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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

 

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének  2008. november 
28-án  tartott,  közmeghallgatással  egybekötött  üléséről a  Polgármesteri  Hivatal 
tanácskozótermében 
 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis 
Márton, Eitler Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Gulyás 
Sándorné,  Hegyesi  Zsuzsanna,  Kardos  László,  Kovács  István,  Kovácsné  Kincses 
Anikó, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné testületi tagok, 
Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Polgármesteri 
Hivatal irodavezetői, a napirendi ponttal érintettek, meghívottak és érdeklődők, Gali 
Mária jegyzőkönyv-vezető
 

Macsári József polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és a városi 
televízión  keresztül  a  lakosságot.  Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület 
határozatképes és a közmeghallgatással egybekötött testületi ülést megnyitja.
Szeghalom  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  rendelete  értelmében 
minden év októberében megemlékezik Képviselőtestület  a  város  jeles  polgárairól: 
Ambrus  Imréről,  Nagy  Miklósról,  Péter  Andrásról,  Simay  Jánosról  és  Szigeti 
Istvánról. Tekintettel arra, hogy októberben kihelyezett ülést tartottak a testvérvárosi 
Kalotaszentkirályon,  így  e  kötelességüknek  most  tesznek  eleget.  Indítványozza 



képviselőtársainak,  hogy  koszorúzzák  meg  a  jeles  polgárok  emlékére  elhelyezett 
emléktáblát az ülésteremben.
 

A koszorúzás után kéri  a  képviselőtársait  és a jelenlevőket,  hogy egyperces néma 
gyásszal  adózzanak  Szeghalom  város  PRO  URBE  kitüntetettjének  Nátor  János 
emlékének,  aki életének 83. évében elhunyt.  A Képviselő-testület  tagjai egyperces 
néma felállással adóztak Szeghalom város egykori kitüntetettjének.
 

Fentiek után közmeghallgatásra kerül sor.
 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S
 

Macsári  József  polgármester: Tekintettel  a  közmeghallgatásra,  kérdezi  a 
jelenlevőket,  egyesületek,  szervezetek  vezetőit,  hogy  a  közmeghallgatáson  van-e 
hozzászólás.
 

Sós  Józsefné  Pénzügyi  Bizottság  tagja: A  vízdíjjal  kapcsolatban  szeretne 
hozzászólni,  de  mivel  a  Vízmű  Zrt.-től  nincs  jelen  a  vezérigazgató,  ezt  majd  a 
napirend tárgyalásakor szeretné megtenni.
 

Macsári  József  polgármester: A napirend tárgyalásakor a képviselői  vélemények 
után lehetőség lesz a hozzászólásra. Ezek után javasolja, hogy a Képviselő-testület 
vegye le a napirendről az érintett írásbeli kérelmére az 5/6. sz. előterjesztést, míg a 
többi napirendeket tárgyalják a meghívón szereplő sorrend szerint úgy, hogy zárt ülés 
keretében tárgyalják az 5/8., 5/9., 5/10. sz. előterjesztéseket. Egyhangúlag elfogadta a 
Képviselő-testület a napirendek tárgyalására vonatkozó indítványt.
 

1.  sz.  napirend:  Jelentés  a  lejárt  határidejű  önkormányzati  határozatok 
végrehajtásáról
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester:  A  jelentéshez  nincs  kiegészítése,  a  bizottságok 
tárgyalták, és elfogadásra javasolták Képviselő-testületnek. (Valamennyi napirendről 
szóló állásfoglalás a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Kéri a hozzászólásokat. Hozzászólás 
nem volt, a jelentést így szavazásra terjeszti, amelynek alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
 

H a t á r o z a t
 



142/2008. (XI. 28.) Ökt. sz.
 

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

2. sz. napirend: Országgyűlési képviselők tájékoztatója
Előadó: Országgyűlési képviselő
 

Macsári  József  polgármester: Tisztelettel  köszönti  a  testületi  ülésen  megjelent 
Veress  József  országgyűlési  képviselőt,  akitől  megkérdezi,  hogy  a  beszámolót 
kiegészíti-e.
 

Veress  József  országgyűlési  képviselő: Szóban  részletesen  kiegészíti  az  írásbeli 
tájékoztatóját.  Az  itt  élők  folyamatos  ügyintézésén  túl  a  képviselői  feladata  közé 
tartozik annak segítése, hogy minél több vállalkozás, önkormányzat, civilszervezet 
támogatáshoz,  fejlesztési  forrásokhoz jusson,  mivel  a lehetőségek meg vannak,  és 
ezzel segítik a munkahelyteremtéseket, és a térségben élők jövedelmi viszonyának 
javulását. Ez motiválta, hogy a parlamenti hozzászólásában is főleg a fejlesztésekkel, 
és  a  gazdaságpolitikával  kapcsolatos  ügyekkel  foglalkozott.  A  Parlamentben 
folyamatos  munkát  az  Európai  ügyek  Bizottságában  és  Nemzeti  fejlesztési 
Bizottságban végez. Kiemeli, hogy egy képviselői munkának a leglátványosabb része 
a  parlamenti  felszólalás,  mégis  véleménye  szerint  ennél  sokkal  hatékonyabb  a 
tevékenységének az, amikor a minisztériumok képviselőivel, az érintett cégekkel, a 
Sárréten működő vállalkozásokkal,  civilszervezetekkel,  önkormányzatokkal tartja a 
kapcsolatot, és segítséget nyújtani számukra az ügyeik intézésére. A pályázataik terén 
jó  eredmények születtek  a  térségben,  kiemeli  a  céges  sikeres  pályázatok közül  a 
FELINA és a CSABA Metál  üzemeket,  de az útfejlesztések kapcsán is nagyon jó 
eredmények születtek, és megköszöni ebben a polgármester úr a Képviselő-testület 
munkáját, mert a 2010-re vállalt célokat Szeghalmon már szinte teljesítették. Említést 
tesz  arra,  hogy bár  nem látványos,  amikor  abban kell  dönteni,  hogy a  szeghalmi 
Tűzoltóságnak  sikerül-e  növelni  a  készenléti  fokozatát,  ez  által  12  fővel  több 
embernek  munkát  adni  és  jó  felszerelést  biztosítani.  Itt  további  fejlesztésre  és 
együttműködésre  lesz  szükség.  Az elmúlt  év egyik  legfontosabb eseménye volt  a 
járóbeteg rendelő és az utókezelő kórháznak a felújítása, közel l milliárdos összeggel, 
ahol  szintén  sokat  tett  a  polgármester  és  a  Testület,  hogy  a  térség  lakóinak  az 
egészségügyi  színvonala  javuljon,  hiszen  az  új  épület  nagyon  korszerű 
berendezésekkel van felszerelve.
Röviden összefoglalja, hogy milyen típusú fejlesztések valósultak meg az elmúlt év 
során. Az útpályázatoknál 71 %-os támogatással jelentős forrást sikerült biztosítani a 
településnek és a térségnek. Az önkormányzati pályázatoknál a közmunka programtól 
a kerékpárút építésig a legkülönbözőbb területekhez sikerült forrásokat juttatni. Az 
oktatási  intézmények  pályázata  közül  kiemeli  a  209  milliós  támogatást,  amely 



szükséges  a  szakképzés  továbbfejlesztéséhez.  A térség  fejlesztése  szempontjából 
meghatározó  fontosságú  lesz  mindez,  hiszen  a  térség  fejlődése  tekintetében  a 
szakképzés  nagyon  fontos.  Azzal,  hogy  létrejött  a  térségi  integrált  szakképzési 
központ, erre garantálni lehet, hogy a szakképzési járulék eljusson az intézményhez, 
és további fejlesztéshez pályázatot tudjon benyújtani. Ezzel kapcsolatos előterjesztés 
napirenden lesz.
A vállalkozások pályázatai közül a FELINA Hungária volt a legsikeresebb ebben az 
évben,  és  ehhez  gratulálni  lehet  minden  dolgozónak.  A  fiatal  agrárpályázatok 
nyerteseit szintén ki kell emelni, és ezt követően a munkahelyteremtő beruházások 
ügyét  is,  mivel  a  legnagyobb  összegben  értek  el  támogatást,  és  ez  által  több 
munkahelyhez juthatnak a térség lakói. A térség további fejlődése szempontjából az 
utak meghatározó fontosságúak lesznek, a 44-es út jelképes értékű, és a fejlesztés egy 
újabb szakaszra terjed. Gyomaendrőd és Körösladány útszakasz ez évben elkészül, és 
ez  komoly  fejlesztést  jelent.  Gyomaendrőd  és  Dévaványa  közötti  vasúti 
közlekedésnél problémát jelent az utasoknak az átszállásoknál,  hogy a Szolnok és 
Lökösháza közötti  vasútvonal felújítása jelenleg folyik, ez várhatóan decemberben 
befejeződik. A térség útjai közül remélhetőleg befejeződik a Vésztő-Okány és Okány-
Zsadány.  Reméli,  hogy  a  többi  utak  felújítására  fokozatosan  sor  kerülhet  a 
későbbiekben,  azonban  az  említett  utak  voltak  meghatározó  fontosságúak.  A 
Szeghalom-Füzesgyarmat közötti kerékpárút építésre a forrás már rendelkezésre áll, 
így ez a munka is felgyorsulhat. A szakképzésre visszatérve eredményesnek tekinti, 
hogy 5 intézmény összefogott, és megalakult a TISZK, így a 200 milliós pályázat 
eljuthat az intézményhez. A MÁV szárnyvonalakkal kapcsolatban elmondja, hogy a 
következő  lépésben  az  érintett  térségi  polgármesterekkel  egyeztetés  szükséges,  és 
remélhetőleg a következő évben kidolgozhatják a szárnyvonallal kapcsolatban, hogy 
a további fejlesztés hogyan biztosítható.
Korábban  már  szó  volt  arról,  hogy  egy  térségi  vízrendezési  program kialakítását 
sikerült a szakemberekkel elindítani, ez fontos mindenki számára, hogy sem aszály, 
sem belvíz, sem árvíz ne jelentsen problémát.
A helybeli vállalkozókkal való találkozás alkalmával a legfontosabb javaslatsor arról 
szólt,  hogy a pályázati kötelezettségeket hozzá kell igazítani a piaci realitásokhoz. 
Arra kell számítani, hogy a 2009. év nehéz év lesz, és elemzi a spekulációs támadást.
Fentiek után részletes tájékoztatást  ad a 6 pontos programról,  amely szerint  1400 
milliárd  közvetlen  forrást  biztosít  a  Kormány  a  vállalkozások  finanszírozásához 
munkahelyteremtés,  illetve  munkahely  megtartása  érdekében.  A  foglalkoztatás 
bővítésére  a  turizmusban  és  az  építőiparban  látnak  lehetőséget  a  gazdasági 
szakemberek. A sürgős lépéseket összefoglalva nagyon fontos a szerkezeti reformok 
végrehajtása,  a  válságfolyamatoknál  nemzetközi  pénzügyi  válsággal  kapcsolatos 
magyarországi hatások azonnali orvoslása mintegy 3-4 hónapos időszak. A gazdasági 
válság,  a reálgazdaság teljesítményének csökkenése l-2 évet  vesz igénybe,  esetleg 
többet  is.  Magyarország  kapcsán  a  nyitottság,  ami  az  országot  jellemzi,  jelentős 
„kitettséget”, veszélyeztetettséget jelentett a piaci válság kapcsán és az állam feladata 
a  fizetőképesség  fenntartásában,  a  nagy  rendszerek  egyben  tartásában,  működő 



képességének biztosításában jelent meg elsősorban.
A válságkezelő program része, hogy az EU-s források egy részét át kell csoportosítani 
a gazdaság gyors működését biztosító keretekbe. A gazdasági fejlesztési pályázatokat 
illetően  az  illetékes  minisztérium  az  50  millió  Ft  értékhatárt  kiterjeszti  annak 
érdekében, hogy minél gyorsabban pénzhez jussanak azok a cégek, akik meg tudják 
őrizni a piacaikat, vagy újakat tudnak nyitni. Másik fontos eszköz a kamattámogatás, 
remélhetőleg a mostani csökkenés hosszabb távú lesz. A további fejlesztésekhez a 
telephely fejlesztések és az egyedi regionális ipartelepítés elősegítése jelenik meg egy 
programként. Erre külön felhívja a figyelmet, hiszen egy olyan jellegű településnek 
és  térségnek,  mint  Szeghalom és a  Sárrét  térsége oda kell  figyelni  minden olyan 
lehetőségekre, amikor egyedi kistérségi vagy régiós fejlesztési program kialakítására 
van lehetőség, ezzel élni kell az Önkormányzatnak is. Következő eleme a pénzhez 
juttatási programrésznek a Magyar fejlesztési Bank lépéseként a kis- és középvállatok 
forrásait próbálja erősíteni. A munkahely megtartás a következő része a csomagnak, 
ahol a térségi válságkezelő alap azt kell, hogy biztosítsa, hogy elbocsátás esetén az 
elhelyezkedésre  szorulók külön segítséget  kapjanak,  és  megfelelő  legyen a  térség 
számára  egy  katasztrófahelyzet  kezelése.  Külön  járulékkedvezmény  biztosítását 
tervezi a Kormány, amely azt biztosítja, ha a kisvállalkozásnál egy új alkalmazottat 
fel tud venni, akkor 5 korábban felvett dolgozó után járulék kedvezmény biztosítható. 
Külön ösztönző rendszert is kíván a Kormányzat kidolgozni arra, hogy kifejezetten 
munka  intenzív  vállalkozások  települjenek  be  Magyarországra,  elősegítve  ezzel  a 
munkahelymegtartást. A foglalkoztatás bővítésével kapcsolatban, az idénymunkában, 
és  a  nagy  munkaigényű  ágazatoknál  van  közvetlen  lehetőség,  de  mindenképpen 
térségi  programokban  kell  gondolkodni.  Szerkezeti  reformok ügye középtávon  az 
adócsökkentés biztosítása, az Euró bevezetése. Nagy szükség lesz a korrupció ellenes 
intézkedésekre,  és  az  önkormányzati  reformokon  is  érdemes  elgondolkodni. 
Zárásként  elmondja,  hogy  ahogyan  az  ország  számára  ez  a  válság  nemcsak 
kihívásokat,  hanem lehetőségeket  is  jelent,  Békés  megye  és  a  Sárrét  számára  ez 
ugyanígy igaz, és ezzel élni kell. Kéri, hogy amennyiben kérdés, észrevétel van, azt 
tegyék meg a jelenlevők.
 

Macsári  József  polgármester: Megköszöni  a  beszámoló  szóbeli  kiegészítését,  és 
kéri a hozzászólásokat.
 

Gulyás  Sándorné  testületi  tag:  Első  kérdése  arra  vonatkozik,  hogy  miért  kell 
mindig arra várni Magyarországon, hogy az utak járhatatlanná váljanak és csak akkor 
fognak hozzá. A Leader programmal kapcsolatban Forgács Barnabással egyeztetett a 
képviselő úr és fontos párbeszédet folytatott. Kérdése, hogy ez milyen eredménnyel 
járt a térség számára. Az említett leader-rel kapcsolatban az a véleménye, hogy ebbe a 
programba nem hogy pályázni,  de a közösségbe bejutni is nehéz. A vállalkozások 
fejlesztésével  kapcsolatban  nagy  hangsúlyt  fektetett  arra  a  képviselő  úr,  hogy 
egyeztetett,  párbeszédet  folytatott,  ezért  az  SPS  rendszerről  szeretne  kérdezni. 
Készült-e hatástanulmány, hogy mennyit nyer, vagy veszít egy gazda egy rendezetlen 



birtokszerkezetben  meghirdetett  támogatás  alkalmazása  esetén?  Megérttették-e  a 
földbirtokosokkal, hogy az SPS bevezetése milyen hatásokkal lesz a földárakra és a 
haszonbérlet  piacán?  Milyen  hatást  gyakorol  az  SPS  a  családi  gazdaságok 
megerősödésére? Mi várható az SPS rendszer alkalmazása esetén a vidéki lakosság 
foglalkoztatásában? 2020-ban lesz-e még magyar mezőgazdaság?
Kérdése  még,  hogy  ha  már  megszorításokra  van  szükség,  akkor  ildomosabb  lett 
volna, hogy ha a miniszterek és az országgyűlési képviselők fizetésével kezdik és 
nem azokkal, akik a mindennapi megélhetésükkel küzdenek.
Kéri ismertetni, hogy mi lesz az ára a valutaalaptól felvett súlyos milliárdoknak, és 
ugyancsak  tájékoztatást  kér  a  kábelfektetési  botrány  vizsgálati  eredményéről, 
amelyről a médiában értesültek.
 

