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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-
án tartott nyilvános üléséről a Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében
 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Eitler 
Gottfried,  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,  Valastyánné  Győri  Piroska  aljegyző,  Polgármesteri 
Hivatal irodavezetői, meghívottak, és érdeklődők, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető
 

Macsári  József  polgármester:  Tisztelettel  köszönti  a  képviselő-testületi  ülésen 
megjelenteket, önkormányzati képviselőket, a napirendi pontokkal érintetteket, és a 
televíziónézőket. Képviselő-testület a 9/2000. sz. önkormányzati rendelet értelmében 
minden év októberében fejet hajt Ambrus Imre, Nagy Miklós, Péter András, Simay 
János,  és  Szigeti  István  Szeghalom város  jeles  polgárainak  emlékére.  Kéri,  hogy 
koszorúzzák meg most is az ülésteremben elhelyezett emléktáblát, emlékezve ezzel a 
jeles polgárokra.
A koszorúzás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 16 
fő önkormányzati  képviselő jelen van, és az ülést  megnyitja.  Javasolja a meghívó 
szerinti napirendek tárgyalását azzal, hogy a 4/8., 4/9., 4/10. és 4/11. sz. előterjesztést 
zárt  ülésen  tárgyalják.  Ezzel  a  javaslattal  a  Képviselő-testület  tagjai  egyhangúlag 
egyetértettek.



 

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

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, összevont 
bizottsági ülésen bizottsági tagok elfogadásra ajánlották az írásos jelentést, kéri az 
esetleges kérdést, észrevételt. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és a jelentést 
szavazásra  bocsátja.  Szavazás  alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  16 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
 

H a t á r o z a t
 

151/2009. (X. 26.) Ökt. sz.
 

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

2. sz.: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola beszámolója
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester: A  beszámoló  egy  igen  részletes  és  igényesen 
kidolgozott  anyag,  amelyből  kitűnik,  melyek  azok  a  lépések,  amiket  ez  elmúlt 
időszakban meg kellett tennie a középiskolának ahhoz, hogy a szakképzést továbbra 
is  megőrizze,  a  gimnáziumi  oktatás  továbbra  is  folytatódjon  a  régi  alma-mater 
épületeiben. Örömmel tapasztalható az is, hogy a tanulói létszám folyamatosan stabil, 
és  minimális  növekedés  tapasztalható  évről-évre.  Megkérdezi  az  intézmény 
igazgatóját,  hogy  van-e  szóbeli  kiegészítése  az  írásos  anyaghoz,  majd  kéri 
képviselőtársait, mondják el véleményüket a beszámolóval kapcsolatban. Összevont 
bizottsági  ülésen  elfogadásra  javasolták  bizottsági  tagok  az  írásos  beszámolót  a 
kérdésekre adott válaszokkal együtt. 
 

Magyar  István  Péter  András  Gimnázium és  Szigeti  Endre  Szakképző  Iskola 
igazgatója: Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése nincs.
 

Mester  Csaba  testületi  tag: Az igazgató  úr  és  a  tantestület  is  tapasztalta,  hogy 
sokkal  nagyobb  feladat  újjáteremteni  valamit,  mint  tönkrezúzni.  Tíz  esztendeje 
megszűnt a szakközépiskolában a fémforgácsoló képzés, és most újra kellett éleszteni 
azokat a gyakorlatképző helyeket, amelyek annak idején könnyelműen felszámolásra 



kerültek. Jól példázza mindezt, hogy a hagyományos eszterga, amit az idén vásárolt 
az Iskola 7 M Ft-ért, ebből annak idején 5 db állt a szakközépiskola rendelkezésére, 
és az összes gyakorlati képzéshez szükséges szerszámgépet, eszközállományt 3,6 M 
Ft-ért sikerült eladni. Tehát annak idején meggondolatlanul lett „elkótyavetyélve” az 
egész  tanműhely  berendezése.  Az  Iskola  most  nagy  erőfeszítéssel  próbálja 
megteremteni azt, hogy saját tanműhelye legyen, és úgy látszik, hogy ez a munka 
előbb-utóbb révbe fog érni. Szükség van arra, hogy a város mégiscsak vállalja ezt az 
igen  nagy  áldozatot  az  ifjúságért,  a  gyerekek  jövőjéért.  Örvendetes,  hogy  a  volt 
tüdőgondozó épületét sikerült erre a célra megkapni, hiszen közel van az Iskolához. 
Ehhez a munkához kíván erőt és egészséget, kitartást, mert nem lesz könnyű feladat 
feléleszteni ezt a folyamatot. E mellett kívánja az Igazgató Úrnak és a Tantestületnek, 
hogy a Gimnázium színvonalát is sikerüljön megőrizni, sőt emelni a tanuló ifjúság 
jövőjének érdekében, mert a jelenlegi gazdasági helyzetből egyetlenegy kiút van, az, 
hogy az oktatásra minél nagyobb hangsúlyt kell fektetni és ez eredménnyel fog járni.
 

