza a Szeghalmi Utánpótlás Nevelő FC 
részére 400.000,- Ft és a Sárréti Utánpótlás SC részére 200.000,- Ft támogatás kifizetését.

 

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

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/1. sz. napirend: Védőnői álláshelyre pályázat kiírása

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: 2 védőnői állás üresedett meg, az egyiket időközben betöltötték, de 
még mindig szükség van a pályázat kiírására, mivel az egyik munkakör még betöltetlen. Javasolja a 
pályázat kiírását. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, az előterjesztést 
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

 

82/2008. (II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. november 16. napjával 
megüresedett védőnői álláshelyre az alábbi pályázatot írja ki.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

1./ A pályázatot meghirdető szerv neve és címe:

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8.

 

2./ Munkahely és munkakör megnevezése:

Körzeti védőnő

I. sz. szolgálat

 

3./ Pályázati feltételek:

         - egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma

         - büntetlen előélet

         Csatolandó:



- érvényes erkölcsi bizonyítvány

- végzettséget igazoló okirat másolata

- szakmai önéletrajz

 

4./ Juttatások, egyéb információk:

         - bérezés Kjt. szerint

         - pályázat benyújtásának határideje: a megjelentéstől számított 30 napon

  belül

- elbírálási határidő: a határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés

- az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető

- pályázat benyújtása: Macsári József polgármesterhez a Polgármesteri Hi-

  vatal címére (5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8.)

- érdeklődni lehet: Macsári József polgármester: T: 66/371-611

 

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

 

Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/2. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési 
Terve

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelent Korponai Sándor közoktatási 
szakértőt. Az előterjesztést az Oktatási és Kulturális Bizottság részletesen megvitatta, ahol a 
szakértő, valamint az intézmények részéről mindenki jelen volt, és kialakította a Bizottság ezzel 
kapcsolatban a véleményét. A terv alapvető célja, hogy biztosítsa a szegregációmentesség és az 
egyenlő bánásmód érvényesülését a település közoktatási intézményeiben. Kéri képviselőtársait, 
hogy amennyiben kérdés, észrevétel van az anyaggal kapcsolatban, azt mondják el.



Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az Intézkedési Tervet szavazásra terjeszti elő. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

83/2008. (VI. 30.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező 
Szeghalom Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét.

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiekben szükséges intézkedések megtételéről

 

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/3. sz. napirend: LIDL áruház építésével kapcsolatos önkormányzati terület átadása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amely arról szól, hogy a LIDL áruház 
építése kapcsán átengedett területért, a felajánlott l M Ft összeg az „Együtt a gyermekek 
mosolyáért” Alapítvány részére lesz biztosítva, ügyvédi letétben van, és erre szándéknyilatkozat 
készül. Javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását. Hozzászólás nem volt, az 
előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

84/2008. (VI. 30.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a LIDL áruház kapcsán az 
Önkormányzat tulajdonát képező 967-es hrsz.-ú közterületből, a szükséges mértékű terület 
igénybevételével. Képviselő-testület a beruházó által, a terület igénybevételéért felajánlott 1 M Ft-ot 
elfogadja a megjelölt célra, és felhatalmazza a polgármestert a terület átadással kapcsolatos 
megállapodások aláírásával.

 

Határidő: beruházás befejezése

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/5. sz. napirend: Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételére intézkedések

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi 
észrevételeket, amelynek alapján a költségvetési koncepcióval kapcsolatban ki kell kérni a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat véleményét, valamint a költségvetés összeállításakor be kell szerezni az 
intézmény alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek, az iskolaszéknek és az iskolai 
diákönkormányzatnak a véleményét. Ezeknek a jövőben a Képviselő-testület eleget fog tenni. 
Ugyancsak észrevétel volt a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatban is, amely az 
előterjesztés szerint módosításra kerül. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

85/2008. (VI. 30.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási 
Hivatal Békés megyei Kirendeltsége 2/259/2008. sz. törvényességi észrevételeit tudomásul veszi és 
az alábbi intézkedéseket teszi:



 

1./ Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról a Kisebbségi Önkormányzat 
véleményét 2007. november 15-én kelt levélben kértük. A Kisebbségi Önkormányzat támogató 
véleményét a 7/2007. (XII. 28.) sz. határozatában adta meg.

