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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009. 
február 23-án tartott üléséről a Polgármesteri Hivatal 45. 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, Mester Csaba, Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi 
Gábor, Szabó István, Török Sándorné testületi tagok, Dr. Oláh Ernő címzetes 
főjegyző,  Polgármesteri  Hivatal  irodavezetői,  meghívottak,  Gali  Mária 
jegyzőkönyv-vezető

Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőtársait, napirendi pontok kapcsán meghívott vendégeket, és a 
kábeltelevízión keresztül a lakosságot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, mivel 16 fő képviselő jelen van, és a testületi ülést megnyitja.

Javasolja,  hogy  az  előterjesztéseket  a  meghívón  szereplő  sorrend  szerint 
tárgyalják azzal a módosítással, hogy az 5/7. sz. előterjesztést a 2. sz. napirend 
előtt tárgyalják, ezzel a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

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

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri a 
hozzászólásokat.  Bizottságok  a  jelentést  tárgyalták,  és  azzal  egyetértettek. 
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott 
el,  majd  a  jelentést  szavazásra  bocsátja.  Szavazás  eredményeképpen 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t



7/2009. (II. 23.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadta  a  lejárt 
határidejű önkormányzati határozatokról szóló jelentést.

5/7. sz. napirend: Iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Azért  javasolta  az  iparűzési  adó  tárgyalását 
előrébb  hozni,  mert  a  2009.  évi  költségvetés  összeállításánál  alapvetően 
meghatározó  volt  a  helyi  iparűzési  adórendelet  módosítása.  A  rendelet 
értelmében a 2 %-ról 1,8 %-ra próbálja az Önkormányzat lecsökkenteni az adót, 
tekintettel  a  gazdasági  helyzetre,  az  itt  lévő  vállalkozásokra,  azok 
gazdálkodására.  Próbál  Szeghalom  Város  Önkormányzata  így  is  segítséget 
nyújtani azoknak a vállalkozásoknak, akik jelen helyzetben nincsenek gazdasági 
szempontból  kiemelkedő  eredmények  előtt  2009.  évben.  A  bizottságok 
tárgyalták  a  napirendet,  és  azt  elfogadásra  javasolták  Képviselő-testület  felé. 
(Valamennyi  bizottsági  állásfoglalás  mellékelve  van  a  jegyzőkönyvhöz.) 
Kérdezi képviselőtársait van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban.

Gajda Mihály testületi tag: Azt hitte, hogy bővebb szóbeli kiegészítést fognak 
hallani a napirenddel kapcsolatban, mivel a városban sok a kósza hír konkrét 
cégeket  megnevezve.  Nehéz  így  dönteni  anélkül,  hogy  a  részleteket  nem 
ismerik. Azt előre nem lehet tudni, hogy ez az iparűzési adó elég-e, vagy sok 
nekik akár a FELINA céggel folytatott tárgyalásokat tekintve.

Macsári  József  polgármester: Nem  minden  esetben  és  nem  minden 
vállalkozással  találkozik  a  véleményük.  Az  iparűzési  adó  most  előterjesztett 
mértékét tekintve, ettől több engedményt nem tud nyújtani a város. Valamennyi 
nagy vállalkozással tárgyaltak korábban, sőt a következő napokban is folytatják 
ezeket  a  tárgyalásokat.  A  helyi  iparűzési  adó  mértékének  csökkentése  a 
legnagyobb vállalkozásokon segít, és főképpen ezeket keresték meg első körben. 
A gazdasági helyzet változását tekintve nem lehet tudni, hogy milyen változás 
várható, főleg félév múlva. Az biztos, előreláthatólag az Önkormányzat ez évi 
költségvetését  többször  kell  majd  módosítani,  hogy  igazítsák  azokhoz  a 
problémákhoz és napi gondokhoz, amelyek jelentkeznek a gazdasági válságnak 
a  hatásaként  az  önkormányzatoknál.  Lehetett  volna  akár  eltörölni  és  felére 
csökkenteni az iparűzési adót, de sajnos semmi biztosíték nincs arra, hogy ez a 
külföldi tulajdonosoknak megfelel-e. A hazaiakkal sikerült csak egyeztetést és 
megbeszélést  folytatni,  a  külföldi  tulajdonos nem jött  el  a  megbeszélésre,  de 
várhatóan a  következő napokban erre  is  sor  kerül.  Kérdezi,  hogy van-e még 
hozzászólás. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, majd szavazásra bocsátja az 
iparűzési rendelet elfogadását. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
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Képviselő-testület  13 igen szavazattal  –  3  tartózkodás mellett  –  az  alábbi 
rendeletet alkotta:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2009. (II. 24.) sz.
rendelete

az iparűzési adóról szóló módosított 2/1993. (II. 01.) sz. rendelet 
(továbbiakban: rendelet) módosításáról

1. §

A rendelet 6. §-a hatályát veszti.

2. §

A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8 %.

3. §

A rendelet 11. §-a címének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

11. § A helyi iparűzési adó alapjának megosztása.

4. §

Ez  a  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  kedvező  rendelkezéseit  2009. 
január 1-től kell alkalmazni.

2. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése
Előadó: Macsári József polgármester
(Gulyás Sándorné testületi tag e napirendnél érkezett az ülésre, így a Képviselő-
testület létszáma 17 főre emelkedett.)

Macsári  József  polgármester:  A költségvetést  annak  szellemében  állították 
össze,  hogy  várhatóan  csökken  a  gazdasági  aktivitás,  és  Szeghalom  város 
önkormányzatának  bevétele  is.  Mielőtt  rátérnének  az  anyag  tárgyalására,  a 
mellékletekben  szereplő  számadatok  javításra  szorulnak,  mindezek  nem 
változtatják  meg  a  költségvetés  végszámait,  és  ezeket  ismerteti.  A  város 
költségvetésének főösszege: 2.116.096 ezer Ft bevétellel és kiadással szerepel az 
előterjesztésben, amelyből látható, hogy nem számít az Önkormányzat jelentős 
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adóbevételre, az bázisszint alatt van tervezve a költségvetésben. Azok az állami 
támogatások,  és  normatívák,  amelyek  az  önkormányzat  intézményeinek 
működését biztosítják, azok 110 %-ban szerepelnek a múlt évi előirányzathoz 
képest,  hasonlóképpen a működési  és felhalmozási  átvett  pénzeszközök is.  A 
kiadási oldalnál megállapítható, hogy a személyi jellegű kiadások meghaladják a 
2008. évi előirányzatot. Ennek oka a közfoglalkoztatási terv alapján megjelenő 
munkaerő állománynak a személyi jellegű juttatások és járulékok kifizetése. A 
dologi  kiadásoknál  119,5  %-ról  lehet  beszámolni  a  2008.év  eredeti 
előirányzatához  képest.  Ennek  oka  elsősorban  a  jelentős  vízdíjemelés,  az 
energiaár emelkedés, és a fordított ÁFÁ-ból fakadó kifizetések. A társadalom és 
szociálpolitikai  kiadások  a  tavalyi  évhez  képest  csökkennek,  ez  a  szociális 
törvény módosításának tudható be, mivel részben megmaradt lényeges kevesebb 
létszámmal  a  rendszeres  szociális  járadék,  egy  nagyobb  részt  képvisel  a 
rendelkezésre állási támogatás, amelynek közvetett kifizetője az önkormányzat, 
és 20 %-os önrészt  kell  biztosítani  minden kifizetéshez,  illetve a Munkaügyi 
Központon keresztül álláskeresési támogatás címszó alatt szerepel a 3. juttatás 
ebben a rendszerben.  Amikor  a  költségvetést  több fordulóban megtárgyalták, 
akkor  még  nem lehetett  tudni  az  intézményeknél  a  pénzmaradványokról.  Az 
intézményekkel  történt  egyeztetések  után  ezek  az  összegek  bekerültek  a 
költségvetésbe, részben feladattal terhelt, részben szabad pénzmaradványként. A 
bizottsági elnökökkel is folyt korábban tárgyalás azokról a költségvetési bevétel 
és  kiadási  sarokszámokról,  amely  rendelkezésre  állt  Szeghalom  Város 
Önkormányzatának.  Megtárgyalták  azokat  a  lehetséges  fejlesztési  irányokat, 
amelyet  2009-ben feladatként  jelöltek meg  a  költségvetésben,  és  nevesítették 
azokat.  Testületi  ülést  megelőzően  a  bizottságok  tárgyalták  a  költségvetés 
anyagát, és az ott elhangzottak alapján kéri eredeti előterjesztésként kezelni a 
felsorolt  felújítások és beruházások között  a Kolozsvári utca,  az Újtelep XX. 
utca  útépítését  is.  Amennyiben  pályázati  lehetőség  kínálkozik  ezeknek  az 
utcáknak a szilárd burkolattal történő ellátására, az csak akkor valósulhat meg, 
ha  a  költségvetésben  nevesítve  vannak.  Legutóbbi  információk  szerint  nem 
biztos, hogy ezek a hazai pályázati források fognak megjelenni. Azt tudni lehet, 
hogy  a  Dél-alföldi  Regionális  Tanács  az  általuk  kiosztható  források  közül 
egyedül  a  TRFC-t  nem  tudja  kiosztani,  mivel  ezt  központi  forrásként 
összevonták,  de  továbbra  is  megmarad  a  LEKI,  TEKI,  CÉDE,  és  a  TEUT 
pályázati  lehetősége  a  városnak.  Azt  tapasztalta  a  költségvetési  egyeztetések 
alkalmával az intézményeknél, hogy valamennyien a Képviselő-testület döntései 
szellemében zárták a 2008. évet, és ezt a fajta takarékosságot tapasztalta, amikor 
benyújtották a 2009. évi költségvetési tervezeteiket is.  Ezzel egészítette ki az 
írásos  előterjesztést,  és  adott  tájékoztatást  a  televíziónézőknek,  majd  kéri  a 
hozzászólásokat.