Pákozdi  Gábor  testületi  tag: Kérdésként  teszi  fel,  hogy  milyennek  ítéli  meg 
Igazgató Úr a 6 osztályos képzési formát. Bevált-e ez a képzési forma, illetve a G és 
E osztályok esetében hány diák kap felmentést  tantárgyakból?  Véleménye szerint 
sokakban felmerült a kérdés mindig, hogy szükség van-e Szeghalmon gimnáziumra 
Szeghalmon,  vagy  sem  Az  anyag  tanúsága  szerint  igen  szükség  van,  hiszen  a 
diákoknak az egyharmada főleg Szeghalom, Füzesgyarmat, Vésztő területéről kerül 
ki, de Dévaványa és Körösladány tanulói is szép számmal vannak jelen, és minden 
településről emelkedik ez a szám. Az eredményességet nézve a kompetenciamérés 
alapján mindenben elismerésre méltó az intézmény, hiszen a gimnázium az országos 
átlagokat  tekintve  a  budapesti,  illetve  a  megyei  átlagoknál  jóval  feljebb  van.  Ez 
mutatja  többek  között  azt  is,  hogy  a  középiskolába  érkező  gyerekek  felkészülten 
kerülnek  fel  a  középiskolába.  A  10.  osztályt  tekintve  is  „toronymagasan  veri”  a 
megyei átlagokat, ezek az eredmények önmagukért beszélnek és a 70 %-os egyetemi, 
főiskolai  továbbtanulási  arány  180-tól  140  tanulót  érint.  Ez  mutatja,  hogy  a 
gimnázium teljesíti, amit elvárnak tőle, és betölti a célját. 
A pozitív vélemények után kéri az intézmény vezetését, hogy a november 5-6-7-én 
megrendezésre  kerülő  pályaválasztási  napokon  –  a  múlt  évihez  képest  –  sokkal 
szebben  adják  elő,  hogy  Szeghalomra  miért  érdemes  jönni  tanulni,  és  itt  milyen 
lehetőségeket  kínálnak.  Tavaly  ez  nem  volt  tapasztalható  a  többi  megyei 
intézményhez viszonyítva.
 

Magyar  István  igazgató: Megköszöni  a  hozzászólásokat  az  iskola  munkájával 
kapcsolatban,  ahol  a  Tantestület  és  az  odajáró  diákok  is  dicséretet  kaptak.  A 
gimnáziumi  oktatásnak  és  a  szakképzésnek  a  jelentősége  fontos  jelenleg  is,  és  a 
jövőben is.  A leadott anyag mutatja,  hogy a két iskola az 1999-es összevonás óta 
egyként  működik,  és  bízik  abban,  hogy  kiderült:  ezt  a  közeljövőben  is  így  lehet 
elképzelni. Az, hogy különbséget tesznek a gimnázium és szakközépiskolai tanulók 
kompetenciaeredményei  között,  ez  a  jelentkezéskor  is  teljes  mértékben 