 

2./ A Képviselő-testület a jövőben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102 §. (3) 
bekezdésében meghatározott véleményezési, egyeztetési kötelezettségének a költségvetési rendelet 
elfogadását megelőzően eleget tesz.

 

3./ A Képviselő-testület a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 
15/1994. (X. 17.) sz. rendeletét az észrevételnek megfelelően 2008. június 30-i ülésén módosította.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban szavazásra bocsátja a közterület használat 
engedélyezéséről szóló rendelet-tervezetet. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2008. (VII. 1.) sz. rendelete

a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló, többszörösen módosított 
15/1994. (X. 17.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

 



1. §

A rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

„Az engedélyezési eljárásra és a szakhatóságok közreműködésére a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szabályait kell értelemszerűen 
alkalmazni.

 

2. §

 

A rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

„(1) A közterület használat közérdekből – különösen rendezvény szervezése, közút építése és 
karbantartása, közterület felújítása és karbantartása, járdák és csapadékvíz elvezető árkok építése és 
karbantartása, egyéb önkormányzati beruházás és katasztrófa helyzet  esetén – bármikor 
kártalanítási kötelezettség nélkül megszüntethető. Engedélyes részére – kérelmére – ilyen esetben 
lehetőség szerint máshol kell közterület használatát biztosítani.

 

3. §

 

A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

„(1) Aki közterület engedély nélkül használ, vagy az abban foglalt feltételeket nem tartja be, 
felhívásra köteles a közterület használatot megszüntetni, és a területet saját költségén eredeti 
állapotába visszaállítani.

 

(2) Engedély nélküli vagy attól eltérő közterület használat esetén a használó köteles a használat 
idejére egyébként fizetendő díjat megfizetni.

 

(3) Az engedélykérelem beadása, illetve az engedélyt visszavonó határozat elleni fellebbezés nem 
jogosít közterület használatra.



 

(4) Szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft pénzbírsággal büntethető az, aki

a., a rendelet 2. § (2) bek.-ben meghatározott esetekben nem kér közterület használati engedélyt, 
vagy a használat befejeztével nem állítja helyre a közterület eredeti állapotát;

b., a rendeletnek a közterület használatára vonatkozó egyéb szabályát megszegi.

 

(5) A 12. § (4) bek.-ben meghatározott szabálysértés miatt a közterület felügyelő helyszíni bírságot 
szabhat ki.

 

4. §

 

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

 

4/8. sz. napirend: KÖRÖS VOLÁN Zrt.-nek nyújtott önkormányzati támogatásról nyilatkozat

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés minden évben napirenden van a Képviselő-testület 
előtt, és minden évben 260.000,- Ft-os támogatást biztosítanak a KÖRÖS VOLÁN Zrt.-nek a helyi 
autóbusz közlekedés működtetéséhez a szerződés alapján. Most erről kell nyilatkozni, hogy ezt a 
támogatást biztosították. Bizottságok az előterjesztéssel egyetértettek, kéri a véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és a határozati javaslatot 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

 

86/2008. (VI. 30.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖRÖS VOLÁN Zrt.-vel (5600 
Békéscsaba, Szarvasi út 103.) kötött közszolgálati szerződésnek, illetve az 1/2008. (V. 30.) KHEM-
ÖM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően, a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 



2007. évben bruttó 260.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújtott.

 

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

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/9.sz. napirend: Fogorvosi álláshelyre pályázat kiírása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés pályázati kiírást tartalmaz fogorvosi munkakör 
betöltésére, közalkalmazotti jogviszony mellett, iskolai fogászaton. Javasolja a pályázat kiírását. 
Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, 
majd az előterjesztést 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

 

87/2008. (VI. 30.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogorvosi munkakör betöltésére az alábbi 
pályázatot írja ki.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Szeghalom Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet fogorvosi munkakör betöltésére.



 

A közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szeghalom Szakorvosi Rendelő

A munkakörbe tartozó feladatok: Iskolafogászat

Illetmény és juttatások: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

 

Pályázati feltételek: - Egyetemi, szakorvosi végzettség

-          magyar állampolgárság

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok:

Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Beleegyező 
nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők betekintésre az adatvédelmi 
törvény szerint igénybe vegyék.

 

Munkakör betöltésének időpontja: 2008. szeptember 01.

 

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

 

A pályázat elbírálásának ideje: A benyújtási határidőt követően azonnal.

Pályázatot Macsári József polgármester címére: 5520. Szeghalom Szabadság tér 4-8. kell 
benyújtani.

 

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

 
Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester



 

4/10. sz. sz. napirend: Bérlőkijelölési jogról való lemondás esetén önkormányzati lakás értékesítése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amely arról szól, hogy van egy vegyes 
tulajdonú önkormányzati lakótömbben a Rendőrkapitányság részére bérlőkijelölési joggal 
biztosított lakás, és amennyiben a bérlőkijelölési jogukról lemondanak, úgy azt a jelenleg hatályos 
önkormányzati rendelet alapján értékesíti a Képviselő-testület. Javasolja az előterjesztés 
elfogadását, és kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Hozzászólás nem hangzott el, és a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

 

88/2008. (VI. 30.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete amennyiben a Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság lemond a részére – Szeghalom Tildy u. 20-24. A/I. em. 8. sz. alatti önkormányzati 
bérlakás esetében – biztosított bérlőkijelölési jogról, úgy ezen lakást a jelenleg hatályos 
önkormányzati rendelete alapján értékesíti.

 

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

 

Határidő: Értelemszerű

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kéri a Képviselő-testület hozzájárulását az alábbi pályázatok 
benyújtásához. Az általános iskola és a középiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére 
TIOP.1.1.1 pályázat benyújtására van lehetőség, 100 %-os támogatás elnyerésére. Javasolja a 
pályázat benyújtását, és azt 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

 

89/2008. (VI. 30.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

Macsári József polgármester: A következő pályázatokat a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
írta ki, az egyik közmunkaprogram támogatására vonatkozik, a másik pedig rendezvények 
támogatására. Korábban szó volt arról, hogy Szeghalmon legyen az őszi időszakban a Sárrét ízek 
fesztiváljának a tükörképe, ezt ki lehetne egészíteni a népművészeti hagyományokkal, népzenével 
kapcsolatos programokkal. Ezeknek a költsége 2 M Ft-ban lett meghatározva, mivel ilyen célra 50 
%-os támogatás igényelhető, de minimum 1 millió Ft. Javasolja a pályázat benyújtását, akár majd a 
Boszorkány fesztiválra is. A pályázati önrészt a tartalékalapból javasolja biztosítani. Kéri 
képviselőtársait, hogy értsenek egyet a fentiekkel, és szavazásra bocsátja a pályázat benyújtását. 
Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o za t

 

90/2008. (VI. 30.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

Macsári József polgármester: A TRFC-ben kiírt pályázat alapján közmunka program támogatására 
lehet pályázni, 95 %-os támogatás elnyerésére lesz lehetőség. 10.526.000,- Ft-os bekerülési 
költséggel egy szűk éves foglalkoztatást tudna biztosítani az Önkormányzat a közmunkásoknak, 
akik házi brigádban dolgoznának. Ennek az önrésze 526.000,- Ft, és ezt szintén a tartalékalapból 
javasolja biztosítani. Javasolja a pályázat benyújtását, és ezt szavazásra bocsátja. Szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

Macsári József polgármester: A következő pályázat az államreform operatív programban jelent meg, 
ez a Polgármesteri Hivatalok és önkormányzatok szervezett fejlesztésére kiírt pályázat. Itt 5 %_os 
önerő szükséges, és a pályázati támogatásból sok feladatot el lehetne végezni. 



A legfontosabb célokra javasolná a pályázat benyújtását: a rendeletalkotás és egyéb szabályozási 
folyamatok egyszerűsítése és átalakítása; az Önkormányzat által felügyelt intézményekkel való 
rendszeres információ áramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező 
visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe; projekt szemlélet erősítése; pénzügyi és 
gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása; költségvetés készítésének és elfogadásának 
folyamata; közbeszerzési eljárások bonyolítása; pénzügyi és költségvetés végrehajtás ellenőrzés 
javítása; szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának 
javítása; a döntések nyilvánossá tétele; szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok 
létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működő mód elterjesztésére, illetve a szoftverek 
frissítésére. Itt 1 M Ft-os önrész szükséges a 20 M Ft-os beruházáshoz. Kéri ehhez is a Képviselő-
testület hozzájárulását. A javaslattal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a pályázat 
benyújtását szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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(Kovácsné Kincses Anikó a testületi ülésről eltávozott, így a Képviselő-testület létszáma: 15 fő.)

 

Macsári József polgármester: Bejelenti még a Képviselő-testületnek, hogy 2008. június 13-án a 
Jókai Színházban tartott ünnepélyes gálaműsoron Vadász Gábor szeghalmi lakos a közönség 
szavazatok alapján ifjú tehetség kategóriában elismerést kapott, akinek ezúton gratulál valamennyi 
képviselőtársa nevében.

A lakosság tájékoztatására megemlíti, hogy holnap, július 1. napján nem lesz ügyfélfogadás a 
Polgármesteri Hivatalban, tekintettel a köztisztviselői napra. Ezek után kérdezi képviselőtársait, 
hogy van-e közérdekű bejelentésük.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: A Fáy úti óvoda mögötti parkolóval kapcsolatban keresték meg a 
szülők, ahol kohósalakkal van feltöltve a terület, és nyáron problémát okoz az allergiás 
gyerekeknek. Itt valamilyen megoldás kellene.

A Széchenyi utcán a kábelvezetékek elhelyezése után nem történt meg a helyreállítás, ebben is 
kérné az intézkedést.

A Vörösmarty és a Kazinczy utca egy részén kérné a közterület rendbetételét, a fűnyírást.



 

Macsári József polgármester: A Fáy úton parkolási lehetőséget biztosított a Hivatal, mivel az Iskola 
előtt tilos a parkolás, mivel balesetveszélyes. Sajnos aszfaltozásra nincs forrása az 
Önkormányzatnak, attól viszont nem zárkóznak el, hogy ezt a garázstulajdonosokkal közösen 
tegyék meg. A Széchenyi utcai kábelfektetés utáni rendbetételre megtörtént az intézkedés, azt 
viszont nem tudja ígérni, hogy a Vörösmarty és a Kazinczy utca területén a közmunkások vágják le 
a füvet, mivel az a lakóknak a feladata, de az említett területet a munkatársaival meg fogja nézetni.

 

Kovács István testületi tag: A Szeghalmi Gyula utcáról keresék meg a lakók, hogy miután aszfaltot 
kapott az út, fél méterrel keskenyebb az egyik vége a másikhoz képest. Ezzel kapcsolatban felvette 
a Műszaki Csoporttal a kapcsolatot. A fűnyírást illetően úgy tudja, hogy például a Széchenyi utcán a 
kerékpárútig kell nyírni a füvet a lakóknak, és helytelennek tartja, ha bármilyen zöld hulladékot, 
vagy faágat kihelyeznek a lakók az utcára.

 

Macsári József polgármester: Sajnos még több helyen előfordul, hogy a lakók az utcán gyűjtik a 
zöld hulladékot, amit az Önkormányzat nem tud elszállítani. A Széchenyi utcával kapcsolatban úgy 
szól a parkgondozóval a megállapodás, hogy a kerékpárút és 47. út közötti területet a vállalkozónak 
a kötelessége rendben tartani. Többen kérnek engedélyt az árok befedésére

Bartis Márton a testületi ülésre megérkezett, így a Képviselő-testület létszáma: 16 fő)

 