Gajda Mihály testületi tag: Nehéz mit mondani ebben a helyzetben, amiben 
van  az  ország  jelenleg,  és  a  jelenlegi  hírek  szerint  2010-ben  is  visszaesés 
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várható. Egyetért a polgármester úrral abban, hogy ez a költségvetés ez évben 
még többször át lesz írva. Ebben a nehéz helyzetben, még év elején szívesen 
vette volna, ha az országgyűlési képviselő Veress úr eljön a képviselő-testületi 
ülésre,  és  személyesen  tájékoztatja  a  képviselőket  az  ország  jelenlegi 
helyzetéről.  Bízik  abban,  hogy  ezt  a  közeljövőben  pótolni  tudják.  A 
költségvetéssel már most adódnak apróbb problémák, amelyet felsorol. Az ÁFA 
biztosan változni fog, és e miatt előre tudni lehet, hogy az ÁFA hatás miatt az 
összes beruházás összege növekedni fog, így a kiadási oldal is. A pályázatoknál 
még  nem  lehet  tudni,  hogy  az  ÁFA  növekmény  hogyan  alakul  és  kit  fog 
terhelni,  és egy-egy munkánál  ez sok milliós tétel lehet.  Az iparűzési  adóval 
kapcsolatban  bizottsági  ülésen  is  rákérdezett,  de  nem  kapott  megnyugtató 
választ,  hogy az anyag szerint 3 %-kal csökkentették az adó mértékét,  ennek 
ellenére  egy  10  %-os  csökkentést  szavazott  meg  a  Képviselő-testület. 
Meggyőződése, hogy a költségvetés korábban készült el, mint az iparűzési adó 
módosításáról készült rendelet-tervezet. Meg is szavazhatta volna a rendeletet, 
de nem szavazta meg, mivel nem látja tisztán, hogy ez a vállalkozóknak elég, 
vagy nem. Válság van, ezt mindenkinek látni kell és igazából akkor lesz rossz 
helyzetben  az  Önkormányzat,  ha  ez  a  mérték  kicsi  és  1-2  nagy  vállalkozó 
áthelyezi innen a telephelyét, ami nagy bevételkiesést fog jelenteni és nulla lesz 
a következő 10 évre a fejlesztési pénz. Ezért nem tudott ebben körültekintően 
dönteni.  A  következő  felvetése  a  közfoglalkoztatással  kapcsolatos,  amivel 
véleménye  szerint  a  Kormány  bünteti  az  Önkormányzatokat.  Nem irigylésre 
méltó  a  Kormány  helyzete  sem,  de könnyedén átvágta  a  gordiuszi  csomót  a 
munkáért segély programmal.  Szerinte az „út a munkához” egy óriási kudarc 
lesz,  és  egyetlen  önkormányzat  sem  lelkes  ezzel  kapcsolatban.  Igazából  az 
előterjesztésben nincs szó arról, hogy ez csak pénzügyi kerete a rendszernek, de 
nincsenek biztosítva az egyéb feltételek sem, például az eszközök, stb., ezért ez 
kudarcra van ítélve. 
A  költségvetéssel  kapcsolatban  még  a  következő  problémát  említi.  2008. 
decemberi  ülésen  szavazott  a  Képviselő-testület  a  vízdíjról.  A  polgármester 
úrnak az volt a javaslata a vízdíjemelésre, hogy 50,- Ft/ÁFA-val emeljék a víz- 
és csatornadíjat, amely el lett fogadva. Ezzel kapcsolatban tájékoztatásképpen 
elmondja, hogy akinek csatornázott a lakása, ott m3-enként 100,- Ft/ÁFA plusz 
víz- és csatornadíjat kell fizetni az emelés miatt.  Ez a díj Szeghalom városát 
illeti  meg,  és  ezt  az  összeget  a  Vízmű  félévenként  átutalja  a  város  javára, 
tudomása  szerint  bérleti  díj  fejében.  Kb.  50  millióról  van  szó,  de  erről  a 
költségvetésben  nincs  szó  a  bevételi  oldalon,  az  I.  félévben  meg  kellene 
jeleníteni ennek az összegnek felét a 25 milliót mindenképpen. Elszomorítónak 
tartja,  hogy  ennek  a  kiadási  oldalon  is  meg  kellene  jelennie,  azoknak  a 
beruházási munkálatoknak, amit ebből el kellene végezni, ami miatt született ez 
a  döntés.  A  Vízműnek  volt  egy  ajánlása,  ami  arra  vonatkozott,  hogy  az 
Önkormányzatnak  milyen  beruházásokat  kell  megtennie  ebből  a  pénzből: 
vezetékszakasz  csere,  bekötések.  Ezek  mind  hiányoznak  az  anyagból,  de 

5



megérti, hogy a korábbi aláírásgyűjtés miatt most nehéz ezzel előjönni. Tény, 
hogy a város kap 25 millió forintot, és ebből illene rendbe tenni a városban a 
közműrendszert, de ezt az önkormányzat döntheti el, hogy mire fordítja, milyen 
eljárással a Vízmű Zrt.-vel történő együttműködés során.
A következő felvetése arra irányul, hogy az MSZP, vagy a polgármester úr az 
elkövetkezendő időszak legnagyobb kiemelt feladatának tekinti a városközpont 
rehabilitációját. Ezzel nem lehet nem egyetérteni, de a személyes véleménye az, 
hogy  ha  ebből  egyáltalán  lesz  valami,  50  %-nál  nem  ad  nagyobb  esélyt  a 
beruházás  megvalósításának,  és  mindezt  a  megyei  pályázatok  statisztikája 
alapján mondja. Ez eléggé nehéz és rögös út lesz, hogy a pályázati támogatást 
megszerezzék. Ennek fényében elég bátor lépésnek tartja azt, hogy 40 M Ft van 
beállítva az engedélyes terveknek az elkészítésére, és amennyiben a városnak ez 
a projektje nem jön létre, akkor ez kidobott pénz lesz. Mindenesetre óvatosságot 
javasol ebben a helyzetben, mert elég, ha csak hallják, hogy mi minden fog a 
megyében megépülni, és nehogy kudarc legyen ebből a dologból. A médiából 
hallani, hogy milyen érvelések zajlanak a körül, hogy európai forrásokból mit 
lehet  megvalósítani,  és  milyen  lehetőségek  vannak.  Ahhoz  képest  az  itteni 
pályázati  paletta,  ami  a  költségvetésbe  be  van  építve  nem  túl  választékos, 
igazából  a  városközpont  rehabilitáció  van  kihangsúlyozva.  Mindenesetre 
tartalékba  kellene  olyan  projekteket,  programokat  tenni,  amit  adott  esetben 
önerő megléte esetén fel lehetne használni. Sajnos erre nem sok kezdeményezést 
lát  az  anyagban,  főleg  annak  tükrében,  hogy  olyan  pályázatokat  kellene 
benyújtani, amely munkahelyteremtést jelentene, vállalkozásokat segítene elő az 
iparűzési adó csökkentésén túl. A média hírekből tudni lehet, hogy a jelenlegi 
válság mélyebb és hosszabb lesz. Ebből a költségvetésből nem derül ki, hogy itt 
Szeghalmon bármi is lecsapódna e tekintetben, semmilyen takarékoskodást nem 
lát,  amit  illene  akár  jelképes  értékben  is  megjeleníteni.  Ehhez  kapcsolódóan 
módosító  indítványt  terjeszt  elő,  mely  szerint  100.000,-  Ft-ra  javasolja 
csökkenteni  azt  az  összeget,  amelynek  felhasználásával  a  polgármestert 
felhatalmazzák  támogatás  adására.  Véleménye  szerint  a  támogatásokat  a 
bizottságnak biztosított  13.000 millió  forint  keretből  kell  megvalósítani,  és  a 
polgármesteri keretet csökkenteni javasolja, erről szavazásra kér.

Macsári  József  polgármester: Gajda  képviselő  úrnak,  a  Vízművek  Zrt. 
Felügyelő  Bizottságának  tagjaként  valószínű,  hogy  sokkal  több  információi 
vannak  az  említett  vízműves  témában,  mint  itt  arról  tudni  lehet.  Az  ÁFA 
módosítás  megjegyzésével  egyetért,  a  városközpont  rekonstrukciós  pályázat 
túljutott  az első fordulón, és az összes többi költségvetésben jelölt  pályázatot 
még nem írták ki, azok később várhatóak. A vízdíjra térve, mint már említette, 
magas vízdíj mutatkozik a 2009. évi költségvetés dologi jellegű kiadásánál. Azt 
örömmel venné, ha a Vízmű félévente nem 25 milliót, hanem 100 millió forintot 
adna Szeghalom városnak, mint tulajdonosnak a rekonstrukciós alapból. Attól 
fél azonban, hogy a Vízmű ezt majd nagyobb beruházásokra fogja elkölteni, és 
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említi a működési rendet meghatározó szerződést, annak mellékleteit, beleértve 
az  eszközgazdálkodási  szabályzatot,  a  rekonstrukciót  megállapodást. 
Csodálkozott a képviselő úr felvetésén, mivel tudomása szerint még mindig nem 
csatlakozott  a Vízműhöz mindenki,  Szeghalom városát nem értesítették, hogy 
hogyan lesz az összeg felhasználva. Azt tudja, hogy a Vízművek Zrt. 100.000,- 
Ft-ért javít egy bekötést, amelyet – szakemberekkel történt egyeztetés alapján – 
50.000,- Ft-ért is meg lehet oldani. Az is tudvalévő, hogy már 1,6 millió összegű 
számlát benyújtottak Szeghalom városának az emelt vízdíj mellett, hogy ki kell 
fizetni,  mint  rekonstrukciós  felújítást.  Hangsúlyozza,  hogy  a  Vízművek 
Közgyűlésén  többször  felszólalt  azzal  kapcsolatban,  hogy  az 
eszközgazdálkodási szabályzatot nem kellene elfogadni, de a fideszes vezetésű 
önkormányzatok  mindig  leszavazták.  A  vezérigazgató  úr  a  televízióban 
nyilatkozta, hogy végre 14 év után Szeghalmin aktív szénszűrő cserét végeztek, 
és talán most már megfelelő minőségű ivóvíz lesz biztosítva Füzesgyarmat és 
Szeghalom lakosságának,  de arra  nem válaszolt,  hogy a  20 milliós  költséget 
kinek  kell  megfizetnie.  Korábban,  amikor  nem  ilyen  mértékű  vízdíj  volt 
megállapítva,  akkor a Vízművek Zrt.  sok fajta költséget  elbírt,  így például  a 
települések  fejlesztésének  támogatását,  az  immár  300  milliós  nagyságrendű 
Árpád  fürdő  veszteségét.  Elbírta,  hogy  számvitelileg  keresztül  vezette  a 
könyveiben a bérleti díjat, amely ismerete szerint Szeghalom vonatkozásában 4 
millió Ft, ehhez képest volt egy havi költségszámla 1,6 millió. Tehát mindezt 
elbírta egy alacsony vízdíj mellett, és most azt látni, hogy nincs veszteség, de 
nem ad a Vízművek Zrt. a településeknek a megemelt vízdíj mellett semmilyen 
formában  támogatást.  Sőt  véleménye  szerint  az  üzemeltetés  alapvető 
karbantartását  jelentené,  hogy  egy  kilyukadt  bekötővezetéket  kijavítanak, 
kicserélnek,  de  nem,  mivel  ez  is  besorolást  nyert  azoknak  a  költségeknek  a 
körébe, amelyet az adott tulajdonos önkormányzatoknak meg kell fizetniük. A 
rekonstrukciós  megállapodást  illetően,  az  elmúlt  8  évben  valósult  meg  a 
városban  szennyvíz  beruházás,  ami  viszonylat  még  új,  és  ott  is  100  milliós 
nagyságú  rekonstrukciókat  írtak  elő  akkor,  amikor  ezek  a  beruházások  az 
üzemeltető  fennhatóságával  és  folyamatos  szakmai  jellegű közreműködésével 
valósultak  meg.  Tehát  kételkedni  lehet  abban,  hogy  mindazok  a  költségek 
valósak-e,  amit  Szeghalom  városára  kiszámoltak.  Az  tudvalévő,  hogy 
vízhálózata nagyon rossz minden településnek, és nyílván eljön az idő, amikor 
komoly  rekonstrukciós  beruházást  kell  végrehajtani,  és  ki  kell  cserélni  a 
fővezetékeket  valamennyi  utcában.  Itt  említi  meg  a  nagy  mennyiségű 
vízelfolyásokat, amik terhelik a várost, és ezeket meg kell szüntetni. Továbbra is 
a legrosszabb kategóriában van Szeghalom érthetetlenül.  Összességében lehet 
azt  mondani,  hogy  a  polgármester  megszavaztatta,  mint  árhatósággal,  a 
Képviselő-testülettel  az  50  forintot.  Kíváncsi  azonban  arra,  hogy  június 
közeledtével  kap-e  a  város  25  millió  forintot  a  Vízművektől,  ezt  nagyobb 
örömmel  fogadta  volna  Dr.  Csák  Gyula  vezérigazgató  úrtól,  mert  ő  ilyen 
információt nem közölt. Sőt amikor kinyilvánították, hogy nem értenek egyet 
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ezzel a rendszerrel, és személyesen kérték, hogy hallgassa meg véleményüket a 
Békés megyei Vízművek Zrt. Igazgatósága, finoman szólva „ki lettek zavarva” 
erről  az  igazgatósági  ülésről,  mint  tulajdonosok,  amit  már  korábbi  testületi 
ülésen is sérelmezett. Egy olyan igazgatósági ügyrendre hivatkozva tették ezt, 
amely nem is létezett és mindezt felháborítónak tartja a mai napig is. Nem érti 
azt  sem,  hogy  ha  az  önkormányzatok  a  tulajdonosok,  akkor  miért  kell  a 
vezérigazgató  úrnak  és  egy  orosházi  alpolgármesternek  egyeztetnie  Orbán 
Viktornál  a  működéssel  kapcsolatban.  Az  újságcikk  szerint  a  pártelnök  úr 
személyesen  lent  volt  a  Békés  megyei  Vízműveknél  ellenőrizni  annak  a 
működését  és  tájékoztatást  kérni.  Úgy  gondolja,  hogy  ebben  a  gazdasági 
helyzetben  számtalan  más,  sokkal  fontosabb  gyárak,  üzemek  vannak  a 
megyében,  és  nem  érti,  hogy  miért  a  Vízművekre  volt  kíváncsi,  de 
természetesen  ennek  meg  volt  az  oka.  A  városközpont  rekonstrukcióval 
kapcsolatban úgy tud a város a 2. fordulóban továbbjutni, ha mindazt, amelyet a 
költségvetésben leírtak, megvalósítják. Biztosan nem lesz egyszerű, sok munkát 
fog  igényelni,  a  mai  napon  volt  borítékbontás  a  közbeszerzést  végző  cég 
kiválasztására.  Két  ajánlat  érkezett  a  Képviselő-testület  által  jóváhagyott  3 
ajánlatból,  melyről  külön  tájékoztatást  adnak  majd  a  képviselőknek.  Úgy 
gondolják,  hogy ez a rekonstrukció nem csak a városvezetésről  szól,  ez szól 
azokról  a  vállalkozókról  is,  a  Református  Egyházról  is,  akik  részt  vesznek 
ebben, akik szintén pályázati forráshoz jutnak, és érinti azokat a szervezeteket is, 
akik csatlakoztak mindehhez. Reméli és bízik benne, hogy a majdani kivitelező 
kiválasztásával érinteni fogja a beruházás a szeghalmi vállalkozásokat is, hogy 
ezáltal  őket  is  segítse az Önkormányzat.  Nyílván a közbeszerzésre tekintettel 
ilyen nagy mértékű beruházásba nem lehet teljes mértékben bevonni a szeghalmi 
vállalkozásokat,  de  kisebb  munkáknál,  ami  lehetőséget  biztosít  a  nyertes 
pályázatnál, a törvény adta lehetőségeken belül ezt a város megteszi. 
Gajda  képviselő  úr  további  felvetése  a  Kormányra  vonatkozott,  részben  egy 
prognózist  előrevetítve.  Azt  nem lehet  tudni,  hogy 3-4  hónap múlva  mi  fog 
bekövetkezni, természetesen a helyi iparűzési adónál azt is meg lehetett volna 
lépni  –  amely  döntésnél  tartózkodtak  –  hogy  felére  csökkentsék,  illetve 
eltörölték  volna  az  adót.  Nem  biztos  azonban,  hogy  ez  befolyásolta  volna 
például  egy külföldi  tulajdonosnak az elhatározását  alapvetően a  működéssel 
kapcsolatban  ma,  amikor  egyszerűen  ki  lehet  alakítani  egy  új  telephelyet. 
Kérdezi, hogy van-e még hozzászólás a napirenddel kapcsolatban.

Dr.  Farkas  József  alpolgármester: A  költségvetésből  látható,  hogy  amikor 
elindult 2008-ban 2009. év tervezése országos szinten is, az önkormányzatokat 
megpróbálták bizonyos szinten tartani, hiszen mintegy 10 %-kal haladják meg a 
normatív  támogatások  a  2008.  évi  szintet.  Az  viszont  sajnálatos,  hogy  ez 
összetételében  nem  egészen  felel  meg  az  Önkormányzat  elvárásainak. 
Különösen fájlalja, hogy az oktatási támogatás nem olyan mértékben emelkedik, 
mint  ahogyan  kellett  volna.  Az  iparűzési  adó  csökkentésének  szavazásakor 

8



felvetődött, hogy ez a válság még a kezdet kezdetén van. Amikor szó volt arról, 
hogy mennyivel csökkentsék az iparűzési adót, akkor nemcsak a vállalkozások 
érdekei  jöttek  számításba,  hanem az  önkormányzat  érdekei  is,  hiszen  bőven 
vannak kötelezettségei, és az iparűzési, valamint a súlyadóból támogatást kell 
biztosítani. Az iparűzési adó 10 %-kal való csökkentésével egyelőre nem lehet 
látni, hogy elérhető-e az a cél,  hogy itt  maradjanak a vállalkozások,  ezt nem 
lehet megítélni.  Véleménye szerint  a vállalkozásoknál  nem is ez a probléma, 
hanem főképpen  piac,  keresletprobléma van  az  egész  világon.  Egy iparűzési 
adóval keresletet gerjeszteni nem biztos, hogy lehet. Nem egyszerű a telephely 
változtatása sem, amely költséges. A maga részéről egy olyan megoldásnak lett 
volna  híve,  hogy  a  helyi  nagyobb  iparűzési  adó  befizetők  esetleg  sávosan 
részesüljenek valamilyen kedvezményben, de ezt jelenleg a jogszabály kizárja a 
címzetes főjegyző úr szerint. Ez a jelenlegi szint egy gesztus a vállalkozások 
felé,  de  akár  év  közben  is  lehet  változtatásokról  szó,  sőt  bizonyos 
változtatásokra szükség is lesz, hogy ezt a válságot átvészelje az önkormányzat.
Egyetért Gajda képviselőtársának véleményével, miszerint ettől rosszabb lesz a 
város  gazdasági  helyzete  júniusban,  és  ha  bedőlnek  a  lakásvásárlási  hitelek, 
akkor  több  szeghalmi  lakos  szorul  támogatásra.  Bármennyire  fájdalmas,  a 
kiadásokat  csökkenteni  kell,  ami  egyrészt  az önkormányzatnál  takarékosságot 
igényel, és akár létszámcsökkentéssel is jár. 
Ennek  ellenére  véleménye  szerint  a  beruházásokban  szerepelnie  kellene  egy 
korszerű,  az  igényeket  kielégítő  takarítógépnek,  ami  pályázati  támogatással 
beszerezhető volna, és ennek segítségével az utcák rendben tarthatóak lennének. 
A közfoglalkozással  kapcsolatban  szkeptikus,  az  a  véleménye,  hogy  ez  nem 
megoldás azoknak az embereknek a számára, akik nem tudnak elhelyezkedni, de 
még  mindig  jobb,  ha  valaki  úgy  kap  pénzt,  hogy  munkát  végez,  és  nem 
segélyben részesül,  de  hosszú  távon ez  nem megoldás.  Gajda  képviselőtársa 
említette a Vízmű témáját. Az ivóvízzel kapcsolatban korábban arról volt szó, 
hogy az ivóvízminőség javító programhoz alapvetően szükséges a vízvezeték 
rendszer  felújítása,  hiszen  esetenként  nagy  a  vízveszteség,  és  fertőzés  is 
előfordulhat. A pénzt, amely említve lett ezek kapcsán, ezt az Önkormányzat 
tartalékolni akarja majd, hogy ha az ivóvízminőség javító program beindul, ne 
legyen akadálya, hogy nincs felújítva a rendszer. Az önkormányzatot egyáltalán 
nem az  a  cél  vezérelte,  hogy  az  említett  50  millió  Ft-ot  majd  a  tartalékban 
valamilyen más célra használja fel. Végezetül nem javasolja megváltoztatni azt 
a  rendelkezést,  hogy  a  polgármester  úr  1  M  Ft-ig  rendelkezzen  az  összeg 
felhasználásával.  Nem  hiszi,  hogy  egy  2  milliárdos  költségvetésnél  a 
polgármester  urat  100 ezer  Ft-ig  kellene  behatárolni  az  említett  rendelkezést 
illetően.

Macsári  József  polgármester: Gajda  képviselő  úr  felvetésével  kapcsolatban 
megjegyzése: hangsúlyozta a költségvetés kiadásainál, hogy elsősorban a vízdíj 
miatt kell számolni 19,5 %-os dologi jellegű növekménnyel. Megítélése szerint a 
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város  nem mutathatja  ki  saját  elszámolásában  azt  a  fajta  bevételt,  amit  egy 
másik  cég,  vállalat  gyűjt  saját  rekonstrukciójára,  jelen  esetben  a  Vízművek. 
Képviselőtársának  biztosan  több  az  információja  ezzel  kapcsolatban,  mert  a 
város nem kapott ilyen jellegű tájékoztatást, hogy hogyan és milyen formában 
fogja biztosítani. Az ivóvízminőség javító program az, ahol szükség lesz majd 
erre a forrásra. A közmunka foglalkoztatással csupán annyi a megjegyzése, hogy 
lehet vitázni a munka értelmességén, miszerint munka után kapjon jövedelmet 
bárki, vagy ne kelljen dolgoznia, és automatikusan kapja meg ezt a jövedelmet. 
Nemcsak azért, mert a szociális rendszerben résztvevőknek a morális állapotát 
rontja, ez rontja az egész családét, ez kihat mindenkire. Ha arról van szó, hogy 
ugyanannyiba kerül  a  városnak közmunkásként  foglalkoztatni  valakit,  mintha 
segélyesként foglalkoztatná, és nullszaldós a tevékenység, már akkor is megéri 
valamilyen  szinten,  mert  dolgoznak az  emberek,  és  azért  kapnak  fizetést.  A 
polgármesteri keretre visszatérve, olyan jellegű támogatásokat biztosított ebből, 
amelyet  nem  igényelhettek  a  kérelmezők  a  Sport  és  Civilszervezetek 
Bizottságától,  és  ezeket  részletezi.  Nyílván  valóan  ezek  rögzítve  vannak,  és 
utána lehet nézni a részleteknek.

Gajda Mihály testületi tag: Nemcsak vízdíjemelést szavaztak meg múlt évben, 
hanem a szerződést is, amelyben rögzítve vannak a kérdések. Az Önkormányzat 
félévenként  kiszámlázza  a  bérleti  díjat  a  Vízművek Zrt.-nek,  és  ez  által  lesz 
biztosítva a 25 millió Ft. Bizottsági ülésen az igazgató úr panaszkodott, hogy a 
megemelkedett gázárak miatt mekkora gázszámlája van az iskolának, tehát ez is 
közrejátszik a dologi kiadás emelkedésében.
A  polgármester  úr  keretét  akár  a  Szociális  Bizottságnak  is  áttehetik,  így 
átláthatóvá válik ennek a pénznek a felosztása. Más településeken is a Szociális 
Bizottság intézi az ilyen támogatások odaítélését.

Dr. Farkas Erzsébet  testületi  tag: Az Egészségügyi és  Népjóléti  Bizottsági 
ülésén részletesen kifejtette véleményét, észrevételét az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésével  kapcsolatban,  amelyet  részletesen  most  nem  ismétel  meg. 
Többek között nem látta az anyagban a takarékosságot, és az optimizmusra az 
ad  okot,  hogy  ez  az  első  költségvetés,  és  remélhetőleg  nem  az  utolsó.  Az 
Önkormányzat  nagy  összegű  támogatást  biztosít  az  intézményeknek,  és 
véleménye szerint ennél fogva egy bizonyos időn belül az intézményvezetőket 
meg lehetne kérni, hogy egy kicsit  legyenek aktívabbak, az Önkormányzat is 
nézzen széjjel,  hogy még így is  hol  lehetne takarékoskodni.  A közmunkával 
kapcsolatban elmondja, hogy teljesítmény felmérést, vagy szigorúbb ellenőrzést 
kellene megvalósítani, de amennyiben biztosítva is lesz a dolgozók számára a 
munkabér,  abból  megélni  nem  tudnak,  főképpen,  hogy  átalakul  a  GYED 
rendszere. Borzasztó helyzet várható, mert bárkit tekintve, ha a család ellátása 
veszélyben van,  akkor  nagy  haragok kezdődhetnek.  Lényegesen  jobban  meg 
kellene határozni a közmunka feladatot,  ami hathatós eredményt hozna. Mint 
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már  említette  több  takarékosságot  várt  volna  a  költségvetés  összeállítása 
alkalmával, úgy gondolta, hogy az intézmények, akik nagy támogatást kapnak 
az önkormányzattól, a létszámot illetően is takarékosabban gazdálkodnak.

Hegyesi  Zsuzsanna  testületi  tag: Tudvalévő,  hogy  sem  a  város,  sem  az 
intézmények költségvetés nélkül nem működhetnek. Hetek óta egyeztetés folyik 
a bizottsági elnökökkel, intézményvezetőkkel, bizottsági tagokkal, mindenkiben 
fogalmazódnak  meg  kérdések.  Nem  könnyű  költségvetést  készíteni,  de  nem 
lehet a jövőbe látni, lehet, hogy félév múlva egy újat kell készíteni, de muszáj 
most  tovább  lépni.  Az  adott  körülmények  között  ez  egy  jó  költségvetés,  és 
javasolja elfogadásra.

Pákozdi  Gábor  testületi  tag: Fel  kell  vállalni,  hogy  dönteni  kell  a 
költségvetésben,  itt  bajbajutott  emberekről  van szó,  akiknek valamilyen úton, 
módon a megélhetését biztosítani kell. Lehet csökkenteni a létszámot, de ebben 
az esetben még több lesz, akik segítségre szorulnak. Az út a munkához program 
sok embernek biztosít valamilyen formában megélhetési lehetőséget, előre nem 
tudni, hogy mihez kapcsolódik akár a gépiparhoz, járműiparhoz, mert akkor még 
több ember kell. Több hír elhangzik, de előre semmit nem lehet tudni. Egyedül a 
városközpont rekonstrukció, amiben lépni kell, fejlesztés szükséges, de ami a 
legfontosabb  az  itt  élő  embereknek  ez  a  költségvetés,  valamilyen  formában 
megélhetést biztosít az itt élőknek, ezért javasolja elfogadásra. 

Macsári  József  polgármester: Két  módosító  indítvány  hangzott  el  a 
költségvetés  tárgyalása  kapcsán,  és  először  szavazásra  bocsátja  a 
polgármesternek  biztosított  keret  eltörlésére  vonatkozó  módosítást,  amelynek 
eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  tagjai  4  igen,  12 
nem  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  azt  nem  fogadták  el.  Szavazásra 
terjeszti  továbbá,  hogy  a  költségvetési  rendeletben  a  3.  §  (2)  bekezdésénél 
felsorolt  „megvalósítandó  beruházások,  felújítások”  egészüljenek  ki  a 
Kolozsvári-Újtelep  XX.  u.  útépítésével,  valamint  kommunális  takarítógép 
beszerzésével, ami pályázati támogatásból, vagy más forrásból valósulna meg. 
Szavazás  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  17  igen 
szavazattal  – egyhangúlag – a  módosító  indítvánnyal  egyetértett.  Ezek után 
szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének rendeletét a 
módosításokkal  kiegészítve.  Szavazás  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület  11  igen  szavazattal,  6  tartózkodás mellett  az  alábbi 
rendeletet alkotta:
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2009. (II. 24.) sz.
r e n d e l e t e
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az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  –  többször 
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján, a Magyar Köztársaság 
2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény figyelembevételével az 
alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A  rendelet  hatálya  kiterjed  az  Önkormányzatra,  a  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a 
címrendet az alábbiakban állapítja meg:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

Cím Megnevezés
1. Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2. Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola
3. Tildy  Zoltán  Általános  Iskola,  Alapfokú  Művészetoktatási 

Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.
4. Városi Tűzoltóparancsnokság
5. Művelődési- Sport és Szabadidő Központ

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek

6. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
7. Nagy Miklós Városi Könyvtár
8. Sárréti Múzeum

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalon belül az 5. 
sz. melléklet szerinti szakfeladatokat határozza meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi 
összesített költségvetésének

12



a./ bevételi főösszegét 2.116.096 ezer Ft-ban
b./ kiadási főösszegét 2.116.096  ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat céltartaléka 127.319 ezer Ft.

Ebből:
- tanulók tankönyv támogatása   8.920 ezer Ft
- általános tartalék 40.000 ezer Ft
- felhalmozási pályázati sajáterő 78.399 ezer Ft

(melyből a megvalósítandó beruházások, felújítások)
 Tervezési feladatok (pályázatokhoz)
 Eü. alapellátás rekonstrukció-LEKI-pályázati önerő biztosítása
 Táncsics-Torda u. útépítés – LEKI pályázati önerő biztosítása
 Kolozsvári  –  Újtelep  XX.  u.  útépítés-LEKI  pályázati  önerő 

biztosítása
 Általános  Iskola  burkolat  felújítás  –  LEKI  pályázati  önerő 

biztosítása
 Játszóterek felújítása – CÉDE pályázati önerő biztosítása
 Somogyi Béla utca felújítása – TEUT pályázati önerő biztosítása
 Kolozsvári utca szilárd burkolattal való ellátása
 Újtelep XX. utca szilárd burkolattal való ellátása
 Kinizsi utca közvilágítás – TEKI pályázati önerő biztosítása
 Temetői út felújítása – TEKI pályázati önerő biztosítása
 Járdafelújítások – TEUT pályázati önerő biztosítása
 Utcanév és tájékoztató táblák kihelyezése – TEKI pályázati önerő 

biztosítása
 Szeméttelepi út felújítása – TEKI pályázati önerő biztosítása
 Csapadékvíz elvezetés – DAOP pályázati önerő biztosítása
 Buszöblök,  buszfordulók  kialakítása  –  DAOP  pályázati  önerő 

biztosítása
 Petőfi utca szélesítése – DAOP pályázati önerő biztosítása
 Városközpont rekonstrukció – DAOP önerő finanszírozás
 Kommunális takarítógép beszerzés-pályázati önerő biztosítása
 Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréje – CÉDE pályázati önerő 

biztosítása

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2009.évi költségvetésének 
a./ bevételi főösszegét 2.115.541 ezer Ft-ban
b./ kiadási főösszegét 2.115.541 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(4) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2009.évi költségvetésének 
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a./ bevételi főösszege 555 ezer Ft
b./ kiadási főösszege 555 ezer Ft.

Költségvetési bevételek

4. §

(1)  Az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti 
részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat intézményeinek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételi, kiadási előirányzatait 
a Képviselő-testület az 1. és 4. melléklet szerint határozza meg:

Bevétel Kiadás
1. Működési 2.010.885 ezer Ft 1.900.827 ezer Ft
2. Felhalmozási    105.211 ezer Ft    215.269 ezer Ft

ÖSSZESEN: 2.116.096 ezer Ft 2.116.096 ezer Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek (címeinek) és a 
Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát a 
3., 5. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, feladatonként tájékoztató 
jelleggel a „Tájékoztató adatok V.” melléklet mutatja be.

7. §

Az  önkormányzat  kezességvállalásait,  valamint  a  hosszú  távú 
kötelezettségvállalásait  a  7.  és  8.  melléklet,  a  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat  költségvetését  elfogadó  határozatot  a  10.  melléklet 
tartalmazza.

8. §
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Az önkormányzat  2009.  évi  várható  bevételei  és  kiadási  előirányzatainak 
teljesüléséről  az  előirányzat-felhasználási  ütemtervet  a  9.  sz.  melléklet 
foglalja magába. 

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009-2011. évre a gördülő tervezés 
keretében  előre  jelzett  bevételi  és  kiadási  előirányzatait  működési  és 
felhalmozási  részletezésben  a  „Tájékoztató  adatok  IV.”  melléklet 
tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

10. §

Az önkormányzat  létszám keretét  -  álláshelyek  számát  a  6.  sz.  melléklet 
szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

Az  önkormányzat  és  intézményeinek  bevételi  és  kiadási  előirányzatai  év 
közben megváltoztathatóak.

12. §

(1) A  Képviselő-testület  kizárólagos  hatáskörébe  tartozik  a  költségvetési 
rendelet módosítása.

  (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési 
fejezet  vagy  elkülönített  pénzalap  az  önkormányzat  számára 
pótelőirányzatot  biztosít,  arról  a  polgármester  a  Képviselő-testületet 
köteles tájékoztatni.

13. §

Az  önkormányzat  önállóan  gazdálkodó  intézményei  saját  hatáskörben 
előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző 
előkészítésében  a  polgármester  a  képviselő-testületet  30  napon  belül  köteles 
tájékoztatni.

14. §

(1) A  Képviselő-testület  az  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  74.  §.(2) 
bekezdésének  figyelembevételével  a  Polgármesteri  Hivatalhoz  tartozó 
szakfeladatok  előirányzatai  közötti  átcsoportosítás  jogát  átruházza  a 
polgármesterre.
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(2) Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1 millió Ft keretösszeg 
erejéig, saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást.

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját 38.650 
Ft-ban állapítja meg.

16. §

Az intézmények finanszírozása nettó módon, az intézmények által készített (az 
önkormányzat  által  elfogadott)  előirányzat  felhasználási  ütemterv  alapján 
történik.

Záró rendelkezések

17. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. 
január 01. napjával kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.

Macsári  József  polgármester: Szorosan  hozzátartozik  még  a  következő 
javaslata a költségvetéshez. Korábbi évek gyakorlatához hasonlóan szeretné, ha 
a Polgármesteri  Hivatal műszaki  csoportjának munkatársa,  illetve valamennyi 
bizottság  elnöke  által  létrehozott  ad-hoc  bizottsága  felülvizsgálná  Szeghalom 
Város  Önkormányzatának  vagyonát,  és  javaslatot  tenne  a  tisztelt  Képviselő-
testületnek a vagyonhasznosításra.  E javaslatát  szavazásra  bocsátja,  amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

8/2009. (II. 23.) Ökt. sz.

Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  ad-hoc  bizottságot 
hoz  létre  az  Önkormányzat  vagyonának  felülvizsgálatára. Az  ad-hoc 
bizottság tagjai: a Képviselő-testület Bizottságainak elnökei, akiknek a feladatuk 
az önkormányzati  vagyon felülvizsgálata,  majd javaslat kidolgozása a vagyon 
hasznosítására  vonatkozóan.  A  bizottság  munkáját  szakértőként  Nagy  István 
műszaki irodavezető segíti.
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek megvalósításáról.

Határidő: 2009. május 31.
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Felelős: Macsári József polgármester

3. sz. napirend: A Képviselő-testület 2009. évi munkaterve
Előadó: Macsári József polgármester
(Mester  Csaba  képviselő  e  napirendnél  érkezett  a  testületi  ülésre,  így  a 
Képviselő-testület létszáma 17-ről 18 főre emelkedett.)

Macsári  József:  polgármester: Tájékoztatásképpen  elmondja,  hogy  a 
bizottsági  ülésen  javaslatok  fogalmazódtak  meg  a  munkaterv  kiegészítésére, 
képviselőktől nem érkeztek külön javaslatok. A bizottsági üléseken elhangzott, 
hogy  ősszel  a  Művelődési  Sport  és  Szabadidő  Központ  számoljon  be  a 
Képviselő-testületnek; valamint a decemberi vízdíjról való döntés előtt tartson 
tájékoztatót a Békés Megyei Vízművek Zrt. a korábbi hónapban; és szintén az 
őszi időpontban a DÉGÁZ és EON tartson tájékoztatót a Képviselő-testületnek. 
Kéri a munkatervvel kapcsolatos hozzászólásokat.

Gajda Mihály testületi tag: Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá válnak a 
rendkívüli  testületi  ülések,  és  mivel  nem  lát  olyan  témát  a  napirendekben, 
amelyeket ne lehetne a nyilvános ülésen megtárgyalni, ezért kéri, hogy ezt így 
alkalmazzák. A munkatervvel kapcsolatban bizottsági ülésen is felvetette, hogy 
Veress  József  országgyűlési  képviselő  beszámolója  augusztus  hónapra  van 
tervezve,  de  véleménye  szerint  egy  ciklus  lezáró  beszámolót  is  tarthatna 
december-november körül, és ez a testületi ülés akár pénteki napon is lehetne. 
Ezt  javasolja,  és  kéri  megszavaztatni.  Továbbá  a  múlt  évben  volt  egy  kis 
félreértés a Kistérséggel kapcsolatban, és szeretné, ha 2009-ben a polgármester 
úr tartana egy tájékoztatót a Kistérségnek a munkájáról, és javasolja, hogy ez is 
szerepeljen  a  munkatervben.  Ugyancsak  javasolja  továbbra  is,  hogy  a 
bejelentések  között  szerepeljen  az  ivóvízjavító  programról  és  a 
hulladékgazdálkodási  rendszerről  szóló  tájékoztatás,  valamint  tekintse  át  a 
Testület  a  VOLÁN  menetrendjét  a  szeghalmi  utazók  érdekében,  főleg  a 
közvetlen Gyulára való autóbuszjáratot. Ezt azért is tartja fontosnak, mivel más 
települések  is  egyezkednek,  aktívan  lobbiznak  a  VOLÁN-nal,  hogy  hogyan 
lehet a javítani a közlekedést.

Kardos László testületi tag: Tudomása szerint azért lett augusztusra tervezve 
az országgyűlési képviselői beszámoló, mivel akkor még országgyűlési szünet 
van, illetve az év utolsó testületi ülését egy ünnepi ülés követi, e miatt kevés idő 
jut a részletes eszmecserére. Javasolja, hogy maradjon a munkaterv szerint az 
augusztus, és legyen meg a lehetősége annak, hogy a decemberi hónapban az 
országgyűlési képviselő úr tartson egy újbóli tájékoztatást. Nyílván az Ő célja is 
az, hogy a Képviselő-testület és a város lakosságának kellő információt tudjon 
eljuttatni.  Ehhez  kapcsolódva  elmondja,  hogy  az  országgyűlési  képviselő  úr 
január-február hónapokban, a múlt  héten és e héten is Szeghalom város és a 
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térség jó néhány vállalkozásával folytat tárgyalásokat azzal kapcsolatban, hogy a 
gazdasági válság az ő vállalkozásaikat milyen szinten érinti, és milyen segítséget 
tud az állam mellé  tenni  a  munkahelyek megtartása  érdekében.  Várná Gajda 
képviselőtársától  az  információt,  hogy  amennyiben  tudomása  van  csoportos 
létszámleépítésről a térségben, vagy a település valamely vállalkozásánál, akkor 
azt tudassa, mert ez az információ fontos volna. A Munkaügyi Központ ugyanis 
nem tud erről, a tegnapi érdeklődésére arról kapott személyesen tájékoztatást, 
hogy a 2008. és 2009. január havi munkaügyi mutatók szerint 36 fővel volt több 
az  álláskereső,  mint  az  egy  évvel  korábbi  időszakban.  Arról  is  tájékoztatást 
kapott  a  Munkaügytől,  hogy  150  új  munkahely  létesült  az  elmúlt  évben 
Szeghalmon és a kistérségben. Nyílván az, hogy ennyivel több az álláskereső és 
közben új munkahelyek is létesültek, nyílván többen veszítették el az állásukat. 
Még a képviselő úr felvetésére tájékoztatásképpen elmondja, hogy 07.45 órakor 
közvetlen  autóbuszjárat  indul  Szeghalomról  Gyulára.  Konkrét  kérdése  még, 
hogy milyen aláírást  kezdeményeztek,  mint  a szocialista képviselők,  és miről 
van szó? Szeretnének a szocialista képviselők is tudni arról, hogy mi az, amit a 
saját tudtuk nélkül tesznek. 

Gajda Mihály testületi tag: Elnézést kér, de nem volt olyan kijelentése, hogy a 
szocialista frakció kezdeményezett aláírást.

Macsári József polgármester: A napirend tárgyalását lezárja, egyetért azzal, 
hogy  a  DAREH  és  a  Dél-alföldi  ivóvíz  minőség  programról  az  elnök  úr 
beszámoljon  Szeghalmon  a  lakosságnak  és  a  Képviselő-testületnek.  VOLÁN 
tájékoztató  és  egyeztetés  minden  évben  történik  a  viteldíjak  megállapítása 
kapcsán, a VOLÁN Társasággal folyamatos kapcsolatban van az Önkormányzat, 
hiszen  megállapodás  alapján  folyamatosan  együttműködnek.  Tudomása  van 
arról, hogy a kérdés miért vetődött fel, ezzel őt szeghalmi lakosok megkeresték, 
akik Füzesgyarmatra járnak dolgozni és kérték a hétvégi, illetve munkaszüneti 
napokon a járatokat sűríteni. Ezzel a kéréssel az Önkormányzat megkereste a 
VOLÁN illetékeseit, és március l-től be is indulnak a kért járatok. A tapasztalat 
az,  hogy  bármilyen  probléma  megoldását  rugalmasan  kezelik,  de  mindettől 
függetlenül  kérnek  egy  tájékoztatót  a  VOLÁN-tól  annak  érdekében,  hogy 
hogyan lehet még a lakosság javára alakítani az autóbuszjáratokat. Egyébként 
ezzel kapcsolatban felmérés volt az utóbbi napokban, a Hivatalban a lakosság 
részére  vasúti,  és  autóbusz  utazással,  csatlakozással  kapcsolatban,  de  a 
meghirdetés ellenére nem volt érdeklődő. A rendkívüli ülésekkel kapcsolatban 
megjegyzi, hogy vannak olyan kérdések, amelyek mielőbbi döntést igényelnek, 
és nem várhatnak ezekkel a soron következő nyilvános testületi ülésig.
Fentiek  után  szavazásra  bocsátja  a  munkatervet  az  elhangzott  javaslatokkal 
együtt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 18 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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H a t á r o z a t

9/2009. (II. 23.) Ökt. sz.
Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.  évi 
Munkatervét a határozat melléklete alapján határozza meg.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a  munkatervben  foglaltak 
végrehajtásáról.

Határidő: Folyamatos, Értelemszerűen
Felelős: Macsári József polgármester

4. sz. napirend: Alapító Okiratok módosítása: PAG és SZESZI, Általános 
Iskola, Óvoda)
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Mindhárom intézménynek  az  alapító  okiratát 
módosítani kell, mivel változnak a rendelkezések, például bele kell foglalni a 
sajátos  nevelési  igényű  tanulókra  vonatkozó  előírásokat,  illetve  az 
intézményeknél  jelentkező különböző változásokat.  Az Oktatási  és  Kulturális 
Bizottság véleményezte az előterjesztéseket, és a jelenlegi ülésen kiosztott anyag 
szerint  javasoltak  módosításokat  az  általános  iskolára  és  a  középiskolára 
vonatkozóan.  Annyi  változás  volt  az  eredeti  előterjesztéshez  képest,  hogy az 
általános iskolánál a pedagógiai szakszolgálaton belül a konduktív pedagógiai 
rész ki lett véve, illetve a középiskola esetében a szakképzési évfolyamok lettek 
részletezve.  Az  előterjesztések  a  közoktatási  szakértő  közreműködésével 
készültek, akit tisztelettel köszönt a testületi ülésen. Kéri képviselőtársait, hogy 
ezzel  a  módosítással  értsenek egyet,  és  kéri  a  hozzászólásokat.  Megállapítja, 
hogy  hozzászólás  nem  volt,  majd  szavazásra  bocsátja  elsőként  az  általános 
iskola  alapító  okiratát,  amelynek  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

10/2009. (II. 23.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Tildy  Zoltán 
Általános  Iskola,  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat  Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1.,  Az  Alapító  Okirat  13.1.  pontja  80122-5  száma  helyébe  az  alábbi 
rendelkezések lépnek:
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80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása:  enyhe  értelmi  fogyatékos  tanulók  gyógypedagógiai 
tagozaton  nevelése,  a  többi  tanulóval  együtt  nevelhető  értelmi, 
beszédfogyatékos,  autista,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés 
fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével  küzdő,  valamint  a  megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása.

2.,  Az  Alapító  Okirat  13.2.  pontja  80521-2  száma  helyébe  az  alábbi 
rendelkezések lépnek:

80521-2  Pedagógiai  Szakszolgálat  feladatai:  gyógypedagógiai 
tanácsadás,  korai  fejlesztés,  gondozás,  fejlesztő  felkészítés,  nevelési 
tanácsadás,  logopédiai  ellátás,  továbbtanulási,  pályaválasztási 
tanácsadás, gyógytestnevelés.

3., Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
Az intézmény telephelyei:
Szeghalom, Dózsa György u. 9-11. sz.
Szeghalom, Dózsa György u. 13-17. sz.
Szeghalom, Ady Endre u. 2. sz. (konyha, ebédlő)

4., Az Alapító Okirat módosításai 2009. február 24-én lépnek hatályba.

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

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja továbbá a PAG és SZESZI 
alapító okiratát, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a  Képviselő-
testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozat hozta: 

H a t á r o z a t

11/2009. (II. 23.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Péter  András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja.
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1., Az Alapító okirat 13.1. pontja 80217-7, 80215-5, 80218-8, 80222-5, 80225-
2, 80513-5, 55132-6, 80221-4, 80224-1 számok helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek:

80217-7  Nappali  rendszerű  szakközépiskolai  nevelés,  oktatás: 
informatika, gépészet, könnyűipar, közlekedés szakmacsoport.
80224-1  Nappali  rendszerű,  szakképesítés  megszerzésére  képesítő 
iskolai  oktatás:  szakközépiskola,  szakiskola,  saját  tanműhely 
üzemeltetése.
80221-4  Nappali  rendszerű  szakiskolai  nevelés,  oktatás:  gépész, 
könnyűipari szakmacsoportban.
80218-8  Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű 
szakközépiskolai nevelése, oktatása.
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
nevelés, oktatása.
80225-2  Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű 
szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai nevelése, oktatása.
80215-5  Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű 
gimnáziumi nevelése, oktatása.
80513-5  Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  résztvevő  sajátos 
nevelési igényű tanulók kollégiumi nevelése, oktatása.
55132-6  Diákotthoni,  kollégiumi  szálláshelynyújtás  sajátos  nevelési 
igényű gyermekek, tanulók számára.

A 80218-8, 80222-5,  80225-2,  80215-5 és a 80513-5,  55132-6 szakfeladatok 
esetén  a  szakértői  és  rehabilitációs  bizottság  szakvéleményével  rendelkező 
sajátos  nevelési  igényű  gyermekek,  tanulók  nevelése  és  oktatása  integrált 
formában gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus igénybevételével.

Az ellátható fogyatékosság típusai:  a többi tanulóval együtt nevelhető értelmi 
(enyhe fokban sérült), beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességgel  küzdő,  valamint  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés 
fejlődésének  organikus  okra  vissza  nem  vezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése.

2.)  Az Alapító Okirat  15.1.  és  15.2.  pontjai  helyébe az alábbi  rendelkezések 
lépnek:
15.1. Nappali tagozat:

Gimnáziumi évfolyamok:
6 évfolyamos (6-12. évfolyam)
4 évfolyamos (9-12. évfolyam)
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5 évfolyamos (9-13. évfolyam)
3 évfolyam nappali munkarend szerinti felnőttoktatás

Szakközépiskolai évfolyamok:
4 évfolyam (9-12. évfolyam)

Szakiskola évfolyamok:
2 évfolyam (9-10. évfolyam)

Szakképzési évfolyamok:
1,  1,5, 2 évfolyam szakközépiskola + (13-14. évfolyam)  
OKJ szerint 
1, 2, 3 évfolyam szakiskola + (11-12-13. évfolyam) OKJ.  
szerint
2  évfolyam  technikus  képzés  (13-14.  évfolyam)  OKJ.  
szerint

15.2. Levelező tagozat
Gimnáziumi évfolyamatok

4 évfolyamos (9-12. évfolyam)

3.) Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek
4. Az intézmény telephelyei:
Szeghalom Dózsa György u. 2. sz.
Szeghalom, Ady Endre u. 3. sz.
Szeghalom, Ady Endre u.1/A. sz.
Szeghalom, Árpád u. 2/2.

4., Az Alapító Okirat módosításai 2009. február 24-én lépnek hatályba.

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

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  fentiek  után  szavazásra  bocsátja  a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

12/2009. (II. 23.) Ökt. sz.
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Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1., Az Alapító okirat 12. pontja 801126 száma helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek:

801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése:
A  többi  gyermekkel  együtt  nevelhető  értelmi,  beszédfogyatékos, 
autista,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének 
organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességével 
küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus  okra  vissza  nem  vezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése.

2., Az Alapító Okirat módosításai 2009. február 24-én lépnek hatályba.

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

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

5. sz. napirend: Pályázati felhívás igazgatói munkakör betöltésére
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Az iskolaigazgató  vezetői  megbízatása  2009. 
június  30-án  lejár,  ezért  szükséges  kiírni  a  pályázatot.  A  bizottságok 
véleményezték az előterjesztést, és elfogadásra javasolták Képviselő-testületnek. 
Kéri a pályázattal kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás 
nem hangzott el, a pályázatot javasolja elfogadásra, és szavazásra bocsátja azt. 
Szavazás  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  18  igen 
szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

13/2009. (II. 23.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázatot  ír  ki  a 
Tildy  Zoltán  Általános  Iskola,  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és 
Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálatnál  megüresedő  igazgatói  munkakör 
betöltésére az alábbiak szerint.

Pályázati Felhívás
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Szeghalom Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 
szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5520 Szeghalom, Tildy u. 17-21.

A  munkakörbe  tartozó,  illetve  a  vezetői  megbízással  járó  lényeges 
feladatok:
Az intézményhez tartozó szervezeti egységek irányítási feladatainak ellátása, az 
alapító  okiratban  és  a  pedagógiai  programban  meghatározottak  figyelembe 
vételével.  Felel a takarékos, ésszerű gazdálkodásért,  gyakorolja a munkáltatói 
jogokat.  Önkormányzati  képviselő-testülettel,  polgármesteri  hivatallal  napi 
munkakapcsolatot tart fenn. 

Illetmény  és  juttatások:  Az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek:
- Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, továbbá pedagógus szakvizsga, 
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség 
- pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- vezetői gyakorlat 

A pályázathoz csatolni kell: 
- a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt 
- szakmai önéletrajzot 
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési programot, fejlesztési 
elképzeléseket 
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-  írásbeli  nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  Képviselő-testület 
benyújtott pályázatát zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja, illetve a hozzájáruló 
nyilatkozatot  ahhoz,  hogy  a  pályázati  anyagban  foglalt  adatainak  a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör  betölthetőségének időpontja:  A munkakör  legkorábban 2009. 
július 1. napjától tölthető be. 
A  pályázat  benyújtásának  határideje: a  Kormányzati  Személyügyi 
Szolgáltató  és  Közigazgatási  Képzési  Központ  (KSZK)  honlapján  való 
közzétételtől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Oláh Ernő címzetes 
főjegyző nyújt, a 06-66/371-611 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

-  Postai úton, a pályázatnak a Szeghalom Város Önkormányzata címére, 
Macsári  József  polgármester  részére  történő  megküldésével  (5520 
Szeghalom,  Szabadság  tér  4-8.  T.:  66/371-611).  Kérjük  a  borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 
munkakör  megnevezését:  Tildy  Zoltán  Általános  Iskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat 
igazgató. 

A  pályázat  elbírálásának  módja,  rendje:  Szeghalom  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. júniusi képviselő-testületi ülésén 
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Oktatási Közlöny 
- www.szeghalom.hu 

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

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Macsári József polgármester

5/1. sz. Védőnői pályázat benyújtása
Előadó Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Többszöri pályáztatás után sem töltötték még be 
a  védőnői  álláshelyet,  ezért  újból  meg  kell  hirdetni  a  pályázatot.  Az  iskolai 
védőnő  jelezte  szándékát,  hogy  visszajön  dolgozni,  de  még  így  is  van  egy 
álláshely, amely nincs betöltve. A bizottságok egyetértettek a pályázati kiírással, 
kéri a véleményeket, észrevételeket ezzel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem 
hangzott el, a pályázati kiírást szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen 
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megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

14/2009. (II. 23.) 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
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Felelős: Macsári József polgármester

5/2. sz. napirend: Önkormányzat Minőségirányítási Programja
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  Képviselő-testület  2004-ben  tárgyalta  és 
jóváhagyta az önkormányzati intézményekre vonatkozó közoktatási intézkedési 
tervet és az önkormányzati minőségirányítási programot. 4 évenként felül kell 
ezeket  vizsgálni,  aktualitást  adott  erre  a  közoktatási  törvény változása is.  Az 
anyagot  a  városra  vonatkozóan  el  kellett  készíteni,  a  Képviselő-testület  elé 
terjeszteni,  és  a  2008-ra  előírt  felülvizsgálat  során  célszerűnek  látszott  a  két 
dokumentum  szétválasztása.  Az  anyag  előkészítésében  konkrét  segítséget 
nyújtott  a  közoktatási  szakértő.  Ezzel  kapcsolatos  részletes  anyagokat  az 
Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  tagjai  megvitatták,  és  az  anyagot  javasolták 
jóváhagyásra  a  Képviselő-testületnek.  Kéri  a  véleményeket,  észrevételeket  az 
anyaggal  kapcsolatban.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nem  volt,  az 
előterjesztést  szavazásra  bocsátja,  amelynek  eredményeképpen  megállapítja, 
hogy  a  Képviselő-testület  18  igen  szavazattal  –  egyhangúlag –  az  alábbi 
határozatot hozta:

H a t á r o z a t

15/2009. (II. 23.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyta  az 
önkormányzat  által  fenntartott  közoktatási  intézményekre  vonatkozó 
Önkormányzati Minőségirányítási Programot. 

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

Határidő: Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

5/3. sz.  napirend: Közoktatási  intézményekre vonatkozó Intézkedési  Terv 
elfogadása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Az  intézkedési  tervet  a  Képviselőtestület 
tárgyalta már decemberben, és most a törvényi előírásoknak megfelelően újbóli 
döntés szükséges.  Az anyagot az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság részletesen 
véleményezte és elfogadásra javasolta. Az előterjesztéshez mellékelve vannak a 
lefolytatott  egyeztetések  és  véleményezések  dokumentumai.  Kéri  a 
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hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nincs,  és  az  előterjesztést 
szavazásra  bocsátja.  Szavazás  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

16/2009. (II. 23.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyta  a 
közoktatási intézményeire vonatkozó Intézkedési Tervet.

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

Határidő: Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

5/4.  sz.  napirend:  Számvevői  jelentés  Szeghalom  Város  Önkormányzata 
gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az előterjesztés egy kivonat a teljes jelentésből, 
amelyben sűrítve vannak az elmúlt időszakban végrehajtott ellenőrzések, azok 
összegzése, és erre a javaslattételek. A számvevői jelentés alapján intézkedési 
tervet  kell  készíteni  a  hiányosságok,  észrevételek  megszüntetésére,  amelyet 
szintén a Képviselő-testületnek kell majd jóváhagynia. A legtöbb megállapítás a 
korábbi  2004-2007.  évekre,  ÁSZ  vizsgálat  megállapításaira  vonatkozott, 
számtalan olyan leírás van, amit már megszüntettek. Kiemeli az informatikai-
stratégiát, amely a korábbi határidőre nem készült el, decemberben viszont már 
elfogadta a Képviselő-testület. A bizottságok az anyagot tárgyalták és javasolták 
annak tudomásulvételét.

Török Sándorné testületi tag: Az anyag áttekintése során szembetűnő számára, 
hogy  az  önkormányzat  felkészülése  az  uniós  források  igénybevételére  és 
felhasználására  vonatkozóan  nem  volt  eredményes.  Kérdése,  hogy  ezzel 
kapcsolatban történt-e  felelősség  megállapítás,  mivel  ez  véleménye szerint  is 
komoly  probléma.  Továbbiakban  felveti  a  számítógépes  programokkal 
kapcsolatos hiányosságokat, erre utaló megállapításokat. E tekintetben kit terhel 
felelősség?

Macsári József polgármester: A feltárt hiányosság jellegét tekintve feltételezi, 
hogy  egy  kisebb  település  nem tudna  eleget  tenni  a  szabályok  betartásának, 
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amelyet az ÁSZ az önkormányzatokkal  szemben megkövetel,  és ezt példával 
támasztja alá. A programokkal kapcsolatos felvetésre tájékoztatásul elmondja, 
hogy az okmányiroda az országos hálózatban központi programmal dolgozik. A 
pénzügyi  csoport  az  államkincstár  programjával  végzi  a  tevékenységeit,  a 
program  megbízhatóságával,  hiányosságával  kapcsolatban  az  ÁSZ  vizsgálat 
észrevételt tett, de ettől a programtól eltérni nem lehet, és a hiba nem róható fel 
az önkormányzatra. 

Gajda  Mihály  testületi  tag:  A  jelentést  teljes  részletességgel  áttekintette 
szakmai  érdeklődésből,  amelynek  alapján  megállapítható,  hogy  nincs  olyan 
ellenőrzési  terület,  ahol  ne lett  volna hiányosság,  és  ezt  érthetetlennek tartja. 
Például  a  számlautalványozás  több  esetben  nem  a  törvényi  előírásoknak 
megfelelően történt. Kérdése, hogy ezzel kapcsolatban milyen döntés szükséges. 
Intézkedési terv készül ezzel kapcsolatban, a tett megállapításokra?

Macsári József polgármester: Az anyaggal kapcsolatban megjegyzi, hogy az 
előterjesztett anyag egy kivonat, eredeti terjedelmét tekintve nagy mennyiségű 
anyagról van szó, és az anyagnak az a része lett előterjesztve, amely összegzi a 
hibákat  szinte  több  évre  visszatekintve  2003-tól.  Az  ÁSZ  honapján 
megtalálhatók  az  önkormányzatokra  vonatkozó  ellenőrzések,  és  meg  lehet 
állapítani, hogy Szeghalmon sok, vagy kevés a hiba, azokkal összelehet vetni a 
itt  tapasztalt  hiányosságokat.  Az eredeti  jelentést  megtekintheti  természetesen 
bármelyik képviselőtársa, azt véleményezheti. A hiányosságok megszüntetésére 
intézkedési terv készül, melynek végrehajtását szintén ellenőrzik. Az intézkedési 
tervet  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalja  majd.  Befejezésül  javasolja,  hogy  a 
jelentést  vegye  tudomásul  a  Képviselő-testület,  és  a  hiányosságok 
megszüntetésére  vonatkozóan  intézkedési  terv  készül..  Ezek  után  szavazásra 
bocsátja  a  jelentés  tudomásulvételét,  amelynek  alapján  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

17/2009. (II. 23.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Állami 
Számvevőszék jelentését,  amely az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 
2008. évi ellenőrzéséről szól, tudomásul veszi.

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon Intézkedési Terv készítéséről a 
hiányosságok megszüntetése érdekében,  és azt terjessze a Pénzügyi Bizottság 
elé.

Határidő: 2009. május 31.
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Felelős: Macsári József polgármester

5/5. sz. napirend: Szociális rendelet módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Ismerteti  a  rendelet-tervezetet,  amelyben  a 
szociális törvényből fakadó változásokat kellett átvezetni, illetve pontosítva lett 
a  felsőoktatási  intézményben  tanulók  támogatására  való  jogosultság  kérdése. 
Javasolja a tervezet elfogadását. Bizottságok véleményezték az előterjesztést, és 
javasolták a rendelet megalkotását. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  majd  a  rendelet-tervezet  elfogadását 
szavazásra  bocsátja.  Szavazás  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2009. (II. 24.) sz.
r e n d e l e t e

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

módosításáról:

1.§

A rendelet 3.§ (1) bekezdés c.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezések 
lépnek,  továbbá  a  k.)  és  l.)  pontokkal  egészül  ki,  a  (2)  bekezdés  j.)  pontja 
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3. § (1)
c.) A  közgyógyellátási  igazolvány  alanyi,  normatív  és  méltányossági  alapon 
történő biztosítás.
d.) Aktív korúak ellátásának (rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási  
támogatás) megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése (Sztv.:33.§-37/G.§).
k.) Óvodáztatási támogatás.
l.) Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, megszüntetése.

3. § (2)
j.) Első diplomát adó felsőoktatási intézményben tanulók egyszeri támogatása.

2.§

30



A  4.§  (1)  bekezdés  h.)  pontban  szereplő  rendszeres  pénzellátás  az  alábbi 
mondattal egészül ki:
h.) rehabilitációs járadék, rendelkezésre állási támogatás.

3.§

A 7.§ (1) bekezdés, pénzbeli ellátások az alábbi m.) ponttal egészül ki:
m.) rendelkezésre állási támogatás.

4.§ 

A rendelet 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
Aktív korúak ellátása (Sztv. 33.§-37/G.§).

(1) A  Sztv.-ben  meghatározott  aktívkorú  nem  foglalkoztatott  személy  a 
rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás megállapításának, 
folyósításának  feltételeként  az  Önkormányzattal,  a  Munkaügyi  Központ 
Kirendeltségével,  valamint  Szeghalom  Kistérség  Egységes  Szociális  és 
Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő Központjával együttműködni köteles.

(2) Az együttműködési  kötelezettség  megállapításáról  az  Önkormányzat  és  a 
Munkaügyi  Központ  Kirendeltsége,  valamint  Szeghalom Kistérség  Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő Központja együttműködési 
megállapodást köt. 

(3) Az  önkormányzat  az  aktív  korúak  ellátására  jogosult  személy  részére  a 
rendszeres  szociális  segély  és  rendelkezésre  állási  támogatás  igénylésének, 
folyósításának  feltételéül  előírja  az  érintett  szociális  helyzetéhez  és  mentális 
állapotához igazodó programokban való részvételt.

(4) Az  aktív  korúak  ellátására  jogosult  személy  köteles  a  jogosultságát 
megállapító  határozat  jogerőre  emelkedését  követő  15  napon  belül  az 
együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni és nyilvántartásba vetetni magát. 
Köteles a számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló 
foglalkozásokon,  tanácsadásokon,  felkészülést,  beilleszkedést  segítő 
programokon,  oktatásban  –  mely  elsősorban  az  általános  iskolai  végzettség 
megszerzésére, illetve az első szakképesítés megszerzésére irányul – részt venni. 

(5) A  Munkaügyi  Központ  Kirendeltsége  és  az  ellátásra  jogosult  személy, 
köteles  írásban  megállapodni  az  együttműködés  tartalmáról,  és  a  munkaügyi 
szerv  kötelezheti  az  ellátásra  jogosult  személy  a  (4)  bekezdésben  foglaltak 
igénybe vételére. 
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(6) A  Munkaügyi  Központ  Kirendeltségével,  illetve  Szeghalom  Kistérség 
Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményével  való  kapcsolatfelvétel 
elmulasztása,  a  (4)  bekezdésben  felsorolt  programokban  való  részvétel 
indokolatlan  elmulasztása,  elutasítása,  a  jogosult  passzív  magatartása  az 
együttműködési kötelezettség megszegésének minősül. 

(7) Ugyancsak az együttműködés súlyos megszegésének minősül, ha az ellátásra 
jogosult:
a.) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el,
b.) az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatást a munkáltató rendkívüli 
felmondással szüntette meg,
c.) az ellátásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatakor a hivatal által 
kiküldött  idézésben  foglaltaknak  -  az  abban  megjelölt  időpontig  -  nem tesz 
eleget.

(8) A kifizetés a támogatott által megjelölt pénzintézethez, a tárgyhót követő hó 
5. napjáig átutalással történik.

5.§

A 16.§ (3) bekezdés b.) pontja helyére az alábbi rendelkezések lépnek:
b.) a  kérelem  beadását  megelőző  egy  havi  nettó  jövedelmekről  szóló  
igazolásokat.

6.§

Ez  a  rendelet  kihirdetése  napjától  lép  hatályba.  A  rendelet  kihirdetéséről  a 
jegyző gondoskodik.

5/6.,  5/6/1.  sz.  napirend:  Szeghalom Város  Önkormányzatára  vonatkozó 
Közfoglalkoztatási terv
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Elkészült a közfoglalkoztatási terv a törvénynek 
megfelelően,  amelyet  véleményezett  a  Szociálpolitikai  Kerekasztal  és  a 
Munkaügyi  Központ  Szeghalmi  Kirendeltsége,  illetve  a  bizottságok.  Az 
előterjesztés már több napirend tárgyalásának kapcsán említve volt a Képviselő-
testület  ülésén,  elhangzott,  hogy  olyan  munkát  kell  biztosítani  a 
közfoglalkoztatás keretében az ott dolgozóknak, ami hasznos, eredményes és a 
város  érdekeit  szolgálja.  A  terv  mellékletében  szerepel,  hogy  milyen  jellegű 
munkákat  érint  a  közfoglalkoztatás,  és  ehhez  további  javaslatokat  kér 
képviselőtársaitól.  Amennyiben  a  terv  jóváhagyása  megtörténik,  azt  be  kell 
nyújtani az Államkincstárhoz a finanszírozás érdekében. Az „út a munkához” 
program átkerült az önkormányzatok feladatkörébe, és ehhez nem társult plusz 
keret  a  feladat  ellátására  vonatkozóan.  A  közfoglalkoztatási  terv  elfogadása 
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szükséges, mivel a döntés meghozatala után lehet ilyen formában foglalkoztatni 
a  dolgozókat,  akik jelenleg dolgoznak,  ők a  múlt  évről  áthúzódó feladatként 
látják  el  tevékenységüket.  Kéri  a  hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy 
hozzászólás  nem  volt,  majd  javasolja  elfogadni  a  közfoglalkoztatási  tervet, 
amelyet  szavazásra  terjeszt.  Szavazás  eredményeképpen megállapítja,  hogy a 
Képviselő-testület  12  igen  szavazattal,  6  tartózkodás mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

H a t á r o z a t 

18/2009. (II. 23.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az 1993. 
évi  III.  tv.  37/A.  §  (2)  bekezdése  alapján  elkészített,  Szeghalom  Város 
Közfoglalkoztatási  tervét,  mely  a  határozat  mellékletét  képezi.  A 
közfoglalkoztatási  tervet  előzetesen  a  Szociálpolitikai  Kerekasztal  és  a  Dél-
alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltsége véleményezte.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  közfoglalkoztatási  tervben  foglaltak 
végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: Azonnal és folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

B e j e l e n t é s e k:

Macsári  József  polgármester:  Az  első  szóbeli  tájékoztatása  szerint  a 
Közútkezelő Kht. tervei alapján 2009. évre ütemezte a 47-es főút megyehatárig 
történő szakaszának felújítását. A Megyegyűlésen a Kht. be fog számolni, ahol 
rákérdez  arra,  hogy  ez  érinti-e  majd  a  belterületi  szakaszt  is.  Ez  alapján 
elindulhat a Kinizsi utca felújítása, de nem látja az Újtelepi út felújítását, ami 
szintén  nagyon  fontos  lenne.  Írásban  újból  megkeresi  az  útépítőket  ezzel 
kapcsolatban, és ezt a Megyegyűlésen is szóvá teszi.
A  következő  szóbeli  tájékoztatója  az  részben  kérdés,  részben  tájékoztató  is. 
„Úgy  tűnik,  hogy  ma  Magyarországon  olyan  propaganda  folyik  bizonyos 
médiákban,  amely  vészesen  hasonlít  a  Magyarország  40-50-es  éveiben 
volthonos  propagandához.  Az  elmúlt  héten  a  HirTV-ben  megjelent,  enyhén 
fogalmazok,  ha  összevágott  anyagot  mondok,  és  Kecskeméttel,  Siófokkal 
kapcsolatban hangzott  el  az én és a képviselő úr neve is.  Nekem az lenne a 
kérdésem konkrétan  Gajda  Mihály  képviselő  úrhoz,  hogy milyen szándékkal 
tette fel az iwiw nyilvános üzenő falára azt a leiratot, amely ezzel kapcsolatban 
megjelent ott, és nyílván eljuttatta ezt a 6-700 ismerősének. Milyen szándékkal 
tette fel Ön ezt az iwiw nyilvános üzenőfalára?
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Gajda Mihály testületi tag: „Először is ez nem egy tájékoztatás volt, hanem 
egyszerűen ez egy műsorajánló,  amelyet  felrakott  másolással  az  üzenőfalra  a 
HírTV-ből. Mi ezzel a probléma?”

Macsári József polgármester: „A kérdésem az, hogy ezt milyen szándékkal 
tette fel az iwiw nyilvános üzenőfalára?”

Gajda Mihály testületi tag: „Tájékoztatási szándékkal.”

Macsári József polgármester: „Kiket kívánt képviselő úr ezzel tájékoztatni?”

Gajda Mihály testületi tag: Az ismerőseimet.”

Macsári József polgármester: „Nem tudom, hogy honnan veszi a bátorságot a 
képviselő úr, hogy ilyen alattomosan, gátlástalanul a másik ember becsületébe 
így belegázoljon. Most belegázolt az én becsületembe, hiszen engem jelölt meg 
főszereplőként,  belegázolt  az  országgyűlési  képviselő  úr  becsületébe,  holnap 
más emberek becsületébe, és úgy gondolja, hogy ezt megteheti? A képviselő úr 
itt  él  a  városban,  de  nem idevalósi,  és  letett-e  valamit  a  városért,  az  itt  élő 
emberek asztalára? A képviselő úr is megszavazta azt a pályázatot képviselő-
testületi  ülésen,  amit  most  enyhén szólva kritizál.  Úgy gondolja,  a  MOL-nál 
képviselőtársa olyan beosztásban van, hogy a matematikához értenie kell. Azt 
írja  az  iwiw.  üzenőfalán,  hogy  milliárdos  túlszámlázás  van,  a  főszereplő  én 
vagyok,  és  az  országgyűlési  képviselő.”  Mindezzel  kapcsolatban  a 
jelenlevőknek és a televíziónézőknek tájékoztatásul elmondja, hogy Szeghalom 
Kistérség informatikai pályázata bruttó 129 millióba került, és mivel az ÁFÁ-t 
be kell  fizetni  a központi  költségvetésbe,  így nettó 103 millióról  van szó.  A 
szeghalmi beruházás bruttó szűk 12 millióba került, így „enyhe” csúsztatás az, 
hogy ebből az összegből milliárdokat lehet túlszámlázni. Benyújtotta a Kistérség 
a  pályázatot  azzal  a  céllal,  hogy  az  itt  élő  embereknek  olcsóbb  internet 
hozzáférést biztosít a korábbi gyakorlathoz képest. A pályázatban szerepel, hogy 
informatikai  hálózat  van,  nem szélessávú  telefonalapú,  részletes  költségvetés 
kötelező eleme volt a benyújtott pályázatnak, és az összeget tekintve 97,5 millió 
uniós  forrásról  van  szó,  nem  167  millióról,  és  nem  több  milliárdos 
túlszámlázásról.  A  részletes  költségvetésben  minden  egyes  munkatétel, 
munkafázis meg van jelenítve, és időrendben rögzítve. A benyújtott pályázatot 
személyesen  leellenőrizték,  megvizsgálták,  hogy  mi  a  valóságtartalma,  és 
befogadták a pályázatot.  Ebből a pályázatból  egyébként 60-70 %-ban Vésztő 
városában  készült  el  egy  hálózat  és  menetközben  is  többször  ellenőrizték  a 
pályázatot,  valahányszor  be  lett  nyújtva  a  központi  forrás  lehívása.  2006. 
októberben  végezték  az  első  közbenső  ellenőrzést.  Az  irányítóhatóság 
megállapítása  az  volt,  hogy  „az  ellenőrzés  során  a  rendelkezésre  álló 
dokumentumok  és  a  helyszínen  tapasztaltak  alapján  szabálytalanságot  a 
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vizsgálat a kedvezményezettnél nem állapított meg.” 2007. június 20-án volt a 
következő vizsgálat,  ahol  az összefoglaló megállapítás  így szólt:  „Szeghalom 
Kistérség  Többcélú  Társulás  pályázatával  kapcsolatban  2007.  június  20-án 
elvégzett helyszíni ellenőrzés eredményeképpen megállapítható, hogy a projekt 
a  megvalósítási  szakaszban  van,  az  elszámolással  a  kedvezményezett  4  db 
számlát  nyújtott  be,  az  azokon szereplő gazdasági  események megtörténtét  a 
kedvezményezett  a  helyszínen  hitelt  érdemlően  igazolni  tudta,  a  műszaki 
megvalósulás és a projekt  előrehaladási  jelentés összhangban van.  A vizsgált 
pályázattal kapcsolatban, az első elszámolásban benyújtott számlák kifizetését 
akadályozó  hibát,  szabálytalanságot  a  helyszíni  vizsgálat  nem  tárt  fel.  A 
támogatás  intenzitásnak  megfelelő  rész  kifizetését  javaslom.”  Ezek  voltak  a 
vizsgálat  eredményei.  2008.  november  24-én  fejeződött  be  a  pályázat,  az 
irányítóhatóság  felé  az  elszámolás  megtörtént  az  utolsó  fillérig.  A projektről 
tudni kell, hogy ez egy hálózat, amely a Kistérség tulajdonában van, ott is kell, 
hogy  maradjon  5  évig,  és  5  év  után  a  tulajdonos  önkormányzatok  majd 
rendelkeznek a vagyonnal, hogy eladják-e, vagy bérbe adják. A Kistérség nem 
kérhet bérleti díjat ezen a hálózaton a szolgáltatóktól. Nagyon sajnálja, hogy a 
hálózaton  lévő  szolgáltatók  nem tudnak  egymással  megegyezni,  de  ehhez  a 
Kistérségnek nincs köze, a pályázatot végigvitték becsületesen, azt befejezték. 
Úgy  tudja,  hogy  az  összes  hasonló  pályázat  közül  egyedül  a  Szeghalmi 
Kistérség  pályázata  fejeződött  be,  és  működik.  A  képviselő  úrnak  szeretné 
hangsúlyozni,  hogy  „engem  a  szüleim  becsületes  és  tisztességes  munkára 
neveltek,  én  így  dolgoztam az  elmúlt  időszakban  és  így  fogok  dolgozni  az 
elkövetkezendő időszakban is. Az, hogy önöknek ki van központilag adva, hogy 
lehetőség  szerint  erkölcsileg  lehetetlenítsék  el  azokat  az  embereket,  akiket  2 
választás  során  nem  sikerült  önök  által  félig-meddig  szabályos  módon 
meggyőzni, illetve legyőzni, hát nagyon sajnálom. Én bátran nézek az emberek 
szemébe, az én szüleim már nem élnek, de tudom, hogy önről mi lenne az ő 
véleményük”.

Gajda Mihály testületi tag: „A polgármester úrnak akkor kellett volna ilyen 
bátornak lennie, amikor egész nap bujkált a HírTV elől, legalábbis ezt beszélik a 
városban, miután én nem voltam itt ezen a napon.” Mint mondja, nem lett volna 
tudomása arról, hogy a HírTV itt forgatott, és arról sem, hogy ez adásba fog 
menni,  ha nem kapott  volna Sms-értesítést  az adás időpontjáról.  Nem igazán 
érti,  ez  az egész miért  neki  van címezve,  illetve a FIDESZ-nek,  hogy ehhez 
bármi  közük  van,  hiszen  mindebbe  nem  voltak  beavatottak.  Olyan 
bizonylatokhoz, információkhoz hozzá sem juthatott,  amiről  szó volt  ebben a 
történetben. Honnan tudhatta volna, hogy hova megy egy média forgatni? Nem 
érti  a  polgármester  úr  kirohanását,  hogy  miért  személy  szerint  neki  címzi 
mindezt. Az, hogy az iwiw üzenőfalra feltett egy műsorajánlót, ettől függetlenül 
az egész történethez semmi köze nincs, és nem is érti, hogy ezért miért kellene 
magyarázkodnia.
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Macsári  József  polgármester: Azon a  napon,  amikor  a  HírTV Szeghalmon 
volt,  egy  vállalkozóval  folytatott  tárgyalásról  igyekezett  vissza 
személygépkocsijával  a  hivatalba  a  47-es  főúton,  akkor  jött  utána  a  HírTV 
autója és meg sem állt a hivatal hátsó bejáratáig. Kérdezi Gajda képviselő úrtól, 
hogyha nem tudja  befolyásolni  a  médiájukat,  vajon  a  Budapestről  leérkezett 
forgatócsoport  honnan tudta,  hogy a  47-esen a napi  5 ezer  autóból melyik a 
polgármester autója?

Gajda  Mihály  testületi  tag: Semmiképpen  nem  tőlük  származtak  az 
információk, és megdöbbenés volt számára is, amikor felhívták, hogy itt forgat a 
HírTV. Nem tudta elképzelni, hogy mit keresnek itt, és nehogy azt gondolja a 
polgármester úr, hogy ő mindebben konspirált Meg van a személyes véleménye 
az ügyről, sőt arról is, hogy az egésznek mi van a hátterében. Négyszemközt 
szívesen elmondja erről a saját egyéni véleményét,  és az elképzelését is.  Azt 
tudja  javasolni,  hogy  be  kellene  iratkozni  valamilyen  tanfolyamra,  ahol  a 
konspirációt  tanítják,  oktatják,  és  akkor  tisztábban  lehetne  látni  ebben  a 
történetben.  Ha  azt  hiszi  a  polgármester  úr,  hogy  a  fideszesek  az  ellenfelek 
ebben a történetben, akkor azt nagyon rosszul gondolja.
 
Dr.  Farkas  József  alpolgármester:  A képviselő  úrnak elég  közel  van  az  a 
lehetősége, hogy jogi ismereteket szerezzen, ezért javasolja, hogy próbálkozzon 
ezzel.  Megjelenik  egy  ilyen  cím,  hogy  milliárdos  lenyúlások,  főszereplők 
Macsári József és Veres József, és Gajda képviselőtársa egy olyan hírt terjesztett 
a baráti, ismeretségi körében, amiről tudta, hogy egyáltalán nincs valóságalapja. 
Annak sem, hogy milliárdokról van szó, hiszen tudomása volt arról, hogy 120 
milliós  beruházásról  volt  szó  a  Kistérségben.  A  polgármestertől  elnézést 
kérhetett  volna,  mert  rossz  színben  tüntette  fel  őt.  120  millióból  nem lehet 
milliárdokat  lenyúlni, de egyébként is a HírTV-nek kellett valami információ 
ahhoz,  hogy „milliárdos  lenyúlás” ügyben leutazzanak Szeghalomra  forgatni. 
Kinek  áll  érdekében  Macsári  Józsefet  és  Veress  Józsefet  lejáratni?  A  maga 
részéről  azt  javasolta  a  polgármester  úrnak,  hogy  meg  kell  tenni  ezzel 
kapcsolatban a szükséges jogi lépést, ami ilyen esetben egyrészt a rágalmazás, 
másrészt a jó hírnév megsértése, mert Gajda képviselő úr elkövette a polgári jogi 
és büntető jogi felelősséget.  Ezen el kell  gondolkodni,  hiszen ez az értesítés, 
amiről szó volt, nem 600 emberhez lett továbbítva, hanem az egész város erről 
beszél, hogy az említett 2 személy milliárdokat nyúlt le, mert ez a hír így lett 
közhírelve.

Gajda  Mihály  testületi  tag: Visszautasítja  a  csúsztatást,  hiszen  amit  az 
üzenőfalra  feltett,  az  szószerinti  kivonat  a  HírTV  műsorából,  amit  bárki 
megnézhet a televízió műsorajánlóján.
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Dr. Farkas József alpolgármester: Ha valamelyik párttársáról lett volna szó, 
akkor is így közzétette volna a hírt?

Gajda Mihály  testületi  tag: Közel  70  szeghalmi  ismerőse  van  a  közösségi 
oldalon,  és  ehhez  képest  az  egész  város  erről  a  hírről  beszél.  Javasolja  az 
alpolgármester úrnak, hogy nézze meg ezt az adást,  mert  visszautasítja,  hogy 
neki tulajdonítsanak olyan dolgot, amit nem is mondott.

Dr. Farkas József alpolgármester: Nem mondta, hanem terjesztette a híreket. 
Befejezésül  hangsúlyozza,  hogy  ha  a  két  érintett  személy  helyében  lenne, 
megtenné a szükséges jogi lépést. Ezt az ő belátásukra bízza.

Macsári József polgármester: Ennek az ügynek a tárgyalását lezárta, nyílván 
megfontolja, hogy milyen lépéseket fog majd tenni ezzel kapcsolatban. Nehéz 
elhinni, hogy a képviselő úr ezt naivul tette az iwiw üzenőfalára, és tudja, hogy 
ez pontosan az a két kategória, amit az alpolgármester úr említett. Kérdezi, hogy 
ettől függetlenül van-e más bejelentés.

Pákozdi Gábor testületi tag: Néhány szót szeretne a fentiekhez hozzáfűzni: „a 
szocialista frakció teljes mellszélességben kiáll Macsári József polgármester úr 
mellett, a becsületességét nem vonják kétségbe és nem is vonták, bármennyire is 
szerették volna ezt  elérni  a fideszesek.  Mindettől  függetlenül  a polgármestert 
továbbiakban is teljes bizalmukról biztosítják.” Mint mondja, a történet teljesen 
másról szól, egy műszaki ellenőrről, akinek ennek ellenőrzése lett volna a dolga.

Macsári  József  polgármester: Más  bejelentés  nem  hangzott  el,  ezért 
megköszöni a figyelmet és a nyilvános testületi ülést lezárja.

Macsári József Dr. Oláh Ernő
  polgármester címzetes főjegyző
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