megmutatkozik. Úgy ítéli meg, hogy a 6 évfolyamos képzés beváltotta a hozzáfűzött 
ígéreteket, és a korábbi időszakot tekintve a felvételi vizsga nem volt hiábavaló. Ez 
az év kivételesen jó évnek számít a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés kezdetében, 
hiszen  az  induló  diákok  matematikából  4,4  átlaggal  jöttek,  míg  magyarnyelv  és 
irodalomból, pedig 4,7 átlaggal. Tehát az eredmények is mutatják, hogy a képzésre 
szükség  van és  a  hozzá  fűzött  reményeket,  elvárásokat  betartja  a  6  évfolyamatos 
képzés. A 9./ E, G osztályok tanulmányi átlaga a 2008/2009-es tanévben 2-2,3 volt. 
Tantárgyi mentességgel kapcsolatban jelenleg 11 tanuló rendelkezik szaktanácsadói 
véleménnyel,  és  ebből  3  tanuló  jár  a  helyi  szakszolgálathoz.  Ennek ellenére  úgy 
gondolja,  hogy  a  tantárgyi  mentesség  senkit  nem  mentesít  fel  az  alól,  hogy  ne 
tanuljon.  A  jövőre  nézve  tervezik  a  gimnáziumi  osztályokba  ismét  a  felvételi 
bevezetését, és így megmaradna a gimnázium színvonala. 
Véleménye  szerint  a  pályaválasztási  héten  a  Péter  András  Gimnázium  méltóan 
jelenik meg a békéscsabai pályaválasztáson. A vásárnál sokkal fontosabbnak tartják, 
hogy  a  környék  24  iskoláját  személyesen  keressék  meg  osztályfőnöki  órán,  így 
találkoznak  a  gyermekekkel,  és  ezt  sikeresebbnek  tartják.  Ebben  az  évben  a 
pályaválasztási  vásáron  valamelyest  más  jelleggel  szeretnének  megjelenni.  Úgy 
gondolja,  hogy  nem a  kókuszos  roládnak,  stb.  van  jelentősége,  hanem egy  ilyen 
esemény mondanivalója inkább az iskolának a tartalmában van, amelyet csak helyileg 
lehet megtapasztalni. 
 

Pákozdi  Gábor  testületi  tag: Nem  osztja  az  Igazgató  Úrnak  ezt  az  utóbbi 
véleményét, mivel a pályaválasztási vásáron Szeghalmot képviseli a középiskola, és a 
tavalyi  sok  kívánnivalót  hagyott  maga  után.  Ez  a  kavalkád  a  gyerekek  számára 
fontos, hogy bemutassa a Péter András Gimnáziumot nemcsak a környékbelieknek, 
hanem a megye számára is.
 

Magyar István igazgató: Osztja az elhangzott véleményt, de tény, hogy a környék 
általános iskolái  – amelyekkel  kapcsolatban állnak – nem szoktak elmenni  erre a 
pályaválasztási vásárra. Elfogadja, hogy ezen változtatniuk kell, de nem ez határozza 
meg az iskola jövőjét.
 

Macsári  József  polgármester: Megköszöni  a  hozzászólásokat,  és  az  elhangzott 
válaszadásokat. Csatlakozik az elhangzott véleményekhez, miszerint igen erőfeszítő 
az a munka, amellyel az oktatás-nevelés színvonalát próbálják megtartani, és emelni 
az  Iskolában.  A  szakképzésben  sokkal  nehezebb  ezt  megtartani,  a  korábbi 
lehetőségek  alapján  nem  is  lehetett  elvárni  az  Iskola  saját  tanműhelyében  olyan 
színvonalú  oktatást,  amely  megfelelt  volna  a  mai  kor  követelményeinek.  Öröm 
mindenki számára, hogy sikerült újból tanműhelyt kialakítani, ahol elférnek azok az 
eszközök, amelyet részben saját, illetve pályázati támogatásból sikerült beszereznie 
az  Iskolának.  Bízik  abban,  hogy  részben  az  Iskola  infrastruktúrája,  illetve  a 
szakképzésben az eszközellátottsága a 4/3. sz.  előterjesztés szerint a későbbiekben 
tovább  fog  javulni.  Jó  munkát  kíván  a  Képviselő-testület  nevében  az  Iskola 



vezetésének,  és erőt, egészséget,  kitartást ahhoz a feladathoz,  valamint munkához, 
amely az elmúlt években elkezdődött az intézményben.
Fentiek  után  szavazásra  bocsátja  a  beszámolót  az  elhangzott  kérdésekre  adott 
válaszadásokkal együtt. 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 
 

152/2009. (X. 26.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola írásos beszámolóját az elhangzott 
szóbeli kiegészítéssel együtt.
Képviselő-testület további jó munkát kíván az Iskola vezetésének.
 

