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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szeghalom Város Képviselő-testületének 2014. április 28-án tartott üléséről a Városi
Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében.
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács Zsolt, Elek
Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Mester Csaba, Z. Nagy Tibor testületi tagok, Dr. Farkas József
alpolgármester, dr. Pénzely Erika jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, irodavezetők,
jegyzőkönyv- vezető: Hajdu Helga.
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő- testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 7 fő jelen van,
és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendpontok tárgyalását. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület tagjai a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal –
egyhangúlag - egyetértettek.
1.sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előadó: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Az első számú előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati
határozatokról szól, ehhez szóbeli kiegészítés nincs. Kéri a véleményeket, észrevételeket,
kérdéseket. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs és a jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
64/2014. (IV. 28.) Ökt. számú hat.
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
2.sz. napirend: 2013. évi zárszámadás elfogadása
Előadó: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Amit célul tűzött ki az Önkormányzat 2013. januárjában,
hogy intézményei zavartalanul működjenek, valamint a a szabad források függvényében a

fejlesztések tovább folytatódjanak. A táblázatokban jól láthatóak azok a változások, amelyek
érintették az Önkormányzatot 2013-ban. Feladatok kerültek el, így értelem szerűen a
normatívák mértéke is csökkent. A táblázat alapján ismertet néhány számadatot.
Összességében látható az, hogy valamivel több mint 2 milliárd forint volt a bevétele a
városnak, és valamennyivel több mint 1,5 milliárd forint a kiadása. Kiemelné a
vállalkozásoknak köszönhető helyi adóbevételeket, nekik meg is köszönte az Önkormányzat
év elején a ezt a bevételt. Tudni kell azt azonban, hogy az iparűzési adónak is 30 %-át,
valamint a gépjármű adónak is a 60 %-át vonják el a központi költségvetésbe.
A kiadásokat illetően látható, hogy 650 millió forinttal csökkent az előző évhez képest. Ez
részben a felhalmozási kiadásokat jelenti, de ugyanakkor a működésit is. A működési
kiadásokban viszont a személyi és dologi jellegű kiadások csökkenésének mértéke közötti
különbséget az adja, hogy a feladat ugyan elkerült az Önkormányzattól, de a költségek itt
maradtak, mint például az általános iskola esetében. Összességében 2013-ban is jóval 100
millió forint fölött voltak a szociális jellegű kiadások, amelyeknek mintegy 34 millió forintos
önkormányzati önrésze volt.
Összefoglalva azt mondhatja el, hogy az Önkormányzat intézményei 2013-ban is jól
gazdálkodtak és összehangolva működtek, ez egy jó gazdálkodást mutat összességében.
Megállapítja, hogy a napirendhez kérdés hozzászólás nem érkezett. Szavazásra bocsátja az
előterjesztést, és a szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7
fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi rendeletet alkotta:

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete
a 2013.évi zárszámadásról

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról
szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés alapján a 2013. évi zárszámadásról a
következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet (továbbiakban ÖR.) kiterjed a helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

II. FEJEZET
A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek zárszámadása

2. §
(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2013. évi zárszámadása
a./ bevételi főösszegének módosított előirányzatát
1.745.505 ezer Ft-ban,
b./ kiadási főösszegének módosított előirányzatát
1.745.505 ezer Ft-ban,
c./ bevételi főösszegének teljesítését
2.090.594 ezer Ft-ban,
d./ kiadási főösszegének teljesítését
1.520.495 ezer Ft-ban
állapítja meg az 1., a 2. és 3.mellékletnek megfelelően.
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat módosított pénzmaradványát a 12.számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
3.§
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. melléklet
szerint jóváhagyja.
4.§
A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási célú
bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.
5.§
A Képviselő-testület a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadási
előirányzatának teljesítését az 5. melléklet szerint elfogadja.
6.§
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2013.évi vagyonát és vagyonkimutatását a 11. és
19. mellékletek szerint, a 2013.évi egyszerűsített mérlegben szereplő adatok alapján
8.490.095 ezer Ft-ban
állapítja meg.
7. §
(1) A Képviselő-testület –a 10. mellékeltben részletezett intézményenkénti szintű – a 2013.évi
pénzmaradvány felhasználását engedélyezi.
(2) A helyi önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a pénzmaradványnak a
2014.évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről és a módosításról gondoskodni
kötelesek.
8. §
A Képviselő-testület az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 13., míg az
egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
A Képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai kiadások és az átadott
pénzeszközök felhasználásáról szóló tájékoztatót az 6. és 7.melléklet szerint fogadja el.
11.§
A Képviselő-testület a fenntartott intézmények 2013.évi finanszírozását a 9. melléklet
szerint hagyja jóvá.
12.§
A Képviselő-testület a befektetett eszközök (pénzügyi eszközök nélküli) állományának
alakulását a 15. melléklet, a helyi önkormányzat által nyújtott közvetett
támogatásokról szóló kimutatást a 16. melléklet, a helyi önkormányzat több éves