Veress  József  országgyűlési  képviselő: Nem tudja,  hogy  az  utóbbi  kérdés  mire 
vonatkozott, és kéri a képviselő asszonyt, ne kérdezzen olyat, aminek nincs alapja.
 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Nagyon jónak tartja, hogy az írásos anyagot a 
képviselő úr kiegészítette, mert sokkal többre értékeli a munkáját annál, mint ami az 
írásos  anyagban  szerepel.  Kéri  a  többszöri  őszinte  párbeszédet,  ami  utoljára 
decemberben  volt  a  Képviselő-testülettel.  A  továbbiakban  utal  egy  országos 
egészségügyi  fórumra,  ahol  Kupa  Mihály  arról  adott  tájékoztatást,  hogy 
Magyarország az AMF hitelt  semmiféle gazdasági fellendülésre, és nem a bankok 
kisegítésére használható fel, mivel ezzel az országnak az eddigi hitelét fizetik vissza. 
Ugyancsak a  tájékoztatás  részeként  hangzott  el,  hogy 100 milliárdot  kivonnak az 
egészségügyből, amely nagyon elszomorító. Jelenleg tapasztalható, hogy sok a nehéz 
helyzetű  ember  a  kevesebb  jövedelem  miatt,  előfordul  olyan  eset,  amikor 
személyesen  ad  kölcsönt  a  gyógyszerkiváltáshoz.  Csökken  az  export,  ami  tovább 
rontja a gazdasági helyzetet, valamint az Uniós források további szabályozása sem 
szolgálja az ország gazdasági fellendülését. Megítélése szerint bizonyos dolgoknak az 
elhallgatása nem szolgálja az itt élő embereknek a javát, ezért az őszinteségre kell 
mindenképpen törekedni és nem az ígérgetésekre. Inkább a pártok támogatottságát, 
finanszírozását  kellett  volna  csökkenteni,  és  nem  használt  ruhagyűjtésekre  lenne 
szükség, nem az egyszerű embereknél kellene a megvonást kezdeni. Ami elhangzott 
az nagyon szép program, amit ki lehet dolgozni.
 

Török Sándorné testületi tag: A parlamenti munkáról többet szerettek volna hallani, 
hogy hogyan szavazott a képviselő úr az egészségügyi és a szociális kérdésekben. 
Tudott-e  valamit  tenni  a  térség  munkanélküliségével  kapcsolatban?  A Fejlesztési 
Bizottság tagjaként hogyan éli meg a képviselő úr a fejlesztések átcsoportosítását? 
Továbbá 20 ezer új munkahely létrejöttét tűzték ki célul, kérdése, hogy milyen és 
mennyi időszakra vonatkozik ez, hiszen az elmúlt hónapokban legalább 8-10 ezer 
munkahely  szűnt  meg.  Nem  volt  arról  szó  és  ezt  hiányolta,  hogy  a  kisebb 
vállalkozásoknál a versenyképesség hogyan lesz biztosítva, mivel a járulékok igen 



magasak.
 

Farkas Zoltán testületi tag: Az írásos beszámolóban szerepel, hogy még ez évben 
elkészül  Körösladány-Gyomaendrőd  közötti  útszakasz.  Képviselő  úr  emlékezik-e 
arra, hogy mikor született meg ez a döntés?
 

Gajda Mihály testületi tag: Szeretné kérni, hogy ne térjenek el a testületi ülések 
megszokott időpontjától és térjenek vissza a hétfői 16 órás kezdésre. A beszámolóval 
kapcsolatban  csatlakozik  Dr.  Farkas  Erzsébet  képviselőtársához,  hiszen  az  írásos 
anyagról  nem  tudni,  hogy  egy  rendezvénynaptár,  vagy  beruházási  sikertörténet, 
illetve  képviselői  beszámoló.  A  beszámoló  részeként  elhangzott  a  szeghalmi 
egészségügyi  intézménynek  a  járóbeteg  rendelő  és  kórház  épületének  felújítása, 
holott ez a Békés megyei Közgyűlés beruházása, és Kuncze Gábor SZDSZ vezető 
ígért  segítséget  abban,  hogy  ez  a  beruházás  megvalósuljon  a  városban.  A 
Körösladány-Gyoma közötti útszakasznak a felújítása 2003-ban már napirenden volt, 
és 5 évet kellett várni erre a felújításra. A szóbeli előadás nem tekinthető képviselői 
munkának, ez valószínűleg az MSZP-nek a legújabb kampány előadása, valószínűleg 
ez  többször,  több helyen el  fog hangzani,  igazából  ez  a  kormányzati  válasznak a 
bemutatása,  hogy  a  mai  helyzetben,  a  válságban  mi  fog  bekövetkezni.  Jó  lenne, 
hiszen az embereket érdekelné, ha az MSZP beismerné, hogy az ország miért jutott 
ebbe  a  helyzetbe,  miért  a  forintot  támadták.  Jogos  a  felvetés,  hogy  valóban  jó 
válaszokat  adott-e  a  Kormányzat  azokra  a  kihívásokra,  amelyek  az  ország  előtt 
voltak.  A szeghalmiak  nem  egy  nagy  sikertörténetként  élik  meg,  hogy  velük  is 
megfizettetik  ennek  az  elhibázott  gazdaságpolitikának  és  világválságnak  a 
következményeit úgy, mint a családi pótlék, az öregségi nyugdíjminimum és a 13. 
havi  fizetés  befagyasztása.  Minderről  könnyedén lehet  beszélni,  de  ezt  az  érintett 
emberek érzik igazán majd meg az anyagi helyzetük romlása során. 
 

Összességében  arról  kellett  volna  a  beszámolóban  szólni,  hogy  az  országnak  lett 
volna-e  más  választása,  minthogy  a  nyugdíjasok  és  a  közalkalmazottak  lettek 
mindebben hátrányosan érintve. Egyáltalán nem volt szó a beszámolóban arról sem, 
hogy az önkormányzatokra milyen hatást fog gyakorolni ez a válság. 2010-ben még 
rosszabb hatások jelentkeznek majd, ami nagyon valószínűsíthető. A képviselő úrnak 
a figyelmébe ajánlja, hogy például a vállalkozók örülnek a rendszeres találkozásnak, 
de  a  szeghalmi  emberekkel  is  többet  kellene  találkoznia  Szeghalmon,  akiknek  a 
hátrányára döntést hoznak a parlamentben, és megkérdezni az ő véleményüket is
 

Dr.  Farkas József  alpolgármester:  A Parlament  megszavazta  az  agrártámogatási 
rendszert, és kérdése ezzel kapcsolatban, hogy miért hagyták meg, hogy a támogatási 
jog még 2 évig ott  marad a haszonbérlőnél.  Természetes dolognak tartja ugyanis, 
hogy  a  támogatást  azt  kapja,  aki  a  földet  műveli.  A szakképzéssel  kapcsolatban 
érthetetlen,  hogy most  összefogás kell  ahhoz,  hogy a  támogatásra igényt lehessen 



benyújtani.  Miért nem lehetett  meghagyni a kiskaput például a szeghalmi, vagy a 
gyomai, illetve szarvasi iskolánál? Nyílván valóan ez azt a célt szolgálja, hogy mégse 
menjen  tönkre  a  szakképzés  ezeken  a  területeken,  és  hozzájuthassanak  bizonyos 
támogatásokhoz. Az azonban biztos, hogy ez a szakképzés nem fog jobban menni, 
mint  szétszóródva.  A  következő  felvetése  a  közmunkaprogramra  vonatkozik, 
amellyel  kapcsolatban  elmondja  a  helyi  tapasztalatát,  hogy  vannak,  akik  ezt  a 
megoldást  választják,  minthogy  a  szeghalmi  üzemekben  vállalnának  munkát.  A 
közmunkaprogramot  át  kellene  alakítani  úgy,  hogy  az  megfeleljen  egy  korszerű 
követelménynek. Említi még a spekulációt, és azt fontosnak tartja megjegyezni, hogy 
a  világválságot  nem  az  MSZP idézte  elő,  azt  viszont  az  elmúlt  20  év  magyar 
kormányai idézték elő, hogy az országot ilyen állapotban találta a válság, és ebben 
benne  van minden  eddigi  kormány.  Gajda  képviselőtársának  utalna  arra,  hogy  az 
elmúlt 6 év alatt mindenféle reformot elutasítottak, a FIDESZ-nek az elve az volt, 
hogy  ami  a  legjobb,  az  a  legrosszabb.  A  Kórház  beruházással  kapcsolatban 
megjegyzi,  hogy a helyi egészségügyi fejlesztés sosem volt megyei beruházás, ezt 
Szeghalom  Város  Önkormányzata  harcolta  ki,  azonban  ezt  támogatta  az  MSZP 
megyei frakciója, a FIDESZ frakció és az SZDSZ is támogatta. Egy kérdése lenne: 
mi  vezérelte  a  megyei  vezetést,  hogy  Sarkadon  l  milliárdos  beruházással 
rendelőintézetet építsenek 22 km-re Gyula városától? 
 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Pályázati lehetőség nyílt rendelőintézet építésére, 
több település beadta pályázatát, Sarkad is, és mindez a megyei kórházzal egyeztetve 
volt, Sarkad pályázata ment tovább, amely nyertes lett.  Az, hogy mit üzemeltet és 
kivel ez a továbbiakban az ő dolguk, de a lehetőséget kihasználták, Békés megyéből 
Sarkad  adta  be  egyedül,  és  a  pályázata  mindenben  megfelelt,  így  a  támogatásra 
jogosult  lett.  Szeghalom  is  pályázhatott  volna,  például  egy  napos  sebészet 
beindításával az alapellátásnál, ezt meg lehetett volna oldani. Az ilyen lehetőségekre 
oda kellene figyelni.
 

Farkas Zoltán testületi tag: A szakképzésre szeretne elsőként reflektálni, amit erről 
az alpolgármester úr elmondott, az mind igaz. A költségvetés tárgyalásakor ezzel a 
helyzettel még szembesülni fognak. A gyulai központtal működő egyik közoktatási 
intézményt  említi,  hogy  2009-ben  a  jelenlegi  költségvetés  szerint  140  millió  Ft 
normatívával  fog  kevesebbet  kapni,  ez  mutatja,  hogy  a  kormány  mennyire  veszi 
komolyan a szakképzés kérdését. A TISZK kérdése, pedig a Megyei Önkormányzat 
vonatkozásában  egyenesbe  jutott  a  gyulai  központtal  működő  szakképzés 
tekintetében,  és  sikeresen  pályázott  támogatásra,  bár  minden  pályázat  akkor  ér 
valamit, amikor a szerződés aláírásra kerül. Van ugyanis olyan program, amelyet 17 
hónapja  kihirdetett  a  Kormány  és  azóta  szerződés  nem  jött  lére.  Tehát  minden 
megnyert pályázatot akkor hisz el, amikor alá van írva, és a beruházás megvalósul. 
Érdeklődéssel figyelte, amikor Észak-Békésnek térségi integrált szakképzést ígért a 
képviselő úr, mert sajnos Észak-Békésben nem olyan szinten van jelen a szakképzés, 
mint ahogyan jelen kellene lenni, és ez hosszabb távra is vonatkozik, hiszen a Péter 
András  Gimnázium  és  Szigeti  Endre  Szakképző  Iskolában  oktatott  szakképzős 



fiatalok  száma  sokára  fogja  elérni  azt  a  szintet,  amire  hosszútávon  lehetne 
szakképzést alapozni. Az utakra vonatkozóan elmondja, hogy az MSZP, SZDSZ és a 
FIDESZ  együtt  határozták  meg,  hogy  melyek  azok  az  utak,  amelyek  prioritás 
szempontjából  a  legfontosabbak  Békés  megyében,  és  ez  4  milliárdos  fejlesztést 
jelentett. Sajnálatos, hogy ugyanennek a másik 4 milliárd Ft-nak az eldöntése nem 
ebben a körben valósult  meg. A kistérség vonatkozásában prioritásként  szerepel  a 
Füzesgyarmat  Biharnagybajom  felöli  megyehatár  és  Szeghalom  irányából  a 
Kertészszigeti útnak a felújítása. Az tapasztalható, egyeztetve a Magyar Közúttal is, 
hogy ezeknek az utaknak a felújítása már nem jelentkezik olyan prioritásként, mint 
ahogyan az itt élő embereknek fontos lenne. Igaz a 47-es főút vonatkozásában is, 
hogy a 11,5 to tengelyterhelés megerősítése  hol fog megvalósulni, Békéscsaba és az 
Orosháza  elkerülő  felé.  Látható,  hogy  a  47-es  főút  akármilyen  útszakon  milyen 
állapotban van. Érezni lehet a nem teljes felújítást, de prioritást kellett volna, hogy 
kapjon ennek az útszakasznak a felújítása is, és ezzel kapcsolatban közösen adjanak 
hangsúlyt.  A  vasút  kérdésével  is  foglalkozott  a  Testület,  és  elmondja,  hogy  a 
határmenti  programok  egyeztetése  kapcsán  Bihari  oldalról  megjelenik  az,  hogy 
Nagyvárad és Gyomaendrőd között visszaálljon a XIX. században épült vasútnak a 
szárnyvonala,  amelyre  nagy  az  igény.  Nem  emlékszik,  hogy  a  Berettyó  vagy  a 
Sebes_Körös  hídját  felújították  volna  eddig,  és  amíg  ezek  a  fejlesztések  nem 
oldódnak meg, addig előrelépés nem várható.Végezetül a telephelyi fejlesztésre utal, 
amely a szóbeli beszámolóban hangzott el. A Megyei Önkormányzatnak is volt egy 
telephelyi  fejlesztési  programja,  mindez  a  térségekkel  egyeztetve  volt,  és  az  a 
tapasztalat, hogy akik támogatást nyertek, forrás hiányában nagyon nehezen tudják 
ezt megvalósítani.
 

Macsári József polgármester: Megköszöni a fenti hozzászólásokat, és kéri Veress 
József urat a válaszadásra.
 

Veress  József  országgyűlési  képviselő: Az elhangzott  kérdésekre  az  alábbiakban 
adja meg a válaszokat.  Az utak járhatatlanságával kapcsolatban az utóbbi 6 évben 
mindig felvetődött a kérdés, hogy a Henkel útnak nevezett út mikor készül el, ez volt 
kikiáltva  a  legfontosabb  útnak,  és  véleménye  szerint  jelenleg  ugyanolyan  fontos, 
hiszen naponta 70-80 kamion közlekedik ezen az úton, és ez meghatározó fontosságú 
a további fejlődés szempontjából. Gulyásné képviselő asszony érdeklődött, hogy mi 
volt a párbeszéd Forgács Barnával, sajnálja, hogy a nyílt fórumra nem jött el, ahol 
nagyobb megjelenésre  számítottak,  és  hibának tekinti,  hogy a  szeghalmi  TV nem 
vette fel teljesen ezt a tájékoztatót. Hasznosnak vette volna ezt, mivel a tájékoztató 
eljutott volna mindenkihez. Ez egy lehetőség volt a leader-program megismerésére is, 
illetve segítette volna a forrásokhoz való jutást. A Leader-programmal kapcsolatban 
minden szeghalmi lakost arra kér, hogy figyeljen erre a fejlesztési lehetőségre, hiszen 
itt  döntenek  a  pályázati  kiírásokról  és  a  döntésekről  is.  A vállalkozásokkal  való 
egyeztetésre  egyszerű  a  válasza,  hiszen  természetesen  minden  térségben  lakóval 
szeretne találkozni,  és  megválasztása  óta  működik  az  a  képviselői  iroda,  amelyik 
minden munkanapon 8 órában várja azokat, akiknek gondja van, akár javaslata is, 



illetve információhoz szeretne jutni. Arra a kérdésre, hogy miért emlegeti mindig a 
vállalkozókat,  azért  mert  a  legfontosabb  kérdés  az,  hogy  lesz-e  elég  munkahely, 
megőrizhetők-e az eddigi munkahelyek. Az SPS rendszerről nagyon komoly vita volt, 
hatástanulmány volt,  szakértőkkel  több oldalról megvitatta a Parlament.  Szakértők 
szerint az átállásnak 1-2 éven belül meg kell történnie, és sokkal célszerűbb, ha ez 
akkor  történik  meg,  amikor  ez  az  agrárvállalkozók  számára  a  legkiszámíthatóbb 
átmenetet  tudja  biztosítani,  és  azért  döntött  így  az  agrár  kormányzat,  hogy minél 
előbb  bevezeti  azt  a  rendszert,  amely  a  többség  számára  biztosítani  fogja  a 
finanszírozást.  A  miniszteri  és  a  képviselői  fizetésre  is  történt  utalás  a 
hozzászólásban, és a Kormány ezzel kezdte, aminek egy gesztus értéke van. Az ÁMF 
hitellel  kapcsolatban elmondja,  hogy ezt  a  szerződést  nem a saját  felhasználására 
kötötte  meg  a  Kormány,  hanem  azért,  mert  nagy  szükség  van.  20  milliárdos 
kormányzati és 60 milliárdos az a hitel, amely magán és céges hitel. Erre a hitelre 
szükség  volt,  amely  nem  növeli  meg  automatikusan  az  adósságot,  hanem 
rendelkezésre lett bocsátva egy hitelkeret, amelynek a kamatozása harmada a piaci 
kamatnak. A félreértések elkerülése érdekében elmondja, hogy a nyugdíjminimumok 
nincsenek befagyasztva,  és  a  nyugdíjkorrekció  folytatását  is  tervezi  a  kormány,  a 
nyugdíjemelések is mennek tovább. Elhangzott a pártok támogatása, finanszírozása, 
és bízik abban, hogy a FIDESZ képviselői megszavazzák azt az egyeztetett öt párti 
megállapodást,  ami a párt  finanszírozásának rendbetételére vonatkozik. Ugyancsak 
feltett kérdésre válaszol azzal, hogy a térségi munkanélküliség ügye a legfontosabb 
feladat. Azzal viszont szembe kell nézni, hogy 2009. nem a növekedés éve lesz az 
európai és a magyar gazdaságban sem. Ezért mindazt, amit erről már tájékoztatásként 
elmondott ez az a háttér, amivel biztosítani lehet, hogy minimum ne növekedjen a 
munkanélküliség,  sőt  az  „Út  a  munkában”  programban  további  lehetőségek 
kínálkoznak.  A közmunkával  kapcsolatban is hangzott  el  felvetés,  amely a nehéz, 
hátrányos  helyzetben  lévő  nem  megfelelő  szakképzettségű  embereknek  biztosít 
munkát. Egyetért az alpolgármester úrral, hogy valóban nem a közmunkaprogram a 
jó,  és  nem  az,  amiben  látszattevékenységet  végeznek,  de  a  hatékonysághoz 
értéknövelő tevékenységeket kell találni. Válaszolva Farkas képviselő úrnak többek 
között elmondja, hogy Kertészsziget-Szeghalom közötti út valóban nagyon fontos, de 
a megvalósítása nehéz. A vasút kapcsán folyamatos egyeztetés folyik. Rátér még a 
szakképzéssel, illetve a bevezetésre kerülő agrártámogatási rendszerrel kapcsolatban 
feltett kérdésekre, amelyek elhangzottak, majd befejezésként kéri, hogy amennyiben 
a Képviselő-testület tagjai nem kaptak kellő választ, azt jelezzék.
 

Macsári József polgármester: A képviselő úr említette, hogy mennyire szükséges az 
összefogás, bizonyos esetekben egyet kell érteni és csak így lehet előrehaladni. Ez 
akkor lenne igaz erre a vidékre, ha már második éve nem utasítaná vissza a meghívást 
Vígh Ilona képviselő asszony, hiszen jó lett volna, ha ő is elmondja véleményét a 
gazdasági válsággal és az ÁMF hitellel kapcsolatban. Az egyik képviselői kérdésre 
szeretné megjegyezni, hogy teljesen mindegy milyen alapon van bent egy képviselő a 
parlamentben,  az  Észak-Békésiek  abban  a  szerencsés  helyzetben  vannak,  hogy  2 
képviselőjük van, akik azonos jövedelemmel rendelkeznek. Nagyon sajnálja, hogy a 



képviselő asszony már  második éve nem fogadja  el  az  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  a  meghívását.  Ezzel  a  napirendet  lezárja,  és  szünetet  rendel  el  a 
következő napirend megkezdése előtt.
 

3. sz. napirend:  Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I.-III. 
negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester:  Javasolja,  hogy a  3.  és  3/1.  sz.  napirendet  együtt 
tárgyalják.  Az  előterjesztés  Szeghalom  Város  Önkormányzat  2008.  évi 
költségvetésének I.-III.  negyedéves teljesítéséről  szól  és  a 3/1.  sz.  előterjesztés  az 
ehhez  kapcsolódó  rendelet.  Az  előterjesztés  szerint  összességében  megállapítható, 
hogy  79,4  %-ban  teljesültek  a  bevételek.  Az  intézményi  működési  bevételek 
önkormányzati  szinten  83  %-ban,  az  állami  hozzájárulások  normatívák  közel 
időarányosan,  az  átvett  pénzeszközök  az  időarányost  meghaladják.  A  kölcsön 
visszatérülések is jól haladnak, és az előirányzathoz képest túlteljesítés tapasztalható. 
A 2008. évi költségvetés elfogadásakor az lett tervezve, hogy ingatlan értékesítéssel 
lehet egyensúlyban tartani a bevételeket, a kiadásokat, és a felhalmozási bevételek 
alakulása messze van az elvárt összegtől a teljesítést tekintve. A kiadási oldalt nézve, 
az  időarányostól  lényegesen  eltérő  teljesítések  mutatkoznak,  mivel  pénzforgalmi 
szemléletben  65,8  %-os  eredményről  lehet  beszámolni.  Ennek  okai,  hogy  azok  a 
felhalmozási  jellegű  kiadások,  amelyek  a  városi  beruházáshoz  kapcsolódnak  a  4. 
negyedévben  fognak  jelentkezni,  másrészt  megállapítható,  hogy  a  Polgármesteri 
Hivatal  és  valamennyi  intézménye  felelősségteljesen  gazdálkodott.  Összességében 
elmondható,  hogy  a  város  jól  gazdálkodott,  és  egy  nagyon  megalapozott  jó 
költségvetést  fogadott  el  a  Képviselő-testület  az  év  elején.  Ami  még  nagyon 
fontosnak számít, hogy az év során, illetve az év vége felé nincs Szeghalom városnak 
fizetési,  vagy  likviditási  gondja.  A fenti  tájékoztató  után  kérdezi  képviselőtársait, 
hogy  van-e  kérdés,  vélemény.  Összevont  bizottsági  ülésen  a  bizottsági  tagok 
támogatták  az  előterjesztést,  és  elfogadásra  javasolták.  Megállapítja,  hogy 
hozzászólás  nincs,  majd  az  I.-III.  negyedévi  teljesítésről  szóló  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
 

143/2008. (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2008.  évi 
költségvetésének  I.-III.  negyedévi  teljesítéséről  szóló  tájékoztatót  a  határozat 
melléklete szerint elfogadja.
 



Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat  gazdálkodásával  kapcsolatos 
intézkedések végrehajtásáról gondoskodjon.
 

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szerint módosítani szükséges a 2008. 
évi költségvetésről szóló rendeletet, amelyet szavazásra bocsát. A szavazás alapján 
megállapítja,  hogy  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – az 
alábbi rendeletet alkotta:
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2008. (XI. 29.) sz.
r e n d e l e t e

 

a 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008. (II. 26.) sz. rendelet módosításáról
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1/2008. (II. 26.) sz. 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
 

1. §
 

A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
 

A  Képviselő-testület  a  helyi  és  a  cigány  kisebbségi  önkormányzat  2008.  évi 
összesített költségvetésének
 

a./ bevételi főösszegét  2.146.997 ezer Ft-ban
b./ kiadási főösszegét   2.146.997 ezer Ft-ban

 

állapítja meg.
2. §

 

A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
 



Az Önkormányzat céltartaléka: 116.967 e Ft.
 

Ebből: 
 

- Általános és céltartalék:                78.670 e Ft
- Felhalmozási pályázati saját erő    38.297 e Ft
amelyből a megvalósítandó beruházások, felújítások:
 

Ø     Arany J. és Hunyadi u. burkolat felújítás 10.638 e Ft

Ø     Egészségügyi alapellátás épület belső felújítása   4.441 e Ft

Ø     Tűzoltóság eszközbeszerzés   2.500 e Ft

Ø     Fáy, Semmelweis, Bocskai u. játszótér felújítása   2.689 e Ft

Ø     Polgármesteri  Hivatal  nyílászáró-vizesblokk 
felújítás

  1.500 e Ft

Ø     Újtelep XV., XVI., XVII. és Kendereskert utcák 
útépítése

  4.887 e Ft

Ø     Újtelep  I.,  Vásártér  és  Vásártéri  Újtelep  utcák 
útépítése

  6.761 e Ft

Ø     A sporttelep kézilabda pályájának felújítása      834 e Ft

Ø     Belvízcsatornák rekonstrukciója, 2008. évi ütem   4.047 e Ft

 

3. §
 

A rendelet 3. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésének
 

a./ bevételi főösszegét                  2.146.442 ezer Ft-ban
b./ kiadási főösszegét                  2.146.442 ezer Ft-ban

 

állapítja meg.



4. §
 

A rendelet 3. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 

A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetésének
 

a./ bevételi főösszege    555 ezer Ft
b./ kiadási főösszege    555 ezer Ft.

 

5. §
 

A rendelet 4. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését e 
rendelet I. sz. melléklete tartalmazza.
 

6. §
 

A rendelet 4. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 

Az  önkormányzat  intézményeinek  bevételeit  e  rendelet  II.  számú  melléklete 
tartalmazza.

7. §
 

A rendelet 5. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 

Az  önkormányzat  működési,  felhalmozási  bevételi  és  kiadási  előirányzatait  a 
Képviselő-testület e rendelet 1. sz., I. sz. és IV. sz. melléklete szerint határozza meg.
 

  Bevétel Kiadás

1./ Működési 2.045.864 ezer Ft 1.972.375 ezer Ft

2./ Felhalmozási    101.133 ezer Ft    174.622 ezer Ft

 ÖSSZESEN: 2.146.997 ezer Ft 2.146.997 ezer Ft



 

8. §
 

A rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 

A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek (címeinek) és a Polgármesteri 
Hivatal  szakfeladatainak  kiemelt  kiadási  előirányzatát  e  rendelet  III.  és  V.  sz. 
melléklete szerint határozza meg.
 

9. §
 

A rendelet 6. §-ában szereplő „Tájékoztató adatok V.” melléklete helyébe e rendelet 
VI. sz. melléklete lép.
 

10. §
 

A rendelet 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
 

Az Önkormányzat létszám keretét-álláshelyek számát e rendelet 6/2. sz. melléklete 
szerint állapítja meg.
 

11. §
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 

4. sz. napirend: Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester:  Jogszabályi kötelezettsége a jövő évi költségvetési 
koncepció  elkészítése  minden  önkormányzatnak.  Tapasztalni  lehetett  a  Megyei 
Önkormányzat esetében is, hogy milyen nehéz a feladata az önkormányzatnak egy 
ilyen  anyag  összeállítása  akkor,  amikor  az  elkészítésének  időpontjában  még 
egyáltalán nincsenek meg a költségvetés végszámai. Annyit lehet tudni,  hogy mik 
azok a bevételek, amiből gazdálkodni lehet, és tudni lehet azt, hogy nem akar a város 
változtatni  az  adóbevételek nagyságán.  A város  azt  szeretné,  hogy hasonlóképpen 
2008.  évhez,  zavartalan  legyen  valamennyi  önkormányzati  intézménynek  a 
működése,  és  szeretné  az  Önkormányzat  megvalósítani  a  koncepcióban 
megfogalmazott  fejlesztéseket.  Ezeknek  a  felsorolása  nem  teljes  körű,  sokadjára 



marad el  a  Polgármesteri  Hivatal  felújítása,  amelyre pályázati  lehetőség is lesz,  a 
bölcsőde  elhelyezésének  végleges  megoldása,  és  be  kell  fejezni  az  útépítéseket, 
amelyeket meghatároztak. Sok a bizonytalanság, e miatt nem lehet teljes körű egy 
ilyen koncepció. Legutolsó adatok szerint például az oktatási normatívák nagysága 
4,5 millió Ft-tal kevesebb lesz 2009-ben. Nem lehet tudni előre, hogy a fejlesztésre 
beadott  pályázatok támogatása sikeres lesz-e, ha pozitív elbírálás alá esnek, akkor 
arra  is  gondolni  kell,  hogy  2009-ben  hosszúlejáratú  beruházási  jellegű  hitel 
fejlesztésére  lesz  szükség,  nem működésre,  hanem fejlesztésre.  Röviden ennyiben 
ismertette  a  koncepciót.  Bizottságok  összevont  bizottsági  ülésen  tárgyalták  az 
előterjesztést, és támogatták azt. Kéri a véleményeket, észrevételeket.
 

Gajda Mihály testületi  tag: A koncepcióval  kapcsolatban úgy gondolja,  hogy az 
MSZP a FIDESZ-től nem akarja elvárni azt a fajta a szolidaritást, hogy bármiben is 
részesei  legyenek  például  a  közalkalmazottak,  köztisztviselők  és  egyéb  réteg 
megnyirbálásának,  ezért  nem  fogják  megszavazni  sem  a  koncepciót,  sem  a 
költségvetést,  amennyiben  nem  lesz  változás.  Nem  tartózkodni  fognak,  hanem 
nemmel fognak szavazni. Elég nyomós ok a következő is, amiért így döntenek. Nem 
új keletű, többször felvetette már, hogy az Önkormányzat út és csatornaépítési pártú, 
ettől nem lát tovább, és szerette volna ezt az országgyűlési képviselő jelenlétében 
megvitatni,  aki az ülésről már elment.  Örül az útnak, de az élet apró részleteinek 
segítésére is jobban oda kellene figyelni, jobb munkahelyek legyenek, több legyen a 
kereset,  hogy jobban éljenek a  családok.  A koncepcióban erre  vonatkozóan nincs 
utalás,  hogy  az  Önkormányzat  mit  tud  ehhez  hozzátenni.  Amennyiben  visszaesés 
lesz,  ennek  komoly  hatásai  lesznek  a  vállalkozásokat  tekintve  is.  Látni  lehet,  az 
önkormányzatok  bejelentik,  hogy  milyen  támogatásokat  adnak  a  vállalkozók 
terheinek  enyhítésére.  Szeghalomnak  is  gondolkodni  kellene  abban,  hogy  tud-e 
valamilyen támogatást  biztosítani,  majd  ha erre  szükség lesz.  Erre  a  kihívásra  az 
anyag nem ad választ, ami komoly dolog, hiszen a cégeknek sem lesz könnyű évük. 
Mindenki  a  reálgazdaságról  beszél,  hogy jövőre  rosszabb lesz,  de konkrétan nem 
lehet tudni igazán, hogy az Önkormányzatokat hogyan érinti. Az biztos, hogy jövőre 
normatíva  csökkenés  lesz,  ami  létszámleépítést  eredményezhet,  kevesebb  pénzt. 
Konkrétan erre még anyag nincs kidolgozva, de az biztos, hogy ha jövőre kevesebb 
lesz a jövedelem, akkor az adózók kevesebb adót is fognak fizetni. Ha még jövőre 
nem  is,  de  2010-ben  komoly  problémai  lehetnek  az  önkormányzatoknak.  Ezért 
javasolná, hogy elébük kell menni a problémáknak. Jövőre együtt kellene kidolgozni 
valamit közösen, hogy ilyen problémákra mit lehet  lépni.  Egyúttal fel  is ajánlja a 
támogatásukat egy későbbi közös együttgondolkodásnak a lehetőségét megteremtve. 
Miután a koncepcióból ez hiányzik együtt fognak a FIDESZ frakció képviselői nemet 
mondani a szavazásnál.
 

Hegyesi  Zsuzsanna  testületi  tag: Nem tud  egyetérteni  az  előző  hozzászólásban 
elhangzottakkal,  hogy a Kormány csak utakra, járdaépítésekre tud koncentrálni.  A 
saját körzete ezzel nyert, mert csak így valósulhatott meg az Újtelepen ennyi út és 
járda, ami a lakókörzetében élők örömét és megelégedését jelenti. Nekik is joguk van 



az emberekhez méltó élethez,  és nem pocsolyában járni.  Soha ennyi ilyen jellegű 
beruházás nem volt, ami nagy fejlődést jelentett a város peremén. Nem csak a város 
központját kell fejleszteni, hanem a távolabbi részeket is.
 

Gajda  Mihály  testületi  tag: Nemcsak  útépítés  szükséges,  hanem inkább  arra  is 
törekedni  kell,  hogy  munkahelyek  legyenek.  Meg  kell  nézni  a  környező 
önkormányzatokat,  hogy  az  útépítéseken  túl  milyen  eredményeket  értek  el.  Nem 
nyert ugyan az ipari park pályázata, de az ipar irányába is meg kellett volna tenni a 
szükséges lépéseket, erre volt lehetőség, de kihúzták, és a továbbiakban esély sem 
lesz arra, hogy ilyen lehetőség kínálkozzon.
 

Macsári  József  polgármester:  Gajda  képviselő  úrtól  elhangzott,  hogy  partnerek 
kívánnak  lenni  a  költségvetés  elkészítésénél,  és  segítséget  nyújtanak,  ezt  nagy 
örömmel  veszi.  Az,  hogy  milyen  lehetőség  lett  volna,  illetve  milyen  nem,  ilyen 
gazdasági  helyzetben  az  Önkormányzat  nem  képes  arra,  hogy  ha  például  egy 
inkubátorház építéséhez 50 %-os támogatást lehet nyerni, a másik 400 milliós önrészt 
hozzátegye. A Sárréti ipari park nem önkormányzati tulajdonú, így nem igazán tud az 
önkormányzat beleszólni azokba a folyamatokba, amelyek felmerülnek az ipari park 
betelepítésével kapcsolatban. A tulajdonosnak személyesen felajánlotta a segítséget, 
lehet,  hogy  a  Hivatal  munkatársai  jobb  munkát  végeztek  volna,  mint  akiket 
megbíztak.  Most  van  folyamatban  a  városrendezési  terv  módosítása,  amelynek  a 
célja, hogy ki tudják jelölni az ipari övezeteket, és amit a Testület döntése alapján 
kedvezményesen  tudjanak  biztosítani  a  vállalkozásoknak.  Sok  tervezőnek  a 
közreműködése  kell  abban,  hogy  a  Képviselő-testület  által  2000-ben  elfogadott 
városrendezési  terv  módosítása  olyan  legyen,  ami  megfelel  az  Önkormányzat 
elképzeléseinek. Tudvalévő, hogy más irányba nem tud a település terjeszkedni, nem 
tud az Önkormányzat újabb területeket kialakítani, infrastruktúrát létrehozni, amelyet 
a vállalkozásoknak ajánlanának. Szívesen partnerei akár a Megyei Önkormányzatnak 
is,  hiszen  9  milliárdos  kötvény  kibocsátás  van  a  mögött,  hogy  a  Megye 
foglalkoztatását valamilyen módon segíteni tudják, várják a megkeresést, hogy miben 
lehetnének partnerei. A szeghalmi cégeknél valóban 50 % a szeghalmi dolgozó. A 
FIDESZ  kormány  korábbi  programjában  350  munkahelyet  ígért.  Ezért  várják  a 
lehetőséget, hogy közösen tudjanak tenni ennek az érdekében. A költségvetés szerint 
az intézményeket működteti az önkormányzat, azonban nem törvényi kötelezettség a 
középiskola működtetése, de az Önkormányzat nem adja át a Megyének, a Megye 
nem is fogadta be a települést, TISZK-kel kapcsolatban elutasítást kapott, és ezzel 
sok vita merült fel. Működtetni akarják a helyi szakképzést, ami a település egyik 
jeles polgárának a felajánlása révén működik itt. Békés megyét szinte körbeveszi az a 
szakképzési  integráció,  amibe  belekényszerültek,  de  így  legalább  meg  van  a 
lehetőség, hogy a szakképzés megmaradjon, és pályázati forráshoz jusson.Ez évben 
több mint 29 millió forint pályázati támogatást nyert az iskola, főleg a szakképzés, és 
felnőttképzés vonatkozásában.
 



Dr. Farkas József alpolgármester: Hozzászólásában Gajda Mihály képviselőtársa 
felvetéseire utal a koncepcióval kapcsolatban, amely nem csak út és járdaépítésről 
szól,  az anyagot végig kell olvasni.  A munkahelyteremtést és a létszámleépítést is 
említette  képviselőtársa,  ezzel  kapcsolatban  kérdezi,  hogy  mit  tud  tenni  az 
Önkormányzat, amikor problematikus a költségvetése. Munkahelyteremtést érintően 
olasz  befektetők  érdeklődtek  a  városban,  első  körben kellett  volna  számukra  500 
ember,  aki  tud  szalagmunkán  dolgozni,  de  meg  kell  nézni  a  helyi  cégeket,  ahol 
nagyrészt  a  környező  településekről  szállítják  be  a  munkásokat,  mert  a  helyi 
munkanélkülieknek a 70-80 %-a ilyen munkát nem vállal. Az inkubátorház építésével 
nem értett egyet maga sem, mivel FIDESZ központot akartak létesíteni, amihez 500 
millióval  hozzá  kellett  volna  járulnia  az  Önkormányzatnak.  Mindezek  ellenére 
hangsúlyozza,  hogyha  itt  valaki  komoly  szándékkal  akar  munkahelyet  teremteni, 
ahhoz az Önkormányzat mindenképpen hozzájárul. Ami a koncepciót illeti, el kell 
fogadni, amit a polgármester úr mondott, hogy 2008-ra igen szoros de mégis reális 
költségvetést  fogadott  el  a  Képviselő-testület.  Annak  ellenére  sikerült  tartani  a 
költségvetést,  hogy  ingatlanokat  nem  sikerült  eladni,  és  mindez  a  precíz 
gazdálkodásnak a következménye. Nem ért egyet azzal, hogy nemmel fog szavazni a 
képviselő úr. Az önkormányzatnak vannak saját bevételei, beruházás elhatározásai, az 
is igaz, hogy 9-10 ezres lakosú település lényegesen kisebb testülettel tudna működni. 
Az alapfeladatok biztosítása az elsődleges,  a város működtetése a legfontosabb és 
ezen túl lehetnek a fejlesztések. A költségvetésből kitűnik majd, hogy az általános 
iskolának  el  kell  döntenie,  hogy  az  üresedő  épületekből  mikor  vonul  ki,  hiszen 
felesleges fenntartani olyan helyiségeket,  amelyeket rendszeresen nem használnak. 
Azon is el kell gondolkodni, hogy a város 3 óvodát tud-e fenntartani, és a Hivatalban 
meg kell nézni a létszámot, illetve mindent meg kell tenni, ami a takarékossághoz 
vezet.  A fejlesztéseket  illetően  meg  kell  oldani  a  Bölcsőde  problémáját,  mivel  a 
jelenlegi körülmények nem megfelelőek, amennyiben lehetőség lesz pályázatra, arra, 
hogy egy bölcsődeszárnyat építsenek, akkor ezt meg kell oldani. Lényegesnek tartja 
mindenképpen, hogy az iskola- és gyermekélelmezés felújítási programot tovább kell 
vinni,  a  költségvetésben erre gondolni  kell.  A közmunkaprogrammal  kapcsolatban 
hangsúlyozni  szeretné,  és  ez  a  költségvetési  koncepciót  is  érinti,  hogy  gépesíteni 
kellene  a  város  tisztántartása  érdekében,  2-3  gép  vásárlása  szükségszerű  lenne. 
Véleménye szerint a költségvetési koncepciót el lehet fogadni, és ha ez alapján lesz 
összeállítva a 2009.évi költségvetés, akkor stabil  lesz Szeghalom város működése. 
Elfogadásra javasolja a koncepciót képviselőtársainak.
 

Macsári József polgármester: Az alpolgármester úr elmondott fejlesztésekre keresni 
kell  a  pályázati  lehetőségeket  a  szűkös  költségvetés  idején.  Azt  mindenképpen 
örömmel  veszi,  hogy  a  FIDESZ  részéről  fogadókészség  van  a  költségvetés 
előkészítését illetően, de egyébként is szándékában áll, hogy ebbe a munkába minden 
bizottsági  elnököt  bevon.  A koncepciót  érintően  megjegyzi  még,  hogy  a  Megyei 
Közgyűlésnek nem koncepciója volt,  csupán előterjesztés,  amely nem tartalmazott 
többet,  mint  a város koncepciója,  ami érthető is,  hiszen ilyenkor még nem állnak 
rendelkezésre konkrét számok.



 

Pákozdi Gábor testületi tag: Az eddigi hozzászólásokban mindenkinek igaza van, 
és valóban szükség van az együttgondolkodásra, mert 2010-ben ez le fog csapódni. El 
kell  kezdeni,  hogy  a  munkaerőpiacra  tudnak-e  megfelelő  képzettségű  embereket 
biztosítani. Az általános iskolából kell elindulni, a középiskolában, a szakképzőben 
tanulókkal kapcsolatban nem lehet tervezni, de nem is tudnak mit tenni velük. Ott, 
ahol a szülői háttér meg van, a szülők foglalkoznak a gyerekekkel, de az általános 
iskola minderre a törvényi előírások miatt, illetve a költségvetési behatárolás miatt 
nem képes. A Szakképző Iskolára ez a jellemző, és meg lehet nézni, hogy mit tud 
nyújtani  a  város,  ha  idejön  egy  vállalkozó.  Amennyiben  esetleg  a  Megyének 
átkerülne  a  középiskola,  akkor  úgyis  bezárnák.  Itt  valóban  szükség  van  az 
együttgondolkodásra,  mert  ha  igazán  közösen  nem  járják  körbe,  hogy  mit  lehet 
tervezni a jövőt illetően, és mit lehet nyújtani, akkor valóban nem lehet előre tervezni 
semmit a munkanélküliség csökkentése érdekében.
 

Dr.  Farkas  Erzsébet  testületi  tag: Az  elhangzottak  esetleg  a  helyi  oktatást  is 
minősíti. A saját munkáját említi, hogy plusz munkákat és energiát kell hozzátennie a 
tevékenységéhez,  hogy  ez  által  többet  nyújtson,  és  nagyban  segítse  a  gyerekek 
egészséges fejlődését. A pedagógusoknak is meg kell találni a módját, hogy kin és 
hogyan  lehet  segíteni.  Nem  minősítené  egyébként  olyan  rossznak  a  helyzetet  a 
városban, mint a képviselőtársa, úgy gondolja, hogy az oktatásnak helyileg jobban 
oda  kell  figyelnie.  Javasolja,  hogy  a  költségvetésből  majd  tűnjön  ki,  hogy  az 
Önkormányzat  kis-  és  középvállalkozás  barát,  és  az  út,  járda,  vagy  egyéb 
munkálatokat inkább a helyieknek biztosítsa az Önkormányzat. Kérdése a koncepció 
4.  oldalán  megfogalmazott  részre  vonatkozik,  a  helyi  szervezési  intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások támogatására, hogy ezt milyen módon fogja kidolgozni 
az Önkormányzat. Nagyon fontosnak tartja továbbá, hogy a teljesítmény motivációs 
pályázati alap a koncepcióba bekerült, és felhívja a figyelmet bizonyos intézmények 
összevonására,  illetve  önkormányzati  intézményekben  folyó  működések  esetleges 
privatizációba adására – itt az alapellátás működtetésére gondol –.. Ezzel nagy feladat 
hárulna el az önkormányzattól, és a gyermekélelmezés átszervezését szem előtt tartva 
kellene a város számára elfogadható, korrekt költségvetést előkészíteni.
 

Farkas Zoltán testületi  tag:  Csatlakozik Dr. Farkas Erzsébet képviselőtársának a 
felvetéséhez. Arra lehet számítani, hogy a kistérségek azt a plusz normatívát, amit az 
elmúlt  években  megkaptak,  akár  a  szociális  vagy  egyéb  területre  az  a  2009-es 
költségvetésben már nem szerepel, ez viszont plusz teher lesz, és erre számítani kell. 
Azzal,  hogy ez a feladat kikerült az önkormányzat látóköréből ez nem jelenti  azt, 
hogy nem kell ellátni, és ezt nem lehet elhárítani. A szakképzéssel kapcsolatban az 
országgyűlési  képviselő  úrral  többször  beszéltek  a  TISZK  kérdéséről,  többször 
felvetette,  hogy  ha  a  térség  integrált  szakképzési  törvény  vonatkozásában  ez  a 
változás  marad,  az  Észak-Békési  szakképzésnek  a  végét  fogja  jelenteni.  Ezzel 
kapcsolatban  a  Megyei  Önkormányzat  csak  ilyen  választ  tudott  adni  a  törvény 



értelmében.  A  telephely  fejlesztés  vonatkozásában  a  Megyei  Önkormányzat 
elkészítette a programját, ami segítette volna a kis- és középvállalkozásokat. A Megye 
is  úgy tudja ezeket  megvalósítani,  ha  ehhez támogatást  kap.  Az UNIÓ-s források 
vonatkozásában  viszont  legalább  2  évre  kell  számítani,  míg  az  Európai  Unió 
bürokráciáján végig megy, és meg lehet valósítani, amire a forrást biztosítják. Ezért 
van  arra  lehetőség  az  önkormányzatoknak  is,  hogy  akár  pályáztatás  nélkül  is 
bekerülhetnek a programba, és ehhez gazdaságfejlesztés esetén 50 %-os támogatást 
adnak.
A gazdasági válsággal szembesülve a Megyei Önkormányzat is keresi a válaszokat, 
amelyek az önkormányzatokat érintik, ez a fejezet még most kezdődött el, erről korai 
még beszélni, és befejezésként említést tesz a Megyei Önkormányzat koncepciójára 
is.  A koncepcióban  valóban  csak  azokat  az  irányokat  lehet  meghatározni,  hogy 
melyek azok a  feladatok,  amelyek az Önkormányzat  számára  2009-ben a  túlélést 
biztosítják.  1998.  óta,  amióta  képviselő,  ilyen  nehéz  költségvetési  évnek,  mint  a 
2009-es, még nem készültek.
 

Pákozdi  Gábor  testületi  tag: Dr.Farkas  Erzsébet  képviselő  asszonynak  szeretne 
válaszolni, hogy a hozzászólásában nem a gyerekeket minősítette, hanem a jelenlegi 
helyzetről beszélt.
 

Gajda Mihály testületi tag:  Előző hozzászólásában nem arra akart kitérni, hogy a 
helyi  cégeket  kell  megmenteni,  és  támogatást  kell  számukra nyújtani,  hanem arra 
gondolt,  hogy azoknál  a  kisvállalkozásoknál,  amelyeket  legelőször  érint  a  válság, 
azokat hogyan lehet majd segíteni. Azt kell eldönteni, hogy segélyeket fizet majd az 
Önkormányzat,  vagy  sikerül  megelőzni  a  bajt,  és  támogatással  nyújt  segítséget  a 
vállalkozásoknak.
 

Nagy  Gábor  testületi  tag: A közmunka  fogalmát  elemzi,  amely  valójában  egy 
munkateszt.  Ez  nem  egy  népmunkaerő  piaci  foglalkoztatási  forma,  hanem  egy 
munkateszt, olyan, mint egy jövedelmi teszt. Ezt a magyarok a franciáktól vették át, a 
lényege  az  volt,  hogy  a  jövedelemteszten  kívül  a  szociális  ellátásuknál  azt  is 
vizsgálják,  hogy  képes-e  dolgozni.  Ezzel  munkaerő  piaci  problémákat  nem lehet 
megoldani,  éppen  azért,  mert  nincsenek  benne  motiváló  tényezők.  Az  „Út  a 
munkába”  remek  közfoglalkoztatási  programnak  a  célja  az,  hogy  negyedévente 
szervezzenek az önkormányzatok közmunkát, és ezzel oldják meg a problémát. Ezzel 
a tartós munkanélküliséget megszüntesse statisztikailag, és ezt az EU felé prezentálni 
lehessen.  Ennek  veszélye,  hogy  normatív  alapú  lesz  a  finanszírozás,  és  ha 
negyedévente nem tudja az önkormányzat meghirdetni a programot, akkor nem lesz 
támogatás, ennél fogva ezzel a költségvetésben tervezni kell.
 

Macsári  József  polgármester: Sok minden elhangzott,  teljesen elvonatkoztatva a 
költségvetési  koncepciótól,  amelyről  kiderült,  hogy  teljesen  azonos  a  Megyei 



Önkormányzat  koncepciójával,  hiszen  nincsenek  meg  egyik  helyen  sem azok  az 
adatok,  amelyek birtokában  valóban egy  számokkal  megalapozott  és  feladatokkal 
teletűzdelt koncepciót lehetne előterjeszteni. Feltételezhető, hogy ez a cél, jelenleg a 
korábbi költségvetési törvényben az önkormányzatok rendelkezésére bocsátottak egy 
keretösszeget,  amelyből  közfoglalkoztatást  lehetett  megvalósítani.  Volt  olyan  év, 
hogy éves  szinten  átlagosan ez Szeghalmon 200 főt  érintett.  Hangsúlyozza,  hogy 
biztosan nem ez az egyedüli megoldás, de ha segélyről, vagy munkáról lenne szó, 
akkor a munkát választaná, amennyiben az Önkormányzatnak lehetőséget adnának a 
választásban.  Ugyanis,  ha  valaki  rendszeres  segélyezett,  és  ez  megegyezik  a 
közmunkás fizetéssel,  akkor nem lehet elvárni,  hogy bármilyen munkára alkalmas 
lesz, és tovább romlik az az arány, ami már többször elhangzott, miszerint hány főt 
foglalkoztatnak  a  szeghalmi  üzemek.  Az  előterjesztéssel  kapcsolatos  vitát  lezárja, 
nagyon sok vélemény elhangzott,  amelyet  a  2009.  évi  költségvetés elkészítésekor 
figyelembe  kell  venni,  és  az  elhangzott  kiegészítésekkel  együtt  a  koncepciót 
szavazásra  bocsátja.  Szavazás  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-
testület tagjai 10 igen, 6 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozták:

H a t á r o z a t
 

144/2008. (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  határozat 
melléklete  szerint  Szeghalom  Város  Önkormányzatának  2009.  évi  költségvetési 
koncepcióját, a testületi ülésen elhangzott kiegészítésekkel együtt.
 

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  gondoskodjon  az  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetésének  előkészítéséről,  és  kidolgozásáról  a  koncepcióban 
megfogalmazottak alapján.
 

Határidő: 2008. január 31.
Felelős: Macsári József polgármester
 

5/1. sz. napirend: Víz- és csatornadíjak megállapítása 2009. évre
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester: Tisztelettel  köszönti  a napirend kapcsán megjelent 
Dr. Csák Gyula vezérigazgató urat. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a korábbi 
években  megemelt  vízdíj  már  nem  elég  arra,  hogy  azokat  a  rekonstrukciókat 
végrehajtsa a Vízmű a tulajdonos önkormányzatok területén, amelyek a folyamatos és 
biztonságos üzemeltetéshez szükségesek. Az előterjesztés 3 részből áll, tartalmaz egy 
együttműködési szerződést a rekonstrukcióra vonatkozóan, egy helyi vízdíj rendeletet 



és egy megállapodást, amely a hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazására 
vonatkozik. Az előterjesztést az összevont bizottsági ülésen részletesen, hosszú időn 
keresztül  tárgyalták a bizottságok a Vízmű Zrt.  képviseletében megjelent  műszaki 
vezérigazgató-helyettes  jelenlétében.  Az  előterjesztés  lényege  az,  hogy  az 
elkövetkezendő időben a rekonstrukciós alapot minden csatlakozó önkormányzat a 
Vízmű által megajánlott díjtétellel növelve az ivóvizet és a szennyvizet, képezze meg 
önmagában. Azzal egyet kell érteni, hogy ilyen alapra szükség van, közel 60 éves a 
vízrendszer, amely a városnak szolgáltatja a vizet, és előbb-utóbb komoly felújításra 
szorul.  Fontos  megjegyeznie,  hogy  a  rekonstrukcióra  vonatkozó  együttműködési 
szerződés mellékletével, az abban foglalt költségekkel nem ért egyet, mint például 
hogy 100 ezer Ft egy bekötési díj. Az összevont bizottsági ülésen megjelent Vízmű 
képviselője elmondta, hogy kerékpárút alatt és a másik oldalt érinti a bekötés, de ez 
az összeg mindettől függetlenül nagyon magas és elfogadhatatlan. Ezek a költségek 
általános költségeket,  és a  Vízmű Zrt-nek a megfelelő nyereségszintjét  és  minden 
egyéb  költségeket  tartalmaznak,  túlzott  a  költség  meghatározása,  amelyet  a 
vezérigazgató-helyettes  is  így  ítélt  meg.  Érthetetlen,  hogy  a  mellékletben  miért 
vannak olyan nagyságrendű felújítások, mint amit szerepeltet benne a Zrt. egy olyan 
beruházás után, amely 2 éve lett befejezve. A bizottsági ülésen felvetődött a kérdés, 
hogy a szeghalmi és a füzesgyarmati vízdíj nem azonos, pedig a két település egy 
regionális rendszeren van. Remélhetőleg mindkét település a III. kategóriában van. 
Kérdése a vezérigazgató úrhoz, milyen belső szabályzat mondja ki azt, hogy a Vízmű 
Igazgatóságának  ülésén  az  érintett  tulajdonosi  önkormányzat  képviselője  az  őket 
érintő kérdés tárgyalásakor köteles elhagyni a tanácskozás helyszínét. Erre ugyanis 
Dr. Varga Péter az Igazgatóság elnöke felszólítást adott Szeghalom és Füzesgyarmat 
város  polgármesterei  részére,  amelyen  nagyon  csodálkoznak,  és  sérelmesnek 
tartanak. Azt sem érti, miért kellett zárt ülésen tárgyalni azt a problémát, amely jog 
szerint  tiszta  volt,  vagy lett  volna  legalább is.  A döntésről  hivatalosan azóta  sem 
értesültek. Mindezek után átadja a szót a képviselőtársainak, kéri, hogy az anyaggal 
kapcsolatban mondják el véleményeiket, észrevételeiket.
 

Bartis  Márton  testületi  tag: Az  elmúlt  évtizedek  alatt  mindig  probléma  volt  a 
Vízmű  tevékenységével  kapcsolatban,  az  árképzéssel,  amely  a  Képviselő-testület 
előtt  mindig  elégedetlenséget  okozott,  és  ez  hatással  volt  az  Önkormányzat  és  a 
Vízmű kapcsolatára. Az utóbbi időben köszönt vissza, hogy az itt kitermelt víznek 
közel 50 %-a nem hasznosul, illetve ennek az értéke nem kerül be a Zrt. kasszájába 
így  az  termelési  veszteségként  jelentkezik.  Eddig  erre  vonatkozóan  nem  kaptak 
választ, sőt az előző években is úgynevezett ködösítéssel kellett szembenézniük. A 
véleménye az, hogy a Vízmű Zrt. illetékesei talán nem is ismerik az igazi okokat, 
hogy hová tűnik a  többi  víz,  hiszen erre  vonatkozóan semmi vizsgálat  nem volt. 
Döbbenettel  hallotta,  hogy  még  ma  is  vannak  átalánydíjas  fogyasztók,  akik  a 
tisztességesen  fizetők  zsebére  használják  a  vizet,  feltételezi,  hogy  erre  még 
felmérésük sincs. Mindez azonban a Zrt.-nek nem is igazán érdeke, hiszen a város 
megfizeti  ezt  is,  és  kiszolgáltatott  helyzetben van,  mert  a  Vízmű előterjesztését  a 
Képviselő-testületnek  kötelessége  elfogadni,  vagy  pedig  ki  kell  fizetni  a 



különbözetet. A város semmiképpen nem akar az elővetített 4-es kategóriába kerülni, 
ezért  követelik, hogy a Vízmű Zrt. tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a 
kitermelt víz mennyisége és ára követhető legyen mindenki számára, mindenki azt 
fizesse, amit elhasznál, és a csőtöréshez mielőbb vonuljanak ki a Vízmű szakemberei 
a hálózati veszteség csökkenése érdekében. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy akik a 
90-es években kiléptek, ott a településeken elhanyagolt a rendszer. Kérdése, hogy itt 
nincs elhanyagolva? Az elmúlt években a Vízmű nem gondoskodott úgy a hálózatról, 
hogy az a lakosság számára megelégedést jelentett volna. Mikorra akarja a Vízmű 
elérni, hogy a vízért az fizessen, aki azt felhasználja? Elkerülhető-e, hogy a város a 4-
es kategóriába tartozzon, és mit kell ezért tenni a városnak, a Vízmű ebben milyen 
feladatot vállal, és mikor teljesíti ezt? Lefolytatnak-e belső vizsgálatot a Vízműnél a 
hiányosságok miatt? Nyílván valóan felelősség terheli a Vízmű dolgozóit ezekben a 
kérdésekben.  Amennyiben  a  vezérigazgatónak  nem  volt  elég  rálátása  a  korábbi 
helyzetre, mint helyi képviselő ismerte a helyi viszonyokat, gondokat, és a kérdés, 
hogy a vitás kérdések rendezésére, problémák megoldására miért várt eddig. Talán 
arra  gondolt,  hogy  az  üzemeltetéssel  kapcsolatos  költségek  tekintetében  úgyis 
megszűnik  a  szolidaritás  elve  és  bizonyos  költségek  nem  a  Vízműveket  terheli, 
hanem a települést. Az elmúlt évben pozitív változást vártak attól, hogy a Vízmű Zrt. 
vezérigazgatójának Dr. Csák Gyulát választották. Végezetül azt a kérdést is felteszi, 
hogy  abban  a  körzetben,  ahol  korábban  képviselő  volt,  azokkal  az  egyszerű 
emberekkel hogyan közölné, hogy a vízdíjért közel 600,- Ft-ot kell fizetniük, esetleg 
később akár 1.000,- Ft-ot is.
 

Macsári József polgármester: A bizottsági ülésen a műszaki vezérigazgató-helyettes 
úr kijelentette, hogy a víztisztítóból kijövő víz, és a leszámlázott, díjbevételt képező 
víz mennyisége között van a különbség és semmiféle látható nyoma nincs, hogy ez 
csőtörésből adódna, ez a probléma nem most kezdődött, csak folytatódott. Ezt azért 
veti fel, mivel szó van arról, hogy ha a vízmű átlagtól lényegesen eltér a veszteség a 
büntető  kategória  életbe  lép.  Nem érthető  az  sem,  hogy  van  átalánydíj,  nyílván 
valónak tartaná, ha valaki elfogyaszt valamit, annak az ellenértékét meg kell fizetnie. 
A műszaki  vezérigazgató-helyettes  nem adott  egyértelmű  választ  arra,  hogy  nem 
hasonló események miatt  történik-e az, hogy ennyire lényeges az eltérés.  50 %-os 
vízelfolyás az óriási lenne, tehát mindezeknek nem tudni az okát.
 

Gajda Mihály testületi tag:  A Vízmű társaságnak van felügyelő bizottsága, és az 
Önkormányzat részéről delegált tagja ennek Nagy István, aki rendszeresen részt vesz 
az  üléseken,  és  nála  is  lehet  tájékozódni  a  Vízműveket  érintő  kérdésekben,  és  a 
díjtáblázatot a Felügyelő Bizottság átvizsgálta, jóváhagyta. Egyébként maga is tag, és 
elmondja, hogy sok minden problémát megörököltek az előző vezetés idejéből és az, 
amit Bartis képviselőtársa most számon kér, ennek a folyamata most mutatkozik. Sok 
kérdés  tekintetében  nem a  Vízműnek  kell  megadni  a  választ,  hanem itt  helyben, 
mivel ezek itteni problémákat jelentenek, és meg kell oldani.
 



Macsári  József  polgármester:  A  Vízművek  Zrt.  működésével  kapcsolatos 
valamennyi döntést a Közgyűlés hozza meg. Amikor 2008. január elején az Észak-
Békési  települések  összefogva  kérték,  hogy  legalább  10  %-a  a  tulajdonosoknak 
mondja ki, hogy a 310 millió forintos veszteségét az Árpád fürdőnek ne a szeghalmi 
fogyasztók  fizessék  meg,  Békéscsaba  egymaga  kérésére  a  napirendről  levették  a 
kérdést.  Ilyen a  tulajdonosi  rendszer,  ezeket  a  döntéseket  a  díjképzéstől  kezdve a 
Közgyűlés hagyja jóvá, pontosan egy Békéscsaba, egy Orosháza, adott esetben egy 
Szarvas, bár Szarvas polgármesterével egyenlő véleményen voltak akkor, amikor a 
szabályzatokról külön-külön döntöttek, amely hosszú távra meghatározza a stratégiát 
a Vízmű Rt.-nél, és hogy a tulajdonosok mennyi vízdíjat fognak fizetni.
 

Dr. Farkas József alpolgármester: Az, hogy ki mikor mit rontott el az egy dolog, 
most kell szembesülni azzal, hogy a Vízműnek nincsenek tartalékai, és a lakosságnak 
kell  megfizetni  a  felújításokat,  és  egyéb  költségeket.  Gajda  képviselőtársának 
megjegyzi, hogy jelenleg nem érzékenyek annyira az emberek problémájára, amikor 
500-550  forintos  díjat  kell  majd  fizetni.  Majd  akkor  valóban  ki  kell  menni  az 
Újtelepre, ahol a legérzékenyebbek az emberek a kis jövedelmük miatt és ezt el kell 
mondani.  Konkrétan  a  vezérigazgató  úrtól  azt  kérdezné  meg,  hogy  2006-ban  a 
Magyar Alkotmánybíróság megkifogásolta az alapdíj felszámítását, és ezt meg kellett 
szüntetni. Mi ezzel a helyzet most 2008-ban? Tehát az alkotmánybírósági határozat 
ellenére miért szerepel az alapdíj mégis a vízdíjban? Kérdése még a vezérigazgató úr 
felé,  hogy  akkor  2009.  január  1-től  ÁFA díjjal  együtt  mennyi  lesz  a  vízdíj  és  a 
csatornadíj.  Ezt  konkrétan  ki  kell  mondani.  Az  anyagban  szereplő  számításokkal 
kapcsolatban  megjegyzi,  hogy  az  szinte  áttekinthetetlen  és  egyszerűbben  is  elő 
lehetett volna terjeszteni az érthetőség érdekében. Mindenképpen kérdés az is, hogy 
ki ellenőrzi majd a javítási költségeket, amelyek a várost érintik. Csodálkozik azon, 
hogy azt,  akiről  szó  van,  kiküldik  az  Igazgatósági  ülésről,  ezt  elfogadhatatlannak 
tartja.
 

Kardos László testületi  tag:  Szeghalmon több olyan 30-40 lakású társasház van, 
ahol  mindenhol  egyedi  vízmérő  van  felszerelve,  de  megmaradt  egy  főmérő  és  a 
különbözetet a lakóknak kell megfizetniük a saját fogyasztásukon felül. Több esetben 
kommandósok szállták meg a társasházat  és  végeztek ellenőrzést,  és  nem találtak 
problémát, hogy valaki lopta volna a vizet,  de a különbözetet mégis megfizettetik 
velük.  Egy ilyen nagyságú társasházban lehet  akár  40-50 m3 is  kéthavi  bontásra, 
amely a lakók számára nagyon megterhelő. Erre megoldást kér, ugyanis az el nem 
fogyasztott vízért is fizetni kell a lakóknak.
 

Macsári József polgármester: Megkéri Dr.Csák Gyula vezérigazgató urat, hogy az 
elhangzott kérdésekre válaszolni szíveskedjék. 
 

Dr. Csák Gyula vezérigazgató: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a 



kábeltelevízió  nézőit,  és  az  elhangzott  kérdésekre  a  következőkben  válaszol.  A 
polgármester úr felvetette, hogy Füzesgyarmat díja eltér Szeghalom díjától, hogyan 
lehet  ez,  hiszen  ugyanakkor  egy  díjtételben  vannak.  Ennek  oka  az,  hogy 
Füzesgyarmat  eltérő  díjat  érvényesített,  eltért  a  szerződéstől  és  a  Közgyűlési 
döntéstől, áthelyezte a díjemelést, és mivel a kár összege nem mutatható ki, így azt 
nem  lehet  követelni.  Erre  egyébként  számítások  készültek,  és  bármely  település 
kérhet  a  Vízművektől  adatokat,  információkat.  Megjegyzi,  hogy  az  ártörvénynek 
viszont eleget tett Füzesgyarmat Képviselő-testülete.
 

Macsári  József  polgármester:  Ha jogos  egy  143,-  Ft-os  ár  Füzesgyarmaton,  mi 
indokolta, hogy a szeghalmi lakosoknak ugyanazért a vízért 183,-Ft-ot kell fizetnie? 
Mindkét helyen az alapdíj 520,- Ft.
 

Dr.  Csák  Gyula  vezérigazgató: Ígéretet  tesz  arra,  hogy  a  tavaly  évben  készült 
számításokat  elküldi  a  városnak.  A másik  felvetése,  hogy  a  polgármester  úrék 
megjelentek a település saját ügyét tárgyaló Igazgatósági ülésen, és innen ki lettek 
küldve.  Ezzel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  korábbi  ügyek  miatt  szigorították  az 
ülések rendjét, és az Igazgatóság ülése zárt. Elismeri, hogy az említett helyzet sértő 
volt, és ahogyan az elnök úr ezt lebonyolította.
 

Macsári  József  polgármester: A meghívóra  nem írták  rá,  hogy  csak  látogatóba 
hívják őket.
 

Dr.Csák Gyula vezérigazgató: Az elnök úr levélben fog elnézést kérni a kellemetlen 
eset miatt.  Bartis képviselő úr a hozzászólásában elemezte, hogy a 90-es években 
Szeghalom  a  részvénytársaságból  ki  kívánt  lépni,  véleménye  szerint  ennek  sok 
igazságtartalma volt, de mivel erre nem került sor, ennek igen keserű következményei 
vannak, Szeghalom egy mértékadó tulajdonosa lehetne a részvénytársaságnak és egy 
igazgatósági  tagot  delegáló  tagja  lehetne  a  társaságnak,  most  csupán  a  felügyelő 
bizottságba  delegálhat  tagot.  Kérdés  hangzott  el  arra,  hogy  miért  vannak  a 
vízveszteségek,  és  miért  nem  hárította  el  a  társaság  ezeket.  Az  elmúlt  években 
hiányos  volt  a  stratégiája  a  társaságnak,  ez  kihatott  a  díjakra  is,  és  ez  óriási 
hiányossága a működésnek, az is, hogy a rekonstrukciókra nem volt odafigyelve. A 
közművek, amelyek önkormányzati tulajdonúak, mivel nem kerültek be a társaságba, 
automatikusan az amortizációja sem jelent meg a társaság gazdálkodásában, és azok a 
források,  amelyek  egészében  a  rendszert  megfelelően  el  tudták  volna  látni,  nem 
voltak beépítve a díjakba,  részben igen esetleg 10-15 %-a annak ami egészséges, 
műszaki értelemben optimális lett volna. Ez olyan adósság, ami évtizedeken keresztül 
fennállt. A korábbiakban is az volt az alapszabály, hogy az önkormányzatok feladata 
lett volna a rekonstrukciók elvégzése. 
A jövőben az a rendszer fog működni, hogy az önkormányzatok megkapják a bérleti 
díjat,  és  ők  fognak  dönteni  abban,  hogy  milyen  beruházásokat,  rekonstrukciókat 



végeznek,  és  ez  a  közművagyon  várhatóan  kikerül  a  társaságból  az 
önkormányzatokhoz. Ez komoly előkészítést igényel majd, hiszen egy évtizedre kell 
visszatekinteni, és minden rekonstrukciónál tételesen kell áttekinteni a dolgokat. Az 
említésre  visszatérve,  hogy  milyen  nagy  problémák  voltak,  elmondja,  hogy  az 
Önkormányzat sem a jó gazda gondosságával járt el, csak azt nézték, hogy a vízdíj 
hogyan alakul, de mint tulajdonos a saját cégükkel és a közművagyonnal nem olyan 
odafigyeléssel  foglalkoztak,  mint  egy éve  már.  A társaságnak pénze  se  lett  volna 
korábban, ezért nehéz lett volna a közművek állagát megőrizni olyan módon, hogy 
például Szeghalmon 40 % feletti vízveszteség legyen, vagy általában lepusztuljanak a 
közművek. Az, hogy 40-50 %-os vízveszteségek legyenek, ez irrealitás. Ezen kellett 
változtatni azért, mert ha ezt a tendenciát nem tudják megváltoztatni, egyre drágább 
lesz a vízszolgáltatás, és ezen a Vízművek dolgozó is változtatni szeretnének. Amikor 
júniusban a céghez került,  2 hónap alatt  kidolgoztak egy koncepciót,  hogy mik a 
problémák,  és  milyen  irányban  kellene  elindulni.  Szeptemberben  tartottak  az 
önkormányzatoknak konferenciát, hogy a problémákat kibeszéljék, és a cél az volt, 
hogy  mindenki  számára  elfogadható  kompromisszum  jöjjön  létre,  tehát  már 
kezdetben  is  voltak  pozitív  lépések,  és  mindenképpen  szakmai  alapon  akartak 
működni. A társaságnak óriási értéke van, ugyanis nincs az országban még egy olyan 
víziközmű  szolgáltató,  ahol  az  évtizedek  alatt  meg  tudtak  egyezni  mindig,  hogy 
együtt  maradjanak.  A  veszteséggel  kapcsolatban  olyan  rendszert  próbáltak  az 
önkormányzatokkal kidolgozni, hogy mindenki beleteszi a díjába azt a bérleti díjat, 
ami fedezet az ő díjaira,  és ezt az adott önkormányzat kapja meg, így akkor nem 
bizalom  kérdése  a  dolog.  Az  50  forintot  említve,  októberben  összehívta  az 
önkormányzatokat,  és  ők  javasolták  ezt  az  összeget,  amit  úgy  gondoltak,  hogy  a 
testületeik jóváhagynak. A Társaság csak a működési részre, és a minimum bérleti 
díjra teszi a javaslatot. Az átalánydíjasokat illetően, pillanatnyilag nincsenek olyan 
jogi eszközök, amely ezt megszüntethetné, így nő a vízveszteség. Esetleg a Vízmű 
ingyenesen  kialakítja  számukra  a  mérőhelyet,  illetve  rendszeresen  ellenőrzi  a 
fogyasztásukat,  ezt  tudják  tenni.  Válaszával  visszatért  a  vízveszteséghez,  és  mint 
mondja a Vízműnek nem ez az érdeke, hanem a nyereség termelése. A rekonstrukció 
alatt nem az egész csőhálózat kicserélését kell érteni, hanem megkeresik azt a pontot, 
ahol jelenős vízveszteségek vannak. Jövő évben a Vízmű Zrt. olyan berendezést fog 
vásárolni, amely rákerül a fogyasztási helyekre és az éjszakai órákban, a hanghatások 
alapján megkereshetőek lesznek a pontokon a szivárgások. A csőtörések kijavításával 
kapcsolatban  sokat  javult  a  cég  gyakorlata,  hiszen  szigorúan  veszik  a  csőtörések 
elhárítását,  ezzel  kapcsolatos  hiányosság  esetén  komoly  felelősségre  vonást 
alkalmaznak.  Elhangzott,  hogy  az  fizesse  ki  a  vízdíjat,  aki  felhasználja.  Ezzel 
kapcsolatban elmondja, hogy Szeghalom az, aki forint összegben kimutatva a legtöbb 
segítséget kapja a Társaságtól, ugyanis a vízdíjban jelentős támogatás van Szeghalom 
részére,  mert  a  vízszolgáltatás  tekintetében  fennmarad  a  szolidaritási  elv,  míg  a 
csatornaszolgáltatás  esetében  megszűnik,  ez  most  érzékelhető,  hiszen  jelentős 
emelkedés mutatkozik.
Arra  a  kérdésre,  belső  vizsgálatot  végez-e  a  cég,  és  hogy  hol  kell  vizsgálatokat 
végezni,  a  válasza  igen.  Személyesen  kezdeményezte,  az  önkormányzatok,  és  a 



társaság közötti kapcsolat bővüljön ki arra, hogy a társaság évente tegyen javaslatot a 
rekonstrukciókra, és ebben legyen egyeztetés. A lista most nagy, ez évben benne van 
minden,  ami  középtávon  szükséges  lehet.  Ugyancsak  kérdésre  válaszol  azzal, 
miszerint  őszintén  az  emberek  elé  áll  és  igyekszik  elmagyarázni,  hogy  az 
önkormányzatoknak  az  a  célja  ezekkel  az  emelésekkel,  hogy  az  évtizedes 
elmaradásokat most fokozatosan el kell kezdeni bepótolni. Ha ezeket most nem teszik 
meg, a közművek le fognak robbanni, és az önkormányzatok a saját pénzükből nem 
lesznek képesek megoldani a problémát. 
Polgármester  úr  említette,  hogy Békéscsaba  januárban levette  napirendről  a  fürdő 
ügyét.  E  tekintetben  egyre  nyilvánvalóbb  a  települések  akarata,  hogy  a  fürdő 
kikerüljön a Társaságból, mivel jelentős veszteségforrás volt. Ezt a jogos igényt első 
körben nem, de a második körben sikerült elérni, hogy Békéscsaba kivegye a fürdőt a 
Társaságból.
Az alpolgármester úr által említett alkotmánybírósági határozattal kapcsolatban azóta 
újabb döntés született arról, hogy alapdíj és m3-es díj egyidejűleg lehessen. 
A hozzászólásokban elhangzott még, hogy a társasházakban mélyen sértik a lakók 
érdekeit,  mivel  a  főmérők  alapján  fizetik  a  fogyasztást.  Ezt  kormányrendelet 
szabályozza,  és  azt  is,  hogy  melyik  mérő  alapján  kell  megállapítani.  A Vízmű a 
fogyasztást csak a főmérő alapján határozhatja meg, és ezt meg lehet osztani a lakók 
között az almérők mérései alapján. Ilyen esetben az a gyakorlat, hogy a társasházban 
a visszaélésre fény derül.
 

Macsári József polgármester: Megköszöni a válaszadást, és kérdezi a jelenlevőket, 
hogy van-e hozzászólás a napirenddel kapcsolatban.
 

Sós  Józsefné  Pénzügyi  Bizottság  külső  tagja: Tekintettel  arra,  hogy  magas 
áremelésről van szó, érdemes lenne a részletekbe még belemélyedni.  A szabályzat 
szerint  a  vízdíj  az  alapdíjból  és  fogyasztástól  függő  díjból  tevődik  össze,  és  a 
díjszabályzatban  nem talált  utalást  a  korrekciós  díjtétel  meghatározására.  Nagyon 
szépnek  tűnik  az  anyagban,  hogy  az  alapdíj  nem változik,  de  ugyanakkor  mégis 
rákerült a fogyasztástól függő díj (5,90 Ft) és első kérdése ezzel kapcsolatos.
Következő  kérdését  a  magas  értékesítési  különbözettel  kapcsolatban  teszi  fel,  és 
korainak tartja ennek bevezetését a városban 2012-ben. A 2007-2008-as években már 
kérhette volna a Vízmű Zrt. az alapdíj eltörlését, de nem tette meg, mivel likviditási 
gondjai jelentkeztek volna. Ha akkor Szeghalom megtette volna a Vízművek felé ezt 
a kedvező lépést, hogy nem kérte ennek az eltörlését, akkor a 2012-es év még korai a 
város tekintetében, hiszen nincs ideje felkészülni a büntetőkategóriára, ami 10 %-os 
emelést  jelent  pluszban.  Javasolja  ezzel  kapcsolatban,  hogy  a  Testület 
kezdeményezzen  egy újabb egyeztető  tárgyalást  erre  vonatkozóan.  Az is  érdekes, 
hogy a városban a csatornarendszer egy korszerű építmény, míg a vízellátó rendszer 
nagyon elhasználódott, és véleménye szerint ez a 4-es büntetőkategória mindkét díjra 
rá  fog  telepedni.  Szeghalom városnak a  díjtételbe  lehetősége  lenne  beépíteni  egy 



bérleti  díjat,  a  minimum  bérleti  díjon  felül.  Bruttó  870  ezer  forintos  többlet 
árbevételhez  jutna  a  város,  hogy  ha  akár  1  forintos  áremelést  kezdeményezne  a 
lakosság  felé.  Az  a  meglátása,  hogy  az  Önkormányzat,  amely  főleg  baloldali 
összetételű,  nem szeretné tovább terhelni  a lakosságot  a magas vízdíjjal,  hiszen a 
lakosság  éppen  elég  terhet  kapott  a  Vízmű  Zrt.-től.  Megköszöni  a  lehetőséget  a 
hozzászólásra.
 

Dr. Csák Gyula vezérigazgató: A kérdéseknek egy része nem a Vízműhöz, hanem a 
Testülethez van címezve. A Közgyűlés 3 évente dönt a kérdésekről, korábban is ez 
volt a szabály, de ez most elmaradt, majd a következő évben merül fel, hogy ezen az 
Önkormányzat akar-e változtatni. Valóban igaz, hogy rövid időn belül csődbe ment 
volna a cég, amennyiben nincs alapdíj. 
Önmagában nem okoz működési problémát, hogy egytényezős a díj, ennek a hatását 
át  kell  gondolni  és  meg kell  vizsgálni.  A 3  év  valóban nem elég,  az  első  verzió 
alapján az volt  a megállapítás,  legalább 7 év kell  ahhoz,  hogy komolyan tervezni 
lehessen a rekonstrukciókat, a forrást elő lehessen teremteni. A kompromisszumok 
szerint lett meghatározva, hogy 5 év alatt épüljön le a korábbi szolidaritási rendszer, 
de  ezt  sajnálatos  módon  a  Közgyűlés  elutasította.  Ezt  követte  a  3  éves  leépülési 
időszak, amellyel most találkozik a Képviselő-testület. A Társaság szakemberei nem 
gondolják, hogy ezzel minden problémát meg lehet szüntetni. Éppen azért indult egy 
olyan  kezdeményezés,  hogy  a  nehéz  helyzetben  lévő  önkormányzatok 
együttműködésbe tudjanak lépni és ezeket a problémákat, mielőbb megszüntessék. Itt 
céloz  arra,  hogy  Szeghalomnak  is  van  értelme  ebben  az  együttműködésben 
közreműködni,  mert  a  vízhálózati  rekonstrukcióknak  és  a  vízveszteségnek  a 
megszüntetése prioritást jelent. Tehát Szeghalom, mivel a legnagyobb problémája van 
ezen a területen a többiekhez képest, rekonstrukciókra számíthat, de a településeknek 
majd  együtt  kell  meghatározni  a  prioritásokat.  A  szennyvíznél  nem  kerül  a  4. 
kategóriába  Szeghalom,  mivel  a  szennyvíznél  ez  évtől  megszűntek  a  kategóriák, 
hanem minden település a korábbi díjától elkezd megindulni a saját önköltségének 
irányába.  Szeghalom jól  áll,  mivel  a  szolidaritási  tétel  fokozatosan  eltűnik  majd 
Szeghalom díjából. Jelenleg 10 forinttal segíti azokat a településeket, akiknek nagyon 
drága a rendszerük, viszont a víz tekintetében ennek többszörösével kap támogatást a 
szeghalmi fogyasztó. Igyekezett minden feltett kérdésre válaszolni, és befejezésként 
mindenkinek megköszöni a figyelmét.
 

Macsári  József  polgármester: Megköszöni  a  hozzászólásokat,  a  részletes 
válaszadásokat  és  a  vitát  lezárja.  Ami  a  legutóbbi  kérdéseket  gerjesztette,  az  a 
szolidaritás  elvének a  megszüntetése volt,  Békéscsaba akarta  így,  ez  Közgyűlésen 
hangzott  el.  Szeghalom mindenképpen szerette  volna legalább az 5 évet  átmeneti 
időszaknak. Elhangzott, hogy Szeghalom jól járt, ez annyit jelent, hogy 155, -Ft nettó 
m3-s  szennyvízdíjból  lesz  254+  rekonstrukciós  alap,  így  el  lehet  képzelni,  hogy 
kisebb településen milyen díjnövekménnyel jár mindez. Való igaz, hogy itt magas a 
vízkitermelésének az önköltsége e miatt, tekintettel arra, hogy ott viszont nem szűnt 



meg  a  szolidaritás  elve,  tulajdonképpen  mivel  a  szennyvíznél  még  támogatja 
Szeghalom a  településeket,  a  másik  oldalt  ezt  visszakapja  duplán  a  vízdíjban.  A 
vezérigazgató úr említette a 40-50 milliós átlagos évi nyereséget, a 120 milliós bérleti 
díjat, és most arra utal, hogy korábban milyen fejlesztési lehetőségek voltak a korábbi 
vízdíjakban,  említeni  lehet  a 310 milliós fürdőveszteséget,  ez  már  430-480 millió 
forint körüli. Véleménye szerint évi 200 millióval mindig támogatta a Vízmű azokat a 
településeket, akik szennyvíz vagy vízberuházásba kezdtek, ugyanúgy Szeghalmot is. 
Ez  már  600  millió  körüli  összeg,  és  Szeghalom  vonatkozásában  még  említést 
érdemel,  hogy  2007-ben  kapott  a  Vízművek  Zrt.  Szeghalom után  7  millió  forint 
állami  támogatást,  a  korábbi  években  ettől  lényegesen  többet,  100  milliós 
nagyságrendben. Ezek mind a korábbi vízdíjak mellett voltak meg, ehhez képest az 
Unió elvárásának megfelelően a hálózat folyamatos karbantartása és rekonstrukciója 
szükséges, amelyet nyilván az önkormányzatoknak kell megoldaniuk, ezért van itt az 
előterjesztés. Ennek az alapja az eszközgazdálkodási szabályzat, amiről vita folyt az 
összevont bizottsági ülésen is, hogy mindent Szeghalom fizet meg. 
Fentiek  után  elsőként  szavazásra  bocsátja  a  rekonstrukciós  együttműködési 
szerződést, amelynek a költségeire vissza kell térni a későbbiekben, mert a fajlagos 
költségek,  amik  Szeghalom  vonatkozásában  ki  vannak  mutatva,  azok  irreálisan 
magasak.  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
 

145/2008. (XI. 28.) Ökt. sz.
 

1.     Szeghalom  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  azon 
szándékát,  hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt.  és a Társaság részvényesei 
között  létrejövő  rekonstrukciós  együttműködésnek  2009.  január  1-től 
részese  kíván  lenni. A  határozat  mellékletét  képező  rekonstrukciós 
együttműködési szerződést elfogadja.

 

2.     A szerződésben foglaltaknak megfelelően díjrendeletében mind a szennyvíz, 
mind pedig a vízszolgáltatás tekintetében 2009. január 1-től 50,- Ft/m3 + ÁFA 
többlet  bérleti  díjat fog  megállapítani  a  szükséges  források  biztosítása 
érdekében.

 

3.     Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  rekonstrukciós  együttműködési 
szerződést aláírja.

 

Felelős: Macsári József polgármester



Határidő: 2008. december 31.
 

Macsári  József  polgármester: Fentiek  után  szavazásra  bocsátja  a  2009.  évre 
vonatkozó  víz-  és  csatornadíj  megállapításáról  szóló  rendeletet  a  B  változatú 
melléklettel. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2008. (XI. 29.) sz.
 r e n d e l e t e 

 

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és 
a szolgáltatások egyes kérdéseiről

 
Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az árak megállapításáról 
szóló  1990.  évi  LXXXVII.  törvény  7.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás 
alapján, továbbá a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletre figyelemmel, az Önkormányzat 
a tulajdoni érdekeltségében lévő víziközműből szolgáltatott ivóvíz-, és a víziközmű 
által biztosított szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatások legmagasabb 
hatósági  díjának  megállapításáról  és  alkalmazásáról,  valamint  a  szolgáltatások 
igénybevételének egyes kérdéseiről az alábbi módon állapítja meg. 

A RENDELET HATÁLYA
1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Szeghalom Város Önkormányzat közigazgatási területén 
közműves ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatást igénybe vevő 
fogyasztókra, és a közüzemi szolgáltatást végző Békés Megyei Vízművek Zrt. 
szolgáltatóra.
 

HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS
2. §.

A szolgáltatások „legmagasabb” hatósági díjait a rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza, melyet a Képviselő-testület (a Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése 
határozatával jóváhagyott víz- és csatornaszolgáltatás díjmegállapításának 
árszabályzatát alapul véve) állapít meg. Az 1. számú melléklet szerinti megállapított 
hatósági díjak a mindenkor érvényes általános forgalmi adót nem tartalmazzák.



 

FOGYASZTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI JOGVISZONY
 

3. §.

A fogyasztó és a szolgáltató közötti közüzemi szolgáltatási jogviszony tartalmát a 
szolgáltatási szerződés és annak részét képező, a szolgáltató által alkalmazott 
mindenkor érvényes „Általános Szerződési Feltételek" szabályozzák részletesen.
 

VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS
 

4. §.

A Ptk. 685. §. c.  pont szerinti gazdálkodó szervezet víziközmű igénybevételénél a 
szolgáltatónak a  víziközmű-fejlesztési  hozzájárulás  megállapításánál  minimum 0,2 
m3/nap  átlagos  mennyiséget  kell  figyelembe  venni.  A  hozzájárulás  összegét  a 
szolgáltató  szervezet  állapítja  meg.  A kötelező  önkormányzati  feladatokat  ellátó 
gazdálkodóknak - független az ingatlan tulajdonjogától – továbbá lakásszövetkezet és 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakóépületek  elhelyezésére  szolgáló  ingatlanok 
esetében víziközmű fejlesztési hozzájárulást nem kell fizetni.

 

VÍZFOGYASZTÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSA
 

5. §.

1.) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, elkülönített 
vízhasználatok esetén a mellékmérők figyelembevételével, vízmérőhiányában az 
átalánnyal, illetve műszaki becsléssel kell megállapítani. Az ingatlanon fogyasztott 
víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó.

2.) A vízmérőt a fogyasztó igénye alapján a szolgáltató szereli fel. A vízmérő 
felszerelés után a szolgáltató tulajdonába kerülnek, így a szükséges hitelesítéseket és 
vízmérő cseréket is a szolgáltató végzi saját költségén. Kivétel a locsolási célú 
vízhasználat mérésére szolgáló mellékvízmérő, mely a fogyasztó tulajdonába kerül és 
hitelesítéséről a fogyasztó köteles gondoskodni.

3.) Abban az esetben, ha a fogyasztási helyek a bekötési vízmérő után központi 
melegvíz ellátásban is részesülnek; a fogyasztási helyeket melegvizes 
mellékvízmérővel is el kell látni. Amennyiben melegvizes mellékvízmérő nem kerül 
felszerelésre, vagy a felszerelt nem működik, a fogyasztási hely vízfelhasználását 



átalányban kell megállapítani.

4.) Az ingatlanon kialakított közös vízfogyasztási helyeket mellékvízmérővel kell 
ellátni. Ha a bekötési vízmérőre a fogyasztók nem kötöttek külön szolgáltatási 
szerződést, úgy a vízmérőn megállapított közös fogyasztást és az elfolyt, valamint 
egyéb célra felhasznált vízmennyiséget a bekötési vízmérő mögötti fogyasztók 
között egyenlő arányban kell szétosztani.

5.) A fogyasztás meghatározásának és a vízmérők leolvasásának, költségei a         
szolgáltatót terhelik.

6.) A nem háztartási célú fogyasztásért - kivéve a 7.) bekezdés szerinti 
önkormányzatot és annak intézményeit – hatósági díjat kell fizetni.

7.) Önkormányzati fogyasztásnak minősül az önkormányzatok kötelező funkciót 
ellátó intézményeinek, nem önkormányzati tulajdonban lévő, de kötelező 
Önkormányzati feladatokat ellátó gazdálkodók és önkormányzati tulajdonban levő 
olyan létesítmények vízfogyasztása, melyeket vállalkozók üzemeltetnek kötelező 
önkormányzati feladatok ellátása céljából.

8.) A házi vízvezeték - fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható 
helyen történő rejtett meghibásodás esetén, amennyiben a fogyasztó nem sértette 
meg a rendszeres ellenőrzési és karbantartási kötelezettségét, a vízfogyasztást 
átalányban, illetve műszaki becsléssel kell megállapítani. A fogyasztó rendszeres 
ellenőrzési kötelezettség körébe tartozik különösen a vízmérők állásának, az 
aknák, vezetékek állapotának gyakori ellenőrzése, szivárgásra utaló jelek esetén 
azok okainak felderítése.

 
SZENNYVÍZMENNYISÉG MEGÁLLAPÍTÁSA
 

6. §.

1.) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz 
mennyiségét szennyvízméréssel, mérés hiányában, pedig az adott helyen 
fogyasztott teljes vízmennyiség – független attól, hogy annak beszerzése honnan 
történik – alapján kell megállapítani.

 
2.) Nem vehető figyelembe a szennyvízmennyiség meghatározásánál:
a.)     az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló 
szennyvízelvezető műben vagy befogadóban nyer elhelyezést;
b.)    az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését 
minőségi vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és elhelyezését a 



fogyasztó igazolta;
c.)     az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a 
környezetben elszivárgott;
d.)    az év április l-től szeptember 31-ig terjedő időszakban locsolási célú 
felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem lehet kevesebb, mint az 
adott időszakhoz tartozó vízhasználat 1 %-a;
e.)     a házi ivóvízvezeték hálózatra, a szolgáltató és a fogyasztó írásbeli 
megállapodása, illetőleg a szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn 
mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d.) pont szerinti kedvezmény 
igénybevételére nem kerül sor.
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 

7. §.

1.) Szükség esetén a szolgáltató kezdeményezésére a településen vízkorlátozást a 
polgármester rendelheti el.

2.) Ha a településen elrendelt vízkorlátozás locsolási és gépkocsi mosási tilalmat 
is tartalmaz, a korlátozás időtartamára a locsolási, illetőleg a gépkocsi mosási 
vízfogyasztásért - átalánydíjas fogyasztók esetén - vízdíj nem számlázható,

3.) A szennyvízelvezető műbe tilos bebocsátani veszélyes hulladéknak minősülő 
anyagot, csapadékvizet, állati eredetű trágyát vagy trágyalevet, szennyvízgyűjtőben 
tárolt szennyvizet, illetve ilyen helyen gyűjtőből tartálykocsival szállított szennyvizet.

4.) A szolgáltatásokért járó díjfizetések elmulasztása esetén a szolgáltató a 
vízfogyasztást a bekötővezeték elzárásával, vízmérő kiszerelésével is 
korlátozhatja. A fogyasztó ilyenkor köteles megtéríteni a korlátozással kapcsolatos 
költségeket.

5.) A vízmérő mérési pontatlanságára irányuló fogyasztói reklamáció esetén  a 
szolgáltató a vízmérő pontossági ellenőrző vizsgálatát a fogyasztó kérésére köteles 
elvégeztetni. Amennyiben a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a vízmérő a 
mérésügyi jogszabályokban meghatározott tűrési határon belül működött, a 
vizsgálat költségét a fogyasztó köteles megtéríteni.

6.) Az ingatlanok víziközmű bekötését és a mellékmérők felszerelését igénylő által 
megfizetett építési hozzájárulás után a szolgáltató saját beruházásában végzi el. 
Gazdálkodó szervezetek víziközmű bekötését a szolgáltató saját beruházásban - a 
víziközmű - fejlesztési és beruházási hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos 
megállapodás megkötése után - végzi el.



7.) A fogyasztó köteles a szolgáltató részére a házi víziközmű-hálózat ellenőrzését 
lehetővé tenni, köteles tartózkodni a vízmérő kiszerelésétől, megrongálásától, a 
szennyvízcsatornába történő csapadékvíz és folyékony vagy szilárd hulladék 
bevezetésétől, a szolgáltató tudta és beleegyezése nélküli vízvételezéstől és 
szennyvízbebocsátástól.

8.) A fogyasztó a jogtalan vízvételezésért és szennyvízbebocsátásért ötszörös víz - és 
csatornadíjat  köteles  fizetni  a  tényleges  vízvételezés  és  szennyvízbebocsátás 
kezdetétől  az  annak  észleléséig  terjedő  időszakra.  A  vételezett  víz  vagy 
bebocsátott szennyvízmennyiséget a vízmérőn mért víz mennyisége alapján vagy 
mérés  hiányában  műszaki  becsléssel  kell  megállapítani.  A  vízvételezés  vagy 
szennyvízbebocsátás kezdetének - figyelembe véve a díjkövetelések elévülésének 
szabályait  -  ellenkező  bizonyításig  a  házi  vízvezeték  és  csatorna  utolsó 
ellenőrzésének időpontját, ennek hiányában a tárgyi víziközmű (utcai vízelosztó 
hálózat vagy gyűjtőcsatorna) üzembe helyezésének időpontját kell tekinteni.

 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
 

8. §.

1.) Aki e rendelet 7. §. 3.) és 7.) bekezdését, valamint az elrendelt vízkorlátozási 
szabályokat megszegi, vagy kijátssza és a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem 
esik, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható. A kiszabható pénzbírság 
maximuma: 30 ezer Ft

2.) A szabálysértés tetten ért elkövetője helyszíni bírsággal sújtható. A helyszíni 
bírság maximuma: 30 ezer Ft. 

3.) A helyszíni bírság kiszabására – a jegyző megbízásából - a közterület-
ellenőrzését  végző jogosult.
 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 

9. §
 

1.) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a módosított 38/1995.
(IV.  5.)  Korm.  rendelet,  a  hatályos  Polgári  Törvénykönyv,  az  idevonatkozó 
jogszabályok és az „Általános Szerződési Feltételek" az irányadók.. Jogvita esetén 
a szolgáltatás helye szerinti bíróság dönt.

2.) E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

3.) A hatálybalépéssel egyidejűleg a többször módosított 18/2003.(XII.16.) számú 



önkormányzati rendelet hatályát veszti.
 

1. számú melléklet
 

AZ IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI  DÍJAINAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK 

EGYES KÉRDÉSEIRŐL 
szóló rendelethez

 

1.            Alapdíjak a vízszolgáltatásban, mérőméret szerinti bontásban, ÁFA nélkül:
 

Vízmérő 
mérete Értékesítési 

irány

Alapdíj

2009.01.01.-től

(mm) Ft/db/hó

13-20
Lakossági 520

Nem lakossági 787

25-40

Lakossági és 
nem lakossági

5.560

50-80 16.210

100-200 26.400

 

 

•        Kombinált  vízmérőknél  a  nagyobb  méretű  mérőt  kell  az 
alapdíjszámlázásnál alapul venni.

•        Ha  két  vagy  több  bekötési  vízmérője  van  a  számlázási  helynek 
(ingatlannak)  úgy  valamennyi  vízmérő  szerinti  alapdíjat  érvényesíteni 
kell.

•        Ha a fogyasztási helyen a vízfogyasztás több mellékmérőn keresztül 
történik, havonta csak egy, a legnagyobb vízmérőméret szerinti alapdíjat 
kell felszámolni.

•        Lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos 



(méretlen  bekötés)  vízfogyasztási  helyen  a  legkisebb  vízmérő  mérete 
szerinti alapdíjat kell felszámolni.

•        Csoportos fogyasztóknál a bekötési mérő és mellékmérő kapcsolatban 
bekötési  mérőre  történő  számlázáskor  lakossági  fogyasztók  esetén  a 
bekötési mérő után alapdíj nem számítható fel, nem lakossági fogyasztó 
esetén a bekötési mérő méretét kell alapul venni.

•        Nem  lakossági  fogyasztóknál  a  mellékmérő  nélküli  és  az  egyedi 
átalányos  (méretlen  bekötés)  vízfogyasztási  helyen  a  bekötővezetékek 
méretével azonos mérőméret szerinti alapdíjat kell felszámolni.

•        Közkifolyóknál  lakossági  alapdíjat  kell  felszámolni,  mérő  nélküli 
közkifolyók esetén a lakossági 13-20 mm mérő méret szerinti díjat kell 
alkalmazni.

 

2.    Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak, ÁFA nélkül:
 

Megnevezés
2009.01.01.-től

(Ft/m3)

Vízdíj 313,60

Csatornadíj 502,90

 

3.    Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a mindenkor 
érvényes csatornadíj másfélszerese (ÁFA nélkül):

 

Megnevezés
2009.01.01.-től

(Ft/m3)

Szippantott 
szennyvíz 754,35

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés 3. anyaga a hatósági díjtól eltérő víz- 
és csatornadíj alkalmazására vonatkozó megállapodás, amelyet szavazásra bocsát a B. 
változat szerint. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
15 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:



H a t á r o z a t
 

146/2008. (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek 
Zrt.  (5600 Békéscsaba,  Dobozi  u.  5.)  és  Szeghalom Város  Önkormányzata  (5520 
Szeghalom,  Szabadság  tér  4-8.)  között  létrejött  hatósági  díjtól  eltérő  víz-  és 
csatornadíj alkalmazásáról szóló határozott idejű megállapodást – amely 2009. január 
1-től 2009. december 31-ig érvényes – jóváhagyja.
 

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

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Macsári József polgármester
 

5/2. sz. napirend: Informatikai stratégia 2008-2016.
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: A stratégia megalkotása azért vált szükségessé, hogy 
a hivatal tevékenységeinek informatikai támogatását folyamatosan növelni lehessen, 
a pályázatokat  úgy lehet benyújtani,  ha a stratégia elfogadásra kerül.  Javasolja az 
előerjesztést  elfogadni,  amelyet  szavazásra  bocsát.  Szavazás  eredményeképpen 
megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  16 igen szavazattal  – egyhangúlag –  az 
alábbi határozatot hozta:
 

H a t á r o z a t
147/2008. (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  határozat 
melléklete szerinti Informatikai Stratégiát 2008-2016. évre vonatkozóan.
 

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

Határidő: Folyamatos, értelemszerűen
Felelős: Macsári József polgármester
 

5/3. sz. napirend: Védőnői álláshelyre pályázat kiírása



Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Javasolja a pályázat elfogadását, illetve kiegészítését 
azzal, hogy a védőnő részére biztosítsa az Önkormányzat a letelepedési támogatást, 
melyet a bizottsági tagok támogatták. 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
 

148/2008 (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2007.  november  16. 
napjával megüresedő 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
         - letelepedés támogatása 

- pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől 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 Hivatal 
címére (5520. Szeghalom Szabadság tér 4-8.)
- érdeklődni lehet: Macsári József polgármesternél (T: 66-371-611)

 

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

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Macsári József polgármester
 

5/4.sz. napirend: Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Időközben jogszabályi változások történtek, és ehhez 
hozzá kell igazítani többek között az intézmények pedagógiai programját, amelyet a 
bizottsági tagok elfogadtak. Javasolja az előterjesztett tájékoztató elfogadását, 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
 

149/2008 (XI. 29.) Ökt. sz.
 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  az 
önkormányzat  által  fenntartott  közoktatási  intézményekre  vonatkozó, 
Önkormányzati  Minőségirányítási  Program (ÖMIP)  felülvizsgálatáról  szóló 
tájékoztatót.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
 

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Macsári József polgármester



 

5/5. sz. napirend: Belgyógyász szakorvos részére lakás biztosítása
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester:  Az  előterjesztés  alapján  javasolja,  hogy  a 
Szeghalomra települő orvosnak biztosítson lakást az Önkormányzat, ezt a bizottsági 
tagok támogatták. A javaslatot az előterjesztés alapján 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
 

150/2008. (XI. 28.) Ökt.sz.
 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja dr.  Vajda 
István  belgyógyász  letelepedését,  aki  a  Pándy  Kálmán  Kórház-Rendelőintézet 
Szeghalmi Krónikus Osztályán fog dolgozni, és részére  önkormányzati bérlakást 
biztosít  Szeghalom  Semmelweis  u.  8.  sz.  alatt  az  önkormányzati  lakások  és 
helyiségek bérletéről  szóló 5/1994. sz.  rendelet  5.  §-a alapján,  munkaviszonyának 
idejére.
 

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

Határidő: Azonnal
Felelős: Macsári József polgármester
 

5/7/1. sz. napirend: Farkas Zoltán képviselő tiszteletdíjról való lemondása
5/7/2. sz. napirend: Péter András Alapítványnak támogatás biztosítása
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester:  Testületi  döntés  szükséges,  hogy  a  képviselő  úr 
lemond a tiszteletdíjáról, és az összeg az Alapítványnak lesz biztosítva a megjelölt 
célra,  ezzel  a  bizottsági  tagok  egyetértettek,  és  javasolták  Képviselő-testület  felé 
elfogadásra.  A határozati  javaslatokban  foglaltakat  szavazásra  bocsátja,  amelynek 
eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:
 

H a t á r o z a t



151/2008. (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  elfogadja Farkas Zoltán 
képviselő  tiszteletdíjról  való  lemondását. A  tiszteletdíj  járulékokkal  számolt 
összege 67.320,- Ft, mely összeget működési célú általános tartalékba kell helyezni. 
A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  további  szükséges  lépések 
megtételére.
 

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Macsári József polgármester
 

H a t á r o z a t
 

152/2008. (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – külön megállapodásban 
szereplő  elszámolási  kötelezettség  mellett  –  támogatást  nyújt  a  Péter  András 
Alapítványnak  Péter  András  családi  síremlékének  felújításához 67.320,-  Ft 
összeggel, melynek fedezete Szeghalom Város Önkormányzata 2008. évi működési 
célú  általános  tartaléka.  A Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  további 
szükséges lépések megtételére.
 

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Macsári József polgármester
 

5/11.  sz.  napirend:  Tájékoztató  a  Dél-alföldi  Regionális  Ivóvízminőség-javító 
program előkészítéséről
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival a tájékoztatót, 
amely  arról  szól,  hogy  Szeghalom továbbra  is  a  Közép-Békési  projekt  keretében 
kíván részt venni a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító program előkészítése 
során.  A tájékoztatót javasolja elfogadni,  amelyet az összevont bizottsági ülésen a 
bizottsági tagok támogattak. Szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek alapján 
megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  16 igen szavazattal  – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:
 

H a t á r o z a t



 

153/2008. (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi  Regionális 
Ivóvízminőség-javító program előkészítésével  kapcsolatban nyilatkozik arról,  hogy 
Szeghalom továbbra is a Közép-Békési projekt keretében kíván részt venni.
Az előkészítő munkacsoport munkájában Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző és Nagy 
István Műszaki Iroda vezetője is részt fognak venni.
 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket.
 

Határidő: Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester
 

5/12.  sz.  napirend:  Szeghalom  Város  Önkormányzat  Hivatásos  Tűzoltóság 
Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester:  Ismerteti  a  Tűzoltóság  Alapító  Okiratának 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot, amelyet javasol elfogadásra. Szavazás 
eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
 

H a t á r o z a t
 

154/2008. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szeghalom  Város 
Önkormányzat  Hivatásos  Tűzoltósága  Alapító  Okiratát az  alábbiak  szerint 
módosítja.
 

1., Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbi c.) ponttal egészül ki:
 

c.) TEÁOR                   tűzvédelem          84.25
 

2., Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek



 

9.)  A költségvetési  szerv  az  alaptevékenységén  kívül  kapacitásának  céljából 
kiegészítő tevékenységet is végezhet, de ez a tevékenysége nem veszélyeztetheti 
az alapfeladat ellátását. A kiegészítő tevékenység irányulhat:
 

TEÁOR Megnevezés (SZJ)

80.20. Biztonsági rendszer szolgáltatás

Riasztórendszer figyelő szolgálat

74.60.13.0

77.39. Máshová nem sorolt egyéb kölcsönzés 71.34.10.

45.20. Gépjárműjavítás, - karbantartás

Gépjárműmosás

 

50.20.31.

49.41. Közúti teherszállítás 60.24.

68.20. Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70.20.

 

3, Az Alapító Okirat módosításai 2008. december 1. napján lépnek hatályba.
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításával 
és kiegészítésével kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.
 

Határidő: 2008. december 1.
Felelős: Macsári József polgármester
 

5/13. sz. napirend: Szakképzés Szervezési Társulással kapcsolatos előterjesztések
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester:  Korábban döntött  a  Képviselő-testület  a  Berettyó-
Körös  Szakképzési  Társulás  létrehozásáról,  és  jelenleg  e  témakört  érintően  4 
előterjesztésben kell döntést hozni. Változott a társulás létrehozásáról szóló Társulási 
Megállapodás,  ezért  ezt  módosítani  szükséges.  Javasolja  az  előterjesztés  szerinti 
módosítást  elfogadni,  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
 

155/2008 (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  elfogadja a Szakképzés-
szervezési  társulás létrehozásáról  szóló  Társulási  Megállapodás módosítását a 
melléklet szerint.
 

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

Határidő: Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester: Módosítani  kell  továbbá a  Társulás  és  a Business 
School  Közalapítvány  között  létrejött  Együttműködési  Megállapodást,  amelyet  a 
tervezet  szerint  elfogadásra  javasol,  és  szavazásra  terjeszt.  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
 

156/2008. (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  Berettyó-
Körös  Szakképzés  Szervezési  Társulás,  valamint  a  Business  School 
Közalapítvány  között  létrejött  Együttműködési  Megállapodás módosítását  a 
határozat melléklete szerint.
 

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

Határidő: Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester: Az  előterjesztés  további  része  a  Társulás  Alapító 



Okirata,  amelyet  szintén javasol  elfogadásra,  és  szavazásra  terjeszti  elő.  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
 

157/2008 (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  Berettyó-
Körös  Szakképzés  Szervezési  Társulás  Alapító  Okiratát  2008.  december  1. 
napjától a határozat melléklete szerint.
 

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

Határidő: Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: A fejlesztési támogatás nyújtására kidolgozásra került 
a  megállapodás,  amelyet  javasol  elfogadásra,  és  szavazásra  terjeszt  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
 

158/2008 (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  határozat  melléklete 
szerint  jóváhagyja  a  Berettyó-Körös  Szakképzés  Szervezési  Társulás 
Megállapodását, amely fejlesztési támogatás nyújtására vonatkozik.
 

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

Határidő: Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Kérelem érkezett „A Holnap Iskolájáért” Alapítvány 
Kuratóriumától,  hogy  100.000,-  Ft  támogatás  biztosítását  kérik  a  Tildy  Zoltán 



emlékére meghirdetett II. Országos Irodalmi pályázat lebonyolításához az Oktatási és 
Kulturális Bizottság részére biztosított keretből, valamint 70.000,- Ft-ot a Sport és 
Civilszervezetek  Bizottságának  keretéből,  és  a  kérelmet  az  Oktatási  Bizottság, 
valamint  a  Sport  és  Civilszervezetek  tagjai  támogatták.  Mindezt  a  Képviselő-
testületnek  javasolja  elfogadni  és  a  kérelmeket  szavazásra  terjeszti  elő,  amelynek 
eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 

H a t á r o z a t
 

159/2008. (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási  és Kulturális 
Bizottság  javaslata  alapján  támogatja  „A  Holnap  Iskolájáért”  Alapítvány 
Kuratóriumának  kérelmét  és  részükre  100.000,-  Ft  összegű  támogatást  biztosít  a 
Tildy Zoltán emlékére meghirdetett  II. Országos Irodalmi pályázat lebonyolításához, 
az Oktatási és Kulturális Bizottság részére biztosított keretből.
 

Támogatott  a  támogatással  a  következő évi  támogatási  igények benyújtásakor,  de 
legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig köteles elszámolni.
 

A határidőre történő el nem számolás a következő évi támogatásból történő kizárást 
vonja maga után.
 

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

Határidő: Folyamatos, értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester
 

H a t á r o z a t
 

160/2008. (XI. 28.) Ökt.sz.
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport és Civilszervezetek 
Bizottságának  javaslata  alapján  támogatja  „A Holnap  Iskolájáért”  Alapítvány 
Kuratóriumának kérelmét és részükre  70.000,- Ft összegű támogatást biztosít a II. 
Országos  Irodalmi  pályázat  lebonyolításához,  a  Sport  és  Civilszervezetek 
Bizottságának biztosított keretből.
 



Támogatott  a  támogatással  a  következő évi  támogatási  igények benyújtásakor,  de 
legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig köteles elszámolni.
 

A határidőre történő el nem számolás a következő évi támogatásból történő kizárást 
vonja maga után.
 

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

Határidő: Folyamatos, értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester:  Az Önkormányzat 2008-ban a TAMOP-3.3.2/08/2. 
kódszámú Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására című pályázati 
felhívásra  „Szeghalom  esélyegyenlőségi  programjának  végrehajtása”  címmel 
pályázni kíván, és ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását, és 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
 

161/2008. (XI. 28.) Ökt. sz.
 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a 
TAMOP-3.3.2/08/2.  kódszámú Esélyegyenlőségi  programok  végrehajtásának 
támogatására  című  pályázati  felhívásra  készített  a  „Szeghalom  esélyegyenlőségi 
programjának végrehajtása” című pályázat benyújtását.
 

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje: 2008. 11. 30.
Felelős: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: A továbbiakban bejelenti, hogy 2008. december 6-án 
18 órakor Nosztalgia Péter András bál lesz Szeghalmon a Hidi panzióban, amelyre 
mindenkit szeretettel várnak. A soron következő testületi ülés 2008. december 19-én 
15.00  órai  kezdettel  a  városi  sportcsarnokban  kerül  megrendezésre,  ahol  az 
előterjesztések után immár hagyomány, hogy az év utolsó testületi ülésén ünnepélyes 
keretek között az arra érdemes tanulmányi és sportteljesítmény alapján kitüntetik a 
tanulókat  és  felkészítőiket.  A bejelentések  után  megkérdezi  képviselőtársait,  hogy 
van-e bejelentésük.



 

Farkas Zoltán testületi  tag:  Tájékoztatást  ad arról,  hogy lezárult  Békéscsabán a 
Megyei Önkormányzat Munkácsy Múzeumában a Tatárjárás című rendkívüli és egyik 
legsikeresebb  régészeti  kiállítás.  A  Péter  András  Gimnázium  és  Szigeti  Endre 
Szakképző Iskola csapata nyerte meg azt a vetélkedőt, amely a kiállítás lezárásának a 
részeként  jött  létre.  Az  a  megtiszteltetés  érte  őket,  hogy  amikor  a  kiállítás 
Csíkszeredán lesz, akkor oda elutazhatnak.
 

Kovácsné  Kincses  Anikó  testületi  tag: Az  Újtelep  I.-  és  X.  utca  nevében 
megköszöni  az  útépítéshez  nyújtott  önkormányzati  segítséget.  100  %-os  volt  a 
lakosság hozzáállása, és örömmel veszik utcáikban ezt a fejlesztést.
 

Gulyás  Sándorné testületi  tag: Többen megkeresték  azzal,  hogy a  47-es  úton a 
Széchenyi  utcán  a  Tűzoltóságtól  lefelé  nincs  több  zebra.  A bevásárlóközpontokra 
tekintettel erre igény lenne, és ebben kér segítséget.
 

Macsári József polgármester: A Közútkezelő hatáskörébe tartozik a 47-es főút, és 
nem  a  város  dönthet  abban,  hogy  hol  és  milyen  formában  építenek  zebrát.  Ezt 
mindenképpen tolmácsolják az illetékesek felé.
Tájékoztatja még képviselőtársait, és a város lakóit, hogy sok aláírás érkezett a Dózsa 
Gy.  utcai  Általános  Iskola  kapcsán  egy  zebra  kiépítésével  kapcsolatban,  és  az 
illetékes  közlekedési  hatósággal,  az  Iskolával,  a  Rendőrséggel  helyszíni  szemlét 
tartottak,  melynek  eredményeképpen  hamarosan  megoldódik  a  zebra  kérdése.  Ez 
ugyan  nem  szerepelt  a  költségvetésben,  de  ez  nagyon  fontos  kérdés,  amelyet  a 
balesetmentes közlekedés érdekében meg kell oldani. 
Tekintettel  arra,  hogy  egyéb  hozzászólás,  bejelentés  nem  volt,  megköszöni 
mindenkinek  a  figyelmét,  képviselőtársainak  az  aktivitását  a  közmeghallgatással 
egybekötött testületi ülésen, és a nyilvános ülést lezárja. A továbbiakban a Képviselő-
testület zárt ülésen folytatja tovább munkáját.
 

Kmf.
 

Macsári József Dr. Oláh Ernő
polgármester címzetes főjegyző
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