3. sz.: Művelődési Sport és Szabadidő Központ beszámolója
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester: A  Művelődési  Sport  és  Szabadidő  Központ 
beszámolója  tartalmazza  az  elmúlt  I.-III.  negyedév  munkáját,  tevékenységét.  Az 
összevont  bizottsági  ülésen  véleményezték  az  írásos  beszámolót,  és  az  elhangzott 
kérdésekre  az  Igazgató  Asszony  válaszolt.  Kérdezi  képviselőtársait,  hogy  van-e 
kérdés, észrevétel az anyaggal kapcsolatban.
 

Pákozdi Gábor testületi tag: Örömmel látja az írásos anyagban, hogy a programok 
közel  80  %-át  azok  a  sport  és  civilszervezetek  adják,  amelyeket  a  Sport  és 
Civilszervezetek Bizottsága anyagilag támogat, és ez mutatja, hogy mennyire aktívak 
a  város  közéletében  és  élnek  a  számukra  biztosított  lehetőséggel.  Egyre  többen 
kapcsolódnak be e tevékenységbe, és a lakosságot ezek az egyesületek, szervezetek 
jól  tudják  mozgósítani.  Továbbra  is  hiányolja  a  sportcsarnokban  a  koncert 
szervezését, és indítványozza az intézményvezetés felé, hogy ezzel próbálkozni kell. 
Említést tesz még a nyáron megrendezett Boszorkány fesztivál rendezvényére, ami 
semmiképpen nem a sporttelepre való, ezt a véleményét már korábban is kifejtette. 37 
fokos meleg miatt a kisgyerekek a napközbeni programokon nem igazán vettek részt, 
az egész program az esti koncertben merült ki, amely természetesen jól sikerült. A 
rendezvényre megfelelőbb helyet javasol a jövőben.
 

Maróthy  Györgyné  igazgató: Elfogadja,  hogy  a  fentiekben  elhangzottaknak 
megfelelően  jobb  helyszínt  kell  találni  a  fesztiválnak,  ezt  közösen  kellene  majd 



eldönteni a következő évben.
 

Macsári  József  polgármester: A helyszín kiválasztása  már  a korábbi években is 
problémát  okozott.  Javasolja,  hogy  a  helyszín  kiválasztására  a  Sport  és 
Civilszervezetek Bizottsága  az Oktatási  és  Kulturális  Bizottsággal  közösen tegyen 
javaslatot a jövő évi rendezvény szervezése előtt. Megköszöni a hozzászólásokat, és 
szavazásra  bocsátja  a  beszámolót  az  elhangzott  szóbeli  kiegészítéssel  együtt. 
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
 

153/2009. (X. 26.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  elfogadja  a  Művelődési 
Sport  és  Szabadidő  Központ  írásos  beszámolóját,  az  elhangzott  szóbeli 
kiegészítéssel együtt.
Képviselő-testület további jó munkát kíván az intézmény dolgozóinak.
 

4/1. sz.: Rendelettervezet belső piaci szolgáltatással kapcsolatban
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester: A  EU  Parlament  és  a  Tanács  belső  piaci 
szolgáltatásokról szóló irányelvek kötelezővé teszik, hogy a helyi önkormányzatok 
rendeletében  is  egy  záradék  legyen.  Az  előterjesztésben  szerepelnek  azok  a 
rendeletek,  melyeken  záradékként  kell  elhelyezni  az  1.  §  (1)  bekezdésében  írt 
szöveget.
Bizottságok  javasolták  megalkotásra  rendeletet  a  tervezet  szerint,  kéri  ezzel 
kapcsolatban képviselőtársainak a véleményét, észrevételét. Hozzászólás nem volt, és 
a  rendelet  megalkotását  szavazásra  bocsátja.  Szavazás  eredményeképpen 
megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  16 igen szavazattal  – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja:
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2009.(X. 27.) sz.
rendelete

 



az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123. EK 
irányelvek által érintett egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációjáról.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a alapján az Európai Parlament és a Tanács belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123. EK irányelve 44. cikkének (1) bekezdésében foglalt 
szabályoknak  történő  megfelelés  érdekében  az  alábbi  rendeletet  (továbbiakban: 
Rendelet) alkotja:
 

1.     §
 

(1) Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. sz. mellékletben 
felsorolt rendeleteit az alábbi jogharmonizációs záradékkal egészíti ki:
 

E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a belső piaci 
szolgáltatásokról összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
 

(2)  A  rendelet  (1)  bekezdése  szerinti  záradék  –  az  1.  sz.  mellékletben  felsorolt 
rendeletekbe – a melléklet szerinti számozással épül be. 
 