kihatással járó feladatait éves bontásban a 17. melléklet, míg a 2013.évi
intézményenkénti létszámadatokat a 18. melléklet szerint fogadja el.
13.§
A pénzforgalom egyeztetését a Képviselő-testület a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
14.§
A Képviselő-testület a helyi önkormányzat saját bevételeinek számbavételét az
adósságot keletkeztető ügyletekhez a 21., míg az adósságot keletkeztető ügyleteket a
22.melléklet szerint fogadja el.
15.§
A Képviselő-testület az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok
jegyzékét a 23.melléklet szerint jóváhagyja.
III. FEJEZET
A zárszámadás végrehajtására vonatkozó szabályok
16.§
A helyi önkormányzat jegyzője a 2013.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás
elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézmények vezetőit e rendelet
kihirdetését követő 15 napon belül értesíti.
IV. FEJEZET
Záró rendelkezések
17.§
Ez a rendelet 2014. április 29. napján lép hatályba.
Macsári József
polgármester

Dr. Pénzely Erika
jegyző

3.sz. napirend: Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. támogatási kérelme
Előadó: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Ezt a napirendet nagy részletességgel tárgyalta meg az
összevont bizottsági ülés. Tulajdonképpen a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.
támogatást kér ismételten. Kényszerhelyzetbe került Szeghalom Város Önkormányzata és a
többi önkormányzat, akik tagjai a Békés- Manifestnek, az előterjesztésben arról van szó, hogy
a rezsicsökkentés tulajdonképpen visszaszáll a tulajdonosokra. Ennek oka, hogy a
szemétszállítást nem végezheti más csak önkormányzati vagy állami cég, és a
rezsicsökkentéssel a díjakat egy 2011-es díjszabásra vitték vissza, így a feladatellátásból
adódó bevételkiesést, amely egyenesbe hozza a bevételeket és a kiadásokat, kötelezően az
önkormányzatoknak kell helytállni érte. Az összevont bizottsági ülésen sok kérdés elhangzott.
Kapott egy kimutatást, amelyben az szerepel, hogy melyik önkormányzatra mennyi összeg
jut. Ez Szeghalom esetében jelenleg kicsit több mint 4 millió forint, 2013. második félévében
már hozzájárult Szeghalom a kft. működéséhez 7 millió forint tagi kölcsönnel. A jelenleg kért
támogatást tudja biztosítani a város a működési tartalék terhére, abból a pénzből, amit a helyi
vállalkozások adó formájában befizettek. Nagyon sok kérdés hangzott el az összevont
bizottsági ülésen. Felmerült a kéthetente történő ürítés. Ez azonban nem lenne megoldás,

hiszen jogszabályban van rögzítve, hogy település nagyságától, lakosság számától függően
elő van írva az ürítések száma. Tehát ha erre átállna Szeghalom, rögtön jönne a
kormányhivataltól a felszólítás, hogy nem jogszabálynak megfelelően történik a
hulladékelszállítás.
Tájékoztatásként el kívánja mondani, hogy ezeknek a kifizetett tagi kölcsönöknek az
összegére lehetett pályázni az Önkormányzatoknak, hogy visszakaphassák pénzüket. Sajnos
az elbírálásukra még nem került sor. Reméli, hogy ezek a pályázatok sikeresek lesznek, de
döntésre nem számít majd csak inkább május 6-a után, a kormány felállását követően. Kéri a
hozzászólásokat, véleményeket.
Ács Zsolt képviselő: Véleményét kívánja elmondani. Megoldást kellene keresni
mindenképpen. Bizottsági ülésen felmerült, hogy kevesebbszer történő ürítés vagy kisebb
kuka. Ezzel szemben pedig jött az ellenérv, hogy elárasztaná a város a szemét. Véleménye
szerint a kettő közötti megoldás lenne a jó, kertes házaknál lehetne kéthetente üríteni, de az
emeletinél semmiképpen nem javasolná a ritkább ürítést. Másik dolog pedig, hogy javasolná
sürgetni a szeghalmi ideiglenes szemétlerakónak a megnyitását.
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Személy szerint megnézni, hogy mennyire költséghatékony
lenne az elhangzott javaslat. Valamint saját véleménye, hogy a bizottsági ülésen
meghallgatták a bizottságok, hogy mit kér a szolgáltató, de úgy gondolja, ha nekik vannak
elvárásaik, akkor az Önkormányzat is had mondja el a saját elvárásait. Ilyen például a
konténerek állapota, tiszta, rendezett konténereket kérne, amelyek a közegészségügyi
előírásoknak megfelelnek.
Elek Ferencné képviselő: Az ő véleménye, hogy nem a kétheti ürítésre való átállás lenne a
megoldás, hanem a kisebb kuka. Valamint bízik benne, ha az Önkormányzat most hozzájárul
a tagi kölcsön megfizetéséhez, nem fog emelkedi 1-2 hónap múlva a lakossági díjszabás.
Dr. Farkas József alpolgármester: Személy szerint óvná Szeghalmot egy olyan döntéstől,
ami megosztaná a város lakóit. Ez egy olyan dolog, amit általánosan kell szabályozni. Sajnos
sokan hordják így is a kertes házaktól a lakótelepi konténerekbe, vagy a város szélére a
szemetet. Dr. Farkas Erzsébet képviselő asszony javaslatával pedig teljesen egyetért, sokkal
gyakrabban kellene a konténereket fertőtleníteni, tisztán tartani. Valamint kérné a lakosságot
is, hogy ügyeljen mindenki arra, hogy város ne koszolódjon el. A kért tagi kölcsönt pedig meg
kell fizetnie a városnak. Ezek a kölcsönök valószínűleg nem fognak visszafolyni soha a
költséégvetésébe a városnak, de legalább nem árasztja el Szeghalmot a hulladék.
Macsári József polgármester: Mivel kérdés nem hangzott el, ezért csak néhány dologra
szeretne reagálni. Ha a depó megnyílik itt szeghalmon, az azt fogja jelenteni, hogy itt lesz egy
hulladékátrakó,ide fogják hozni a környékről is a szemetet, itt fogják összepréselni és
bálákban elszállítani. Így fektethetően jóval kevesebb lesz az üzemanyagköltség. Lehet, hogy
túl sokat vár ettől a DAREH rendszertől, de úgy véli, várhat is, hiszen már elég régóta
dolgoznak ezen a rendszeren. A jó hír ezzel kapcsolatban, hogy a munkaterület átadása
megtörtént, tehát a rekultiváció hamarosan el fog kezdődni. Tehát a depó megnyitása nem
jelenti azt hogy oda bárki mehet és lerakhatja a szemetét, hanem oda fogják begyűjteni, és
kevesebb fordulóval, speciális autókkal a bebálázott szemetet viszik tovább. Reméli, hogy
addigra olyan szintre fog emelkedi a szelektív hulladékgyűjtés, hogy háztartási szinten
megoldott lesz. Ami ugye majd azt eredményezi, hogy minél kevesebb kerül a lerakóba, és
most ugye az a drága, a lerakási díj és az a fajta adó amit lerakási járuléknak neveznek. Ennek
pedig évente 3000 forinttal nő tonnánként a lerakási ára. Azt ő sem látja megoldásnak, hogy
akertes házaknál kéthetente, a lakótömböknél pedig maradna a régi szabályozás. ezt
egységesen kell megoldani. A kukák állapotával teljes mértékben egyetért.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztést, a
szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
66/2014. (IV. 28.) Ökt. számú hat.
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés- Manifest Kft.
hulladékgazdálkodási feladatok ellátására benyújtott támogatási kérelmét. A támogatás
mértéke: 4.008.533 Ft.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Macsári József polgármester
4.sz. napirend: Belső ellenőrzési terv 2013. évről szóló jelentés jóváhagyása
Előadó: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Jogszabályi kötelezettsége a képviselő- testületnek a 2013.
évről szóló belső ellenőrzési tervet megismerné és elfogadni. Kéri az előterjesztéssel
kapcsolatos véleményeket észrevételeket.
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés
elfogadását. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 fővel, 7
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:
Határozat
67/2014. (IV. 28.) Ökt. számú hat.
Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezető által
elkészített „Éves ellenőrzési jelentés 2013.” dokumentumot megtárgyalta és jóváhagyja.
Bejelentések
Macsári József polgármester: Az első előterjesztés a bejelentésekben a Széchenyi úti és a
Dózsa úti parkolók megépítésével kapcsolatos. A két munkálattal kapcsolatosan el kell
indítani a beruházások kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárást. Kéri
a hozzászólásokat, véleményeket.
Mester Csaba képviselő: A Dózsa Gy. u. 1-3. és 5-7. szám mögötti parkolóval kapcsolatban
lenne kérdése. Érdeklődne, hogy az hogyan lett tervezve? Mert az az út, ami a garázsok előtt
megy, az nem a garázsokhoz megy, hanem egy köztes területen megy és tulajdonképpen ott a
garázstulajdonosok fizetnek egy közös úthasználatra létrehozott utat és a saját garázsukhoz
történő bejárást egyénileg kell megoldaniuk. Érdeklődne, hogy jól informálódott ez ügyben?
Macsári József polgármester: Ez egy jó információ, a garázsbejárókat közpénzből nem fogja
elkészíttetni. Ez a probléma felvetése óta így volt. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás,
szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a
Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat

68/2014. (IV. 28.) Ökt. számú hat.
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Szeghalom,
Széchenyi u. 1. alatt lévő ingatlanon, és a Szeghalom, Dózsa u. 1-3. és 5-7. sz. mögött lévő
területen parkolók építése beruházáshoz a kivitelező kiválasztásával kapcsolatos
közbeszerzési eljárást elindítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: A másik bejelentés pedig arról szól, hogy a Közbeszerzési
Bizottság tagjaiban változás történt, ugyanis a pénzügyi irodát képviselő munkatárs
munkaviszonya megszűnt, ezért az helyére javasolja Ali Viktória pénzügyi ügyintézőt.
Kéri a hozzászólásokat, véleményeket.
Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, szavazásra
bocsátja az előterjesztést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
69/2014. (IV. 28.) Ökt. számú hat.
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Közbeszerzési
Bizottság pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagja 2014. május 1-től Ali Viktória pénzügyi
iroda munkatársa legyen.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: A harmadik bejelentése: a megyei KLIK-től érkezett egy
kérés, miszerint az Önkormányzatnak is véleményeznie kell a Békés Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat vezetői álláshelyére írtak ki pályázatot. Egy pályázó van és azt kérték 30 napon
belül a Képviselő- testület véleményét tolmácsolja feléjük. Úgy gondolja, hogy a képviselőtestületnek el kell fogadnia amit a szakma elfogad. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás,
szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a
Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
70/2014. (IV. 28.) Ökt. számú hat.
Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete Dávid Ilona pályázatát a Békés
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói álláshelyére megtárgyalta és a pályázó
kinevezését támogatja.

Macsári József polgármester: A negyedik előterjesztés a Kistérség kérésére került a testület
elé, hiszen a munkaszervezetük az ide tartozik Szeghalomhoz. Megállapítja, hogy nincs
hozzászólás, szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás eredménye alapján megállapítja,
hogy a Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot
hozta:
Határozat
71/2014. (IV. 28.) Ökt. számú hat.
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Többcélú
Társulása által, konzorciumban benyújtott TÁMOP-6.1.5/13 – „Békés megye vitalitásáért” –
a Sarkadi, Békési, Szeghalmi kistérségek emberi erőforrás fejlesztési komplex programja a
Békés Megyei Önkormányzattal összefogásban” c. pályázat vonatkozásában arról dönt, hogy
a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal munkatársai közül legkorábban 2014. szeptember 1-jétől a
projekt asszisztensi feladatokat 1 fő, heti 40 órában valamint pénzügyi asszisztensi
feladatokat 1 fő 20 órában látja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. 04.30.
Felelős: Macsári József polgármester
Dr. Pénzely Erika jegyző
Macsári József polgármester: Lenne még három dolog, amit el kíván mondani, ebből
kettőben döntés szükséges. Az első, a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző
Iskola küldött a Képviselő- testületnek címezve ballagási meghívót. A második, Farkas Zoltán
képviselő úr lemondott 2013. évi tiszteled íjáról. Ezt működési tartalékba helyezte az
Önkormányzat. Tekintettel arra, hogy idén Tildy Zoltán születésének 125. évfordulója
rendezvénysorozatot szervez a Tildy Zoltán Egyesület. Képviselő úr megkérte arra, hogy a
működési tartalékból az ő lemondott tiszteletdíját forrásként megjelölve 400.000 forinttal
támogassa a képviselő-testület ennek az évfordulónak a költségeit. Szavazásra bocsátja a
kérést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
72/2014. (IV. 28.) Ökt. számú hat.
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Zoltán képviselő 2013. évi
lemondott tiszteletdíját forrásként megjelölve, a működési tartalék terhére 400.000 Ft-tal
támogatja a Tildy Zoltán Hagyományőrző Kulturális Szabadidő és Diáksport Egyesületet a
Tildy Zoltán születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat
megtartására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: A mai napon kapta meg az a 165 közmunkás az elbocsátó
szép üzenetet, akik eléggé elkeseredtek emiatt, és amiatt hogy a start közmunka program
valószínűleg majd csak június hónapban indul és valószínűleg csak pár hónapig fog tartani.

Viszont nem sokkal ezelőtt kapta a hírt, mely arról szól, hogy ebből a 165 főből mégiscsak
foglalkoztathat az Önkormányzat 60 főt. Ők részben kisegítik az önkormányzati intézmények
működését, részben pedig a városgazdálkodási feladatot látnak el, ez május 15-től lesz
érvényben és 4 hónapos időtartam. Ez egy tájékoztató rész, ami miatt elmondta ezt és döntést
igényel, hogy ennek van önrésze, jelenlegi számítások szerint 4 291 000 forint.
Tulajdonképpen 20 %-os önrészt kell biztosítani és mivel ez nem volt benn a költségvetésben,
de mégiscsak tud 60 embernek munkát biztosítani a ma napon elbocsátott 165 emberből, ő
javasolja a képviselő- testületnek, hogy a működési tartalék terhére tegyék ezt meg.
Szavazásra bocsátja a kérést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
73/2014. (IV. 28.) Ökt. számú hat.
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a működési tartalék terhére a
4 291 000 Ft önrészt a START Közmunka Programban 60 fő foglalkoztatására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Részéről nincs több bejelenteni való. Kéri, amennyiben
valakinek közérdekű bejelentenivalója van, az tegye meg.
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Két kérdéssel és egy kéréssel fordul a Képviselő-testülethez.
Az egyik, hogy az őstermelői piac ügye hogy áll? A másik, hogy az érmelléki út ebben az
önkormányzati ciklusban fog-e még működni? A kérése pedig a következő: idén 30 éve város
Szeghalom, ennek a jeles évfordulónak alkalmából javasolná, hogy ültessenek gesztenyefákat
a városba.
Elek Ferencné képviselő: Észrevételként szeretné jelezni, hogy a szelesi főgyűjtő csatorna
mentén ültetett fákat jelezték, hogy kitördelik. A bevásárló központhoz vezető kis híddal is
voltak gondok. A fiatalok megrongálták és a cserjéket is fiatalok tördelték ki. Kérné, hogy
szigorítsák meg a járőrözést ezen a területen. Másik dolog, hogy a Vakok és Gyengénlátók
egyik rendezvényén, a városnézésen és az ő véleményüket szeretné tolmácsolni a képviselőtestület felé. Nagyon tetszett nekik a város, szép és rendezett.
Dr. Farkas József alpolgármester: Ismét a tanuszoda problémáját vetné föl. Farkas Zoltán
képviselő úr az előző testületi ülésen megígérte, hogy 30 napon belül írásban tájékoztatja,
miért nem Szeghalmon épül meg a tanuszoda. Sajnos most nincs jelen az ülésen, de írásban
sem kapott semmilyen tájékoztatót. Véleménye szerint Farkas Zoltán megint nem válaszolt a
kérdésére és nem érti miért. Csak azt tudja ismételni, hogy nem érti miért nem tett semmit a
városért az elmúlt években.
Mester Csaba képviselő: Egy kérdést kíván feltenni ezzel kapcsolatban Dr. Farkas József
alpolgármester úrnak. Ment-e az elmúlt 4 év alatt Farkas Zoltán képviselő úrhoz, hogy
segítséget kérjen pályázatban?
Dr. Farkas József alpolgármester: Véleménye szerint ilyen fajta segítséget nem kellene
kérni.

Macsári József polgármester: A vitát lezárja, mert értelme nincs, főleg úgy hogy Farkas
Zoltán képviselő úr jelen sincs az ülésen betegség miatt. Ő egyébként ment és kért segítséget
képviselőtársától, de pályázatot mégsem nyert a város.
Az őstermelői piacot illetően a tervek készen vannak, véleménye szerint már a tervezői
költségvetés is. Arra vár az Önkormányzat, hogy a megyei TOP-ba legyen rá lehetősége a
városnak, hogy ne tisztán saját forrásból, hanem pályázati forrásból tudja elindítani a
beruházást. Az érmelléki úttal kapcsolatban kész vannak a közműtervek, vannak bizonyos
időkorlátok, amely időn belül nem készül el amíg jogerőre emelkedi. Egy valamit szeretne
tisztán látni, végre elindul az ivóvízminőség javító program, és mivel a város ellátó egyik
gerincvezeték az érmelléki úton jön be, nem szeretne addig semmiféle beruházáshoz
hozzákezdeni, amíg ez nem valósulna meg. Ugyanis annak nem látja értelmét, hogy az
Önkormányzat elkészíti, közművesíti ezt a területet, aztán pedig jön a kivitelező az
ivóvízminőség javító program keretén belül és az elkészült aszfaltot középen fölvágja és
elhelyezi az új várost ellátó csővezetéket.
Tájékoztatásként elmondja, hogy tavaly is, idén is bent van a gyűjtő utak felújítására
benyújtott pályázat, többek között ebben is kérték Farkas Zoltán képviselőtársa segítségét,
még 2014. elején is megkérdezte tőle, hogy betegye-e a költségvetésbe ennek az önrészét
vagy ne, akkor azt mondta hogy igen, de még mindig ne érkezett ezzel kapcsolatban válasz.
A 30 darab gesztenyefával egyetért, véleménye szerint ez egy szép és méltó megünneplése
lenne a város évfordulójának. Az évfordulót illetően szeretne egy kis tájékoztatást nyújtani
arról, hogy Döge Csaba karmester úr közbenjárásával december 6-án a magyar rádió
gyermekkórusa közösen a fúvószenekarral, egy hangversennyel lépnének föl a
sportcsarnokban, remélhetőleg mindent sikerül majd összeegyeztetni és meg is fog valósulni
ez a koncert. Véleménye szerint ez pedig egy tökéletes zárása lenne az évfordulónak.
Dr. Farkas József alpolgármester: A tanuszodához visszakapcsolva úgy véli megint nem
kapott választ. Nem érti miért nem Szeghalmon építik fel azt az uszodát. Egy lehetőséget
vesznek el az itt élő gyermekektől. Úgy véli itt politikai döntés született.
Mester Csaba képviselő: Sajnos az ő birtokában semmilyen információ nincs ezzel
kapcsolatban, de kérné alpolgármester urat, hogy ne mást hibáztasson.
Ács Zsolt képviselő: Szintén nem tud konkrét információval szolgálni, de tudomása szerint
nem úgy volt kiírva a pályázat, hogy minden járási székhelyen valósul meg a tanuszoda,
hanem, hogy járásonként lesz egy és nem történt politikai döntés.
Macsári József polgármester: A vitát ismételten lezárja, annyit fűzne hozzá, hogy ez nem
pályázati kiírás volt, hanem egyszerűen kiosztották és a kormányrendelet járási székhelyekről
szólt, lehet hogy azóta módosították, de első körben biztos hogy székhelyekről szólt. Pályázni
nem is lehetett.
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Véleménye szerint ez egy parttalan vita, inkább azt kellene
megoldani, hogy valamilyen formában a szeghalmi gyerekeket átvinni majd az uszodába. Ő
beszélt a füzesgyarmati polgármester úrral. Megkérdezte tőle az őstermelői piacot is.
Elmondta, hogy azért nem nyertek, mert nem tudták ők sem, hogy bele kellett volna írni a
pályázati anyagba, hogy tanyáról is járnak be őstermelők.
Macsári József polgármester: Szeghalom azon a pályázaton nem is nyerhetett volna, hiszen
oda nem pályázott a város. Amiről ő beszél az a megyei regionális operatív program, amelyről
a megyei területfejlesztési bizottság dönt. Ezt a pályázati kiírást várja, amit Farkas Zoltán
elnök úr úgy ígért, hogy szeptemberben teljes részletességgel kijön. Elmondja, hogy olyan
szintig eljutott a szeghalmi kistérség, hogy itt nincs a települések között vita a forrásokról,

csak a forrásokhoz a célokat kellett pontosan a kiírásnak megfelelően beilleszteni. Ugyanis ez
nem egy évről szól, ez egy négy éves program. A szeghalmi kistérségre 2.344 millió forint
jutott, után ezt jelzi azt hogy milyen szinten van a szervezés, ugyanis közölték, hogy ez a
járásokra érvényes, ennek nagyon örült, hiszen akkor Szeghalomra több jut, de még nem
kapott választ ez ügyen és még mindig nem lehet tudni, hogy járás vagy kistérségről van szó.
Sajnos a pályázati kiírások megváltoztak, minisztériumi hatáskör alatt vannak, sokszor nem
egyértelműek és nem is csodálkozik, hogy egy Fidesz vezetésű város is esik el pályázattól.
Hangsúlyozza, nagyon sok központilag irányított beruházás pedig kifejezetten kormányzati
döntéssel jön létre és nem lehet pályázni. Ez így volt a tanuszodák esetében is és tudja, hogy
nem hoznak ott fent döntést úgy, hogy ne kérdeznék meg a helyi, érintett országgyűlési
képviselőt.
Mester Csaba képviselő: Kikérné magának és a Fidesz szeghalmi frakció nevében, hogy
közülük bárki megakadályozta volna azt, hogy Szeghalmon legyen a tanuszoda.
Macsári József polgármester: A témát lezárja és szeretne egy kicsit visszatérni a 60
közmunkással kapcsolatos bejelentéhez. Furcsa volt látni azokat az embereket, akiknek a
munkaviszonya megszűnt, és látni az előző napi újságban, hogy a foglalkoztatottak száma
nőtt. Ez egyszerű statisztika. Eddig úgy volt, hogy december 1-ig vége lett a közmunka
programnak, idén április 15-én és 30-án volt vége, úgy hogy télen, még alapkompetenciában
oktatáson vettek részt a közmunkások. Mi a statisztika lényege? Nyilván a tavalyi évben ilyen
nem volt, így az első negyedévi viszonylatban tavalyhoz képest nőtt a foglalkoztatottság
aránya, hiszen egész télen 165 embert foglalkozatott az Önkormányzat is. Most pedig arról
kell beszámolni, hogy nincs forrás ezeknek az embereknek a foglalkoztatására, amikor pedig
értelmes munkát tudnának nekik adni. Attól fél, hogy lesz egy nagy havazással teli tél és majd
akkor sem lesz forrás a közmunka programra és nem fogja tudni az Önkormányzat sem ellátni
a közterületet érintő feladatokat.
Ennyi befejező gondolat után köszöni a figyelmet, képviselő- társai munkáját és a testületi
ülést lezárja.
K.m.f.
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