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J E G Y ZŐK Ö N Y V  

Készült: Szeghalom Város Képviselő-testületének 2014. március 24-én tartott üléséről a 
Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében. 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács Zsolt, Elek 
Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Hegyesi Zsuzsanna, 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 rendkívüli testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 9 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 9 fővel, 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
27/2014. (III. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 



2.sz. napirend: 2014. évi Közbeszerzési terv elfogadása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Minden évben itt körül kerül sor az éves közbeszerzési terv 
elfogadására, ami természetesen az év során változhat, és akkor módosításra kerül sor. A 
táblázat alapján egyértelmű az előterjesztés, különösebb részletezést nem kíván. 
Megállapítja, hogy a napirendhez kérdés hozzászólás nem érkezett. Szavazásra bocsátja az 
előterjesztést, és a szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- testület 9 
fővel, 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
28/2014. (III. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeghalom Város Önkormányzat 
2014. évi közbeszerzési tervét a Határozat mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 



 
Szeghalom Város Önkormányzata 

2014. évi közbeszerzési terve 
 
Jóváhagyva a 28/2014. (III. 24.) Ökt. sz. határozattal 
 

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási 

típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 I. Árubeszerzés        

       

 II. Építési beruházás        

Gyűjtőutak felújítása 45233120-6 nemzeti Kbt. 122/A. § pályázat függő  nem 

KEOP –Szeghalom, Dózsa 
utcai Általános iskola 
energiahatékonysági 
korszerűsítése 

45453100-8 

nemzeti 

nyílt pályázat függő 

 

nem 

Polgármesteri Hivatal 
épületének felújítása I. ütem 

45210000-2 nemzeti 
Kbt. 122/A. § pályázat függő 

 
nem 

Parkolók építése-Dózsa Gy. 
u., Széchenyi u., és a 
Farkasfoki út felújítása 

45233120-6 
nemzeti 

Kbt. 122/A. § 2014. április 
 

nem 



Várhelyi tábor felújítása 45210000-2 nemzeti Kbt. 122/A. § Pályázat függő  nem 

Érmellék lakóterület 
közművesítése 

45111290-7 
 

nemzeti 
Kbt. 122/A. § 2014. június 

 
nem 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

   
 

  

       

       

IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási koncesszió       

       

       

Szeghalom, 2014. március 31. 
 
 
 
 
     Macsári József      dr. Pénzely Erika 
       polgármester        jegyző 
 
 



3.sz. napirend: 2014. április 1-től érvényes vízterhelési díj elfogadása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztésből az látszik, hogy a vízterhelési díj csökken 
a korábbi évekhez képest. Ez tulajdonképpen egy adó fajta, amit mindenképpen be kell 
hajtania, mint gazdálkodó szervnek a vízmű vállalatnak. Az pedig, hogy ezt a döntést egy 
határozattal a Képviselő-testületnek meg kell erősíteni egy formai dolog. A csökkenés oka, 
hogy a víztisztító rendszere a városnak jól működik. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás 
nincs. Szavazásra bocsátja bizottságonként az előterjesztést, a szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő- testület 9 fővel, 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
29/2014. (III. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által megküldött 
és vízterhelési díj mértékére vonatkozó tájékoztatását tudomásul veszi. A tájékoztatás alapján 
2014. április 01-től a vízterhelési díj mértéke az alábbi: 
 
Lakosság (rezsicsökkentett díj) és 
önkormányzati csatornaszolgáltatást 
igénybevevők 

5,00 Ft/m3 + ÁFA 
(7,20 Ft/m3 + ÁFA) 

Hatósági csatornadíjat fizető igénybevevő 7,50 Ft/m3 + ÁFA 
(10,80 Ft/m3 + ÁFA) 

Szippantott (kihordásos) szennyvíz után 
fizetendő 

11,30 Ft/m3 + ÁFA 
(16,20 Ft/m3 + ÁFA) 

 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedést. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
4.sz. napirend: Külterületi vízelvezetési csatornák üzemeltetésre történő átadása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Jogszabályban van rögzítve, hogy az Önkormányzat 
üzemeltetésre, fenntartásra átadhat csatornákat, csatornarészeket, vízelvezető árkokat. 
Igyekeztek minden olyat beletenni, amelynek a fönntartása és üzemeltetése normál esetben az 
Önkormányzat feladata lenne. Viszont mérlegelve azt, hogy ezeknek a tisztítása, karbantartási 
költségei az Önkormányzatot terhelték, úgy hogy egy fillér normatívát sem kapott rá a város, 
mint ahogyan más települések sem természetesen. Ezek tudatában az előterjesztés arról szól, 
hogy a mellékletekben szereplő csatornákat a város átadja részben a Kövizignek, részben a 
Tivizignek. Természetesen ez még nem biztos, hogy a jogszabály alapján el is fogják ezt a 
listát fogadni. Egyébként retteg mindkét vízügyi igazgatóság, hogy ők is hogyan fogják 
ezeknek a csatornáknak a fenntartását finanszírozni, hiszen ők se látják rá a forrást a 
költségvetésükben.  
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés 
elfogadását. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 9 fővel, 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 



H a t á r o z a t 
 
30/2014. (III. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi CCXLIX. Törvénnyel 
módosított 1995. évi LVII. Törvény (a Vízgazdálkodásról) 45./D-45/G. §-a alapján a Körös-
vidéki Vízügyi Igazgatóság Gyula Városház u. 26. részére felajánlja üzemeltetésre és 
fenntartásra ezen Határozat 1. sz. mellékletében felsorolt (helyrajzi-számmal azonosított) és 
Szeghalom Város Önkormányzatának tulajdonát képező öntözést vagy belvízelvezetést 
szolgáló csatornákat. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést a vízügyi 
igazgatósággal kösse meg. 
 
Határidő: azonnali 
Felelős: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
31/2014. (III. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést a vízügyi 
igazgatósággal kösse meg. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi CCXLIX. Törvénnyel 
módosított 1995. évi LVII. Törvény (a Vízgazdálkodásról) 45./D-45/G. §-a alapján a 
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Debrecen Hatvan u. 8. részére felajánlja üzemeltetésre és 
fenntartásra ezen Határozat 1. sz. mellékletében felsorolt (helyrajzi-számmal azonosított) és 
Szeghalom Város Önkormányzatának tulajdonát képező öntözést vagy belvízelvezetést 
szolgáló csatornákat. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést a vízügyi 
igazgatósággal kösse meg. 
 
Határidő: azonnali 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
5. sz. napirend: Kassai és Érmellék utcai játszóterek építésének közbeszerzési 
eljárásának visszavonása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Korábban döntött róla a testület, a közbeszerzési eljárás 
megindításáról, amely két játszótér fölújításáról szól. Ennek oka, hogy nem volt egyértelmű 
az hogy árubeszerzés vagy építési beruházás. A hivatal szerint árubeszerzés, de az MVH 
közölte, hogy az egész építési beruházásnak minősül. Ezek tudatában a döntést a 
közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez több hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja 
előterjesztést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 9 fővel, 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
32/2014. (III. 24.) sz. Ökt. hat. 
 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2014. (I. 21.) Ökt. Sz. 
Határozatát, mely a szeghalmi Kassai és Érmellék utcai játszóterek felújítása tárgyú 
közbeszerzési eljárás lefolytatására irányul, ezennel visszavonja.  
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
6.sz. napirend: Beszámoló a civil szervezetek részére 2013-ban nyújtott támogatásról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ez lényegében egy beszámoló a civil szerveztek tavalyi évben 
kapott támogatásáról és arról, hogyan tudtak elszámolni azzal. Különösebb részletezést nem 
igényel az előterjesztés.  Megállapítja, hogy a képviselők, bizottsági tagok részéről 
hozzászólás nincs, tehát szavazásra bocsátja a beszámolót. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő- testület 9 fővel, 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
33/2014. (III. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a civil szervezetek részére 2013-as 
évben nyújtott támogatásokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
7. sz. napirend: Alapítványok 2014. évi támogatása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tulajdonképpen a testületnek szól. Idén is sor került a civil 
szervezetek támogatására, amiről az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság döntött és a három 
alapítvány esetében javaslatot tett a képviselőtestületnek, hogy milyen összeggel támogassák 
őket. Mivel alapítványok ezért az ő esetükben a testület hozza meg a döntést. Az összevont 
bizottsági ülésen megtárgyalták, a bizottságok elfogadták a javaslatokat. Kéri a véleményeket, 
hozzászólásokat. 
 
Elek Ferencné képviselő: Mint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, értesíteni 
kíván mindenkit arról, hogy a beérkezett kérelmek összesen 15 millió forintot tettek ki, sajnos 
a bizottságnak a szétosztható összege meg van szabva, ez 10 millió forintot volt. Sajnos ezek 
tudatában a bizottság nem tudott kielégíteni minden kérést és igényt. Van még egy pályázat, 
ami határidőn kívül érkezett, erről a bizottság a közeljövőben fog dönteni. 
 
Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy a képviselők, bizottsági tagok részéről 
hozzászólás nincs, tehát szavazásra bocsátja a beszámolót. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő- testület 9 fővel, 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
 



H a t á r o z a t 
 
34/2014. (III. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szeghalmi Mentőalapítvány (5520 
Szeghalom, Fáy u. 1.) által benyújtott pályázati anyagát elbírálva részére 200.000.- Ft. 
támogatási összeget ítél meg. A civil szervezet a támogatási összeget a következő cél 
megvalósítására fordíthatja: mellkas kompressziós eszköz beszerzése a szeghalmi eset 
kocsira.  
 
Támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő január 31-ig köteles elszámolni.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
 
35/2014. (III. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pálfi János Emlékalapítvány 
Szeghalom Olvasáskultúrájáért (5520 Szeghalom, Nagy M. u. 2.) által benyújtott pályázati 
anyagát elbírálva részére 200.000.- Ft. támogatási összeget ítél meg. A civil szervezet a 
támogatási összeget a következő cél megvalósítására fordíthatja: „Szent Iván-éj 2014” 
rendezvény lebonyolítása során felmerülő költségek. 
 
Támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő január 31-ig köteles elszámolni.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
 
36/2014. (III. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sárrét a Könnyűzenéért” 
Alapítvány (5520 Szeghalom, Jókai u. 31.) által benyújtott pályázati anyagát elbírálva részére 
150.000.- Ft. támogatási összeget ítél meg. A civil szervezet a támogatási összeget a 
következő cél megvalósítására fordíthatja: a Sárréti Könnyűzenei Fesztivál megvalósítása. 
 
Támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő január 31-ig köteles elszámolni.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 



8. sz. napirend: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Jogszabályváltozás miatt szükséges a Szeghalom Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása, valamint a 
Szervezeti és Működési szabályzatuk módosítása.  
Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 9 fővel, 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
37/2014. (III. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását az alábbiak szerint 
elfogadja: 
 
Az együttműködési megállapodás II. Gazdálkodás részében a módosítások átvezetése után az 
1.1.2. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
1.1.2. Az elnök a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete részére. A koncepcióról alkotott határozatot az elnök eljuttatja a jegyzőhöz.  
 
4.1.1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának első félévi 
helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció 
ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a 
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a 
költségvetési egyenleg alakulását. Az elkészített zárszámadási határozattervezetet az elnök a 
költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A 
Képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot. A zárszámadási határozattervezetet 
a vonatkozó jogszabályok szerinti részletezettségben kell a Képviselő-testület részére 
előterjeszteni. A települési önkormányzat hivatala közreműködik a végrehajtásban. 
 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
9. sz. napirend: Szeghalmi Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Koczó Éva a Szeghalmi Települési Értéktár elnöke azzal a 
kéréssel fordult a képviselő- testülethez, hogy az előterjesztésben szereplő személyekkel 
bővülhessen a bizottság tagjainak száma. Ennek oka, hogy több szem többet lát. Ismerteti az 
előterjesztésben szereplő neveket. Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. Megállapítja, hogy 
nincs hozzászólás, szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő- testület 9 fővel, 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 



 
38/2014. (III. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hajdu Ferenc 5520 
Szeghalom, Jókai u. 1/1., Horváth Árpád 5520 Szeghalom, Ady u. 28., Kele József 5520 
Szeghalom, Bocskai u. 40/1., Kovács Imre 5520 Szeghalom, Kinizsi u. 37., Thurzó Gergely 
5520 Szeghalom, Bocskai u. 53/1. és Vigh József 5520 Szeghalom, Petőfi u. 52/1. új tagok 
felvételét a Szeghalmi Települési Értéktár Bizottságba, valamint elfogadja az értéktár 
bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata függelékének módosítását. 
 

FÜGGELÉK 
 
Szeghalmi Települési Értéktár Bizottság tagjai: 
 
Név: Lakcím: 
Koczó Éva elnök 5520 Szeghalom,  
Kurpé István 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 8/1. 
Nácsa László 5520 Szeghalom, Bartók B. u. 10. 
Hajdu Ferenc 5520 Szeghalom, Jókai u. 1/1. 
Horváth Árpád 5520 Szeghalom, Ady u. 28. 
Kele József 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Kovács Imre  5520 Szeghalom, Kinizsi u. 37. 
Thurzó Gergely 5520 Szeghalom, Bocskai u. 53/1. 
Vigh József 5520 Szeghalom, Petőfi u. 52/1. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
  
Bejelentések 
 
Macsári József polgármester: Az óvodai beiratkozással kapcsolatos, amely jogszabályi 
kötelezettség. Ismerteti az előterjesztésben szereplő beiratkozási időpontokat. Kéri a 
hozzászólásokat, véleményeket. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, szavazásra bocsátja az 
előterjesztést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 9 fővel, 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
39/2014. (III. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az óvodába történő jelentkezés időpontját 
az alábbiak szerint határozza meg: 
 
    2014. április 28-án (hétfő)     7.30-tól  16.00 óráig 
    2014. április 29-én (kedd)     7.30-tól  16.00 óráig 
    2014. április 30-án (szerda)   7.30-tól  16.00 óráig 



 
    Pótbeíratás: 
    2014. május 5. (hétfő) 7.30-tól 16.00-ig 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
 
Macsári József polgármester: Részéről nincs több bejelenteni való. Kéri, amennyiben 
valakinek közérdekű bejelentenivalója van, az tegye meg. 
 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Három kisebb bejelentenivalója van a testület felé. Az első, 
hogy szeretné felhívni a figyelmet a lakossági járdaépítésre, amire minden évben van 
lehetőség pályázni. Idén sincs ez másképp. A Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik az 
igények elbírálása. Felhívná a figyelmet, hogy ezek a járdaépítések csak társulásos formában 
valósíthatóak meg, csak így tudja a bizottság elfogadni. 
Másik dolog, hogy az Újtelep XX. utcáján a csapadékvíz-elvezető árok nagyon mély és 
balesetveszélyes. Kérne erre valami megoldást találni. 
A harmadik dolog, amit el kíván mondani, a Vésztő-Szeghalom útvonal javításával 
kapcsolatos. Örömmel tölti el, hogy végre, jó pár év után hozzákezdett a Közútkezelő ennek 
az útnak a megjavításához. Viszont szomorúan veszi tudomásul, hogy az újtelepi utak - amik 
a városból vezetnek kifelé - állapota még mindig szörnyű és balesetveszélyes. Kérné, hogy 
valamilyen ráhatással próbáljon már meg a testület valamit tenni azért, hogy ezek is 
kerüljenek javításra. Köszöni szépen. 
 
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Személyes történetén keresztül kívánja elmondani 
véleményét a március 15-ei rendezvényről. Ugyanis véleménye szerint ez egy nemzeti ünnep, 
nem kellene belevonni a politikát, mint ahogy a politikus úr beszéde volt hallható. Nem 
odavaló volt az a beszéd. 
 
Elek Ferencné képviselő: Kérdésként érkezett hozzá a lakosoktól, hogy a Baross utca és a 
Bocskai utca közötti kis szakaszon nem készült el a csatorna, és érdeklődnének hogy a 
jövőben lehet-e számítani rá, hogy meg lesz csinálva? 
Másik dolog pedig az orgonaavató ünnepséggel kapcsolatosan érdeklődne, hogy készen 
vannak-e már a sípok és mikor kerülhet sor az avatásra? 
 
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Év vége körül sor kerülhet ennek a rendezvények a 
megszervezésére, addigra készen lesz az orgona. Már sok síp készen van. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Ismét a tanuszoda problémáját vetné föl. A közelmúltban 
fölröppent a hír, hogy a járási székhelyeken tanuszoda fog épülni. Szeghalom ez alól kivétel 
lesz, mert aminek itt kellene fölépülnie a szomszédos településen fog. Nem érti, hogyan 
lehetséges ez? Szeghalom járási székhely, itt kellene, a szeghalmi és természetesen a 
környékbeli településen élő gyerekeknek megvalósítani az uszodát. Ahol a tanuszoda meg fog 
épülni, ott már van egy strand. Elgondolkodtató, hogy az itt élő gyerekek elesnek ettől a 
lehetőségtől. Kissé bosszúállásnak érzi ezt a hozzáállást és azt, hogy megfosztják a szeghalmi 
gyerekeket ettől a lehetőségtől. 
Nagyon fontosnak tartja felhívni a figyelmet, hogy Dr. Kovács József országgyűlési képviselő 
kampányának szórólapján szereplő információk nagyon tévesek. Nem igaz a 
városfejlesztéssel, a kerékpárúttal, a bíróság akadálymentesítésével kapcsolatos leírás. Ezek 



nem igazak, kérdés inkább az, hogy mit tettek az elmúlt négy évben Szeghalomért? Ezúton 
kérné, hogy a szórólapot javítsák ki. 
Visszacsatolásként kérné Farkas Zoltán képviselő urat, hogy a kérdésére válaszoljon, ne a 
múltat emlegesse. A legfontosabb tehát, hogy a tanuszoda megépítése miért nem Szeghalmon 
fog történni, miért Füzesgyarmaton? 
 
Farkas Zoltán képviselő: A tanuszoda kérdését illetően tájékozódnia kell, van 30 nap arra, 
hogy minden körülményt megismerve írásban választ adjon erre a kérdésre. Még mindig nem 
érti, hogy miért ő minden gond okozója a városban? Véleménye szerint a testületi ülésnek 
nem erről kellene szólnia, nem kellene belőle politikai kampányt csinálni. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Sajnálattal veszi tudomásul, hogy ismét nem kapott 
választ a kérdésére. Számára ez nem kielégítő, hogy majd 30 napon belül írásban reagál.  
 
Macsári József polgármester: A vitát lezárja, és visszatér a napirendhez. Az újtelepi út 
fölújítása valószínűleg már nem fog beleférni április 6-ig, nem lehet tudni, hogy arra mikor 
kerül sor. Bízik benne, hogy nem felejtődik el. Dr. Farkas Erzsébet képviselőasszony 
személyes történetét hallgatva, afelé tisztelettel fordul, annyit fűzne hozzá, hogy a Városi 
Sportcsarnok alapkőletételének rendezvényén szintén volt politikai indíttatás, az egy merőben 
hasonló történet ezek szerint. Nem kíván vitát nyitni ezen, hiszen mindkét oldalon vannak 
hibák, ez természetese, jól látszik ez a kampány beindításával a szóróanyagból valamint a 
plakátok olyan helyre való kiragasztásából, ahova nem lehetett volna. 
Megállapítja, hogy több bejelenteni való nincs. Megköszöni a megjelentek részvételét és a 
nyílt testületi ülést lezárja, és javasolja a munka folytatását zárt ülésen. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Macsári József     Dr. Pénzely Erika 
   polgármester     jegyző 