2.     §
 

Ez a rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról szóló 18/2005. (XI. 29.) sz. 
rendelet hatályát veszti.
 

1.     sz. melléklet
 

1., Az  Önkormányzati  lakások  és  helyiségek  bérletéről  szóló  5/1994.(V.2.)  sz. 
rendelet 34. §-a egy új, (4) bekezdéssel egészül ki.
2., Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 
9/1994.(VI.27.) sz. rendelet 11. §-a egy új, (3) bekezdéssel egészül ki.
3., A helyi építési szabályzatról szóló 10/2002.(VIII.26.) sz. rendelet 27. §-a egy új, 
(3) bekezdéssel egészül ki.
4., Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről szóló 10/1995.(VI.30.) sz. 
rendelet egy új, 11. §-sal egészül ki.
5., A köztemetők használatáról és kezeléséről szóló 1/1972.(III.23.) sz. rendelet 29. §-



a egy új, (2) bekezdéssel egészül ki.
6., Az ivóvíz ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és 
a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 15/2008.(XI.29.) sz. rendelet 9. §-a egy új, 
(4) bekezdéssel egészül ki.
7., A  város  környezetvédelméről  és  a  köztisztaságról  szóló  8/1991.(VI.26.)  sz. 
rendelet egy új, 19. §-sal egészül ki.
8., A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás 
kötelező  igénybevételéről  szóló  2/1999.(III.02.)  sz.  rendelet  9.  §-a  egy  új,  (3) 
bekezdéssel egészül ki.
9., A talajterhelési díjról szóló 14/2004.(VI.25.) sz. rendelet egy új, 8. §-sal egészül 
ki.
10., Az Önkormányzat ingatlanvagyonának elidegenítési szabályairól szóló 4/1993.
(II.1.) sz. rendelet 4. §-a egy új, (2) bekezdéssel egészül ki.
11., A közterület  használat  engedélyezésével  kapcsolatos  eljárásról  szóló 15/1994.
(X.17.) sz. rendelet 13. §-a egy új, (4) bekezdéssel egészül ki.
12., A városi címer és zászló alkotásának és használatának rendjéről szóló 12/1991.
(VIII.12.) sz. rendelet 9. §-a egy új, (3) bekezdéssel egészül ki.
13., A települési  folyékony hulladékkal  kapcsolatos kötelező helyi  közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló 5/2003.(IV.1.) sz. rendelet egy új, 14. §-sal egészül ki.
 

4/2. sz. Pro Team Nonprofit Kft. kérelme Szeghalom Széchenyi u. 13. sz. alatti 
ingatlan bérbevételére
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: A Kft. részéről megkeresés érkezett a Széchenyi utcai 
ingatlan  további  hasznosításával  kapcsolatban,  megváltozott  munkaképességűek 
foglalkoztatását  tervezik.  A  kérés  azért  került  a  Képviselő-testülethez,  mert  a 
jelenlegi rendelet értelmében hatályos bérleti díj 50 %-áért akarja bérbe venni a Kft 
az  ingatlant.  Összevont  bizottsági  ülésen  tárgyalták  az előterjesztést  és  javasolták 
elfogadni azzal  a kiegészítéssel,  hogy a 25-30 fő foglalkoztatott  szeghalmi  lakosú 
legyen.  Sajnos  szükség  van  ilyen  foglalkoztatásra,  mert  sok  olyan  szeghalmi 
megváltozott  munkaképességű személy van, aki alacsony jövedelmű és a szociális 
törvény alapján minden más jellegű támogatásból – akár közfoglalkoztatás – ki van 
zárva. A Mozgáskorlátozottak Egyesülete is támogatja a foglalkoztató letelepedését, 
olyan áron is, hogy a bérleti díj 50 %-ában adják bérbe a kért ingatlant.
 

Gajda Mihály testületi tag: Ez a szerződés csak akkor lép életbe, ha a pályázaton 
támogatást  nyernek?  Január  1-től  pályáztatva  lesz  a  csökkent  munkaképességűek 
támogatása.



 

Macsári József polgármester: A cégvezető ilyen jellegű kérdésről nem nyilatkozott. 
A  költségvetési  törvényben  felülről  zárt  az  az  ablak,  amely  biztosítja  az  ilyen 
foglalkoztatóknak az állami normatívát, és erre pályázni kell.
 

Gajda Mihály testületi tag: Mivel felülről zárt a keret, és ha új cégek jelennek meg, 
konkurencia  és  versenytársként  fognak  megjelenni  a  már  meglévő  foglalkoztatók 
mellett. Kérdése, hogy mennyire fogják veszélyeztetni másoknak a létét. Lesz ebből 
haszna az Önkormányzatnak?
 

Macsári  József  polgármester: Azt  előre  nem  lehet  tudni,  hogy  amennyiben 
Szeghalomra jön egy ilyen foglalkoztató és pályázik vállalati szinten erre az állami 
normatívára, mennyire befolyásolja a már itt lévő foglalkoztatóknak az esélyét.
 

Nagy Gábor testületi tag: A Gondozási Központ is tervez hasonló foglalkoztatási 
programot.  Nem  ezt  a  formát  kellene  inkább  támogatni?  Tudja,  hogy  igény  és 
szükség  van  erre  a  foglalkoztatási  formára,  de  véleménye  szerint  inkább  a  saját 
program támogatására kellene törekedni.
 

Macsári  József  polgármester: Várhatóan  2011-ben  valósul  meg  a  szociális 
felzárkóztató  programban  az  a  szociális  foglalkoztatás,  amelyet  Szeghalmon 
szeretnének megvalósítani és kistérségi szinten működtetni, mint ahogyan jelenleg is 
ellátja a település a szociális jellegű feladatokat. Nem lehet tudni azt, hogy mennyire 
érinti mindezt majd a 2011-es program, de kevesebb megváltozott munkaképességű 
ember  akkor  sem lesz,  és  akkor  is  szükség lesz  ilyen foglalkoztatókra jövedelem 
kiegészítésképpen.
 

Hegyesi  Zsuzsanna testületi  tag: A választókörzetében nagyon sok olyan ember 
van, aki csökkent munkaképességű és szívesen dolgozna, de nincs rá lehetősége, és a 
jelenlegi foglalkoztató, ami működik, az nem tud mindenkit foglalkoztatni, mert túl 
sok a jelentkező. Mindenképpen szükség lenne a 25-30 főt foglalkoztató cégre, bár 
nincs  kellő  információja  arról,  ki  ez  a  cég,  de  arról  tudomása  van,  hogy  már 
meghirdette a munkalehetőséget. Nagyon szükség van erre a foglalkoztatásra, mert 
nincs lehetőségük az egészségkárosodott embereknek elhelyezkedésre Szeghalmon, 
az Önkormányzat, pedig nem tudja őket foglalkoztatni a szociális törvény alapján.
 

Gajda Mihály testületi tag:  Hangsúlyozni szeretné, hogy ha van felülről egy zárt 
kassza, ez azt jelenti, hogy az országban meghirdetnek 30 ilyen álláshelyet, és ha 25-
öt befogadnak, akkor ennyit ki is húznak valahol. Tehát a támogatás semmi esetre 
nem lesz több, és teljes a bizonytalanság. Nem alanyi jogon jár a támogatás, hanem 
erre pályázni kell.



 

Macsári  József  polgármester: Amennyiben  a  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy 
ennyi  információval  nem  támogatja  az  előerjesztést,  és  egyetért  azzal,  hogy  a 
Nonprofit Kft. tulajdonosa jelenjen meg akár egy soron kívüli testületi ülésen, akkor 
ez  is  egy  alternatíva,  és  szavazzanak  erről.  A  pályázat  benyújtása  miatt  a  soron 
következő ülés már késő lesz a Kft.-nek. Ez legyen módosító indítvány?
 

Dr.  Farkas  József  alpolgármester: Véleménye  szerint  az  aggodalom fölösleges, 
hiszen  a  társadalomnak  valamennyi  területén  verseny  van.  Nem  biztos  abban, 
amelyet  az előzőekben Gajda képviselőtársa  megfogalmazott,  hogy egy szeghalmi 
azonos tevékenységet végző cég fog esetleg veszíteni, illetve nem kapja meg azt a 
támogatást, amelyet egyébként meg kellene kapnia. Igaz, hogy zárt kasszáról van szó, 
nem  lesz  bővülés  erről  a  területről,  de  nem  kell  azt  gondolni,  hogy  éppen  egy 
szeghalmi  vállalkozást  fog  ellehetetleníteni.  A  munkahelyteremtés  miatt  meg  kell 
tenni ezt  a  lépést,  hiszen 25-30 ember  foglalkoztatását  fogja segíteni  ez a döntés. 
Javasolja,  hogy  az  előterjesztést  szavazza  meg  a  Képviselő-testület,  azzal  a 
kedvezménnyel, amelyet a Mozgáskorlátozott Egyesület is javasolt.
 

Macsári  József  polgármester:  Szavazásra  terjeszti  az  előterjesztést,  javasolja 
támogatni,  hogy  25-30  fő  megváltozott  munkaképességű  embernek  legyen 
munkahelye és a Széchenyi utcai ingatlant biztosítsák a Kft.-nek azzal a feltétellel, 
hogy a jelenleg érvényes bérleti díj 50 %-áért adják bérbe részükre.
 

Gajda Mihály testületi tag: Az előterjesztés szerint a bérleti díjról kell szavazni, 
arról, hogy ennek a cégnek az Önkormányzat bérbe adja-e az ingatlant.
 

Macsári  József  polgármester: Tehát  a  jelenleg  érvényes  bérleti  díj  50  %-áért 
biztosítja-e Képviselő-testület a Széchenyi u. 13. sz. alatti ingatlan bérbeadását, ezzel 
az  indítvánnyal  bocsátja  szavazásra  az  előterjesztést.  Szavazás  eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:
 

H a t á r o z a t
 

154/2009. (X. 26.) Ökt. sz.
 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
tulajdonát  képező  Szeghalom,  Széchenyi  u.  13.  sz.  alatti  ingatlant  bérbe  adja 
2009. november 1. napjától 5 évi időtartamra, a jelenleg érvényben lévő bérleti díj 
50 %-áért a Pro Team Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza Lujza u. 4. sz.) részére 



(képv.: Székely József vezérigazgató). 
Képviselő-testület  a  bérleti  díj  kedvezményes  biztosításával  a  helyi  lakosú 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását kívánja támogatni.
 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.
 

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: 2009. november 01.
 

4/3. sz.: Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Tanácsának pályázata a 
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester: Az  előterjesztés  3  részből  áll.  Az  iskola 
beszámolójának  tárgyalásakor  már  szó  volt  az  eszközök  fejlesztéséről,  az  első 
határozati  javaslat  azt  tartalmazza,  hogy TIP 3.1.1-09/1.  sz.  pályázatot  nyújt  be a 
Szakképzési  Társulás.  A  pályázatban  Szeghalom  városa,  illetve  a  középiskola 
66.100.207,- Ft önrésszel  226.651.567 Ft pályázati  forrásra pályázatot nyújtana be 
részben  eszközbeszerzésre,  részben  az  infrastrukturális  fejlesztésre.  Ugyanakkor  a 
szakképzési  hozzájárulás  fogadásáról,  átadásáról  szóló  szerződés  is  2  pontban 
módosul.  3  %-ot  biztosít  az  alapkezeléssel  kapcsolatban  felmerülő  költségek 
fedezetére, részben a Társulásnak a pályázatokon való részvétele indokolttá teszi azt 
is, hogy a hozzájárulás Európai Uniós pályázatok önerejére is felhasználható legyen 
az  általa  biztosított  szakképzési  hozzájárulás.  Kéri  ezzel  kapcsolatban  a 
hozzászólásokat.  Bizottsági  tagok  támogatták  az  előterjesztéseket,  és  elfogadásra 
javasolták Képviselő-testületnek.
 

Gajda Mihály testületi  tag: A kérdése arra vonatkozik,  hogy a pályázat  konkrét 
tartalommal  ki  van-e  töltve.  Az  eszközbeszerzés  mit  takar,  lehet-e  tudni,  hogy 
konkrétan mi az igény?
 

Macsári  József  polgármester: Az  Igazgatótanács  részletesen  megtárgyalta  az 
anyagot, mielőtt a társulási tanács elé került az előterjesztés. Ezzel kapcsolatban kéri 
az iskolaigazgatót a tájékoztatásra. 
 

Magyar  István  igazgató: A  pályázati  anyaggal  kapcsolatban  tájékoztatásképpen 
elmondja,  hogy  a  Társulás  keretein  belül  eszközre  és  infrastrukturális  fejlesztésre 
lehet pályázni, és ennek megfelelően 102 M Ft eszközökre, 97 M Ft pedig felújításra 
vonatkozik. Az eszközbeszerzés a jelenlegi árban van kalkulálva, és a könnyűipari, 



fémipari szakmacsoport kerülne fejlesztésre, szeretnék a CNC labort megvalósítani. 
A labornak a  megvalósítása  kb.  30  M Ft  összeget  tenne  ki,  de  mivel  kétkörös  a 
pályázat,  az  első  kör  után  döntik  el,  hogy  a  másodikban  ki  fog  szerepelni,  és 
lehetőség lesz eszközigény, valamint pályázati összegek módosítására. A fémiparban 
hegesztő berendezések, CNC gépeknek a vásárlására, és a hagyományos esztergának 
a  vásárlására  kerülne  sor.  A  könnyűipari  szakmacsoportban,  pedig  a  szabó 
szakmának az eszközigénye teljesülne. Az épület felújítását illetően a Szigeti Endre 
Szakképző Iskolának a tetőterében kerülne sor tetőcserére és nyílászárók cseréjére, 
ami  energiatakarékosságot  eredményez.  Ez a  rész  egyébként  könnyűipari  centrum 
lenne.
 

Macsári József polgármester: Kétkörös pályázatról van szó, ez még a Képviselő-
testület elé biztosan vissza fog kerülni, és változhat az igény. Tekintettel arra, hogy 
kétkörös pályázatról van szó, 2011-12-es éveket érinteni. 
Fentiek  után  javasolja  Képviselő-testületnek,  hogy  a  2  szerződés  módosításával 
értsenek  egyet,  és  Szeghalom  Város  Önkormányzata  is  vegyen  részt  a  TIOP-os 
pályázatban, biztosítva az önerőt is. Mivel a TIOP-os pályázat megvalósulása a 2011-
12-es években várható, amikor éves szinten időarányosan kell biztosítani az önrészt, 
és  ez  egyfajta  alapot  biztosít  az  Iskolának  és  az  Önkormányzatnak  az  önrész 
forrásához. Tehát erre a célra előreláthatólag 66.100.207,- Ft önrészt kell  biztosítani 
közösen,  és  a  szakképzési  hozzájárulás  80  %-át  zárolni  kell.  Egyébként  egyedül 
Gyomaendrőd nem vesz részt ebben a pályázatban. Fentiek után szavazásra bocsátja 
az  előterjesztéseket,  amelynek  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-
testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:
 

H a t á r o z a t
 

155/2009. (X. 26.) Ökt. sz.
 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a  Berettyó-
Körös Szakképzés Szervezési Társulás Tanácsa által benyújtandó TIOP 3.1.1-
09/1.  kódszámú  „TISZK rendszerhez  kapcsolódó  infrastrukturális  fejlesztések” 
című pályázat benyújtásával és a Szeghalom városra jutó 66.100.207,- Ft-os önerőt 
biztosítja a költségvetésében.  Képviselő-testület a szakképzési hozzájárulás 80 %-át 
zárolja az önerő biztosítása céljából.
 

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

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Értelemszerű



 

H a t á r o z a t
 

156/2009. (X. 26.) 
 

Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  Berettyó-
Körös Szakképzés Szervezési Társulás „Fejlesztési támogatás fogadásáról” szóló 
Megállapodást, valamint a Szakképzési hozzájárulás átadás-átvételéről szóló Keret 
megállapodás módosítását.
 

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

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Értelemszerű
 

4/4. sz.: ÉGÁZ-DÉGÁZ Tájékoztatója
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester:  A  Képviselő-testület  munkatervében  foglaltaknak 
megfelelően  az  ÉGÁZ-DÉGÁZ  összeállította  a  tájékoztatót  a  Képviselő-testület 
számára. Ugyanígy az EON-tól is kértek tájékoztatót, akik a mai napon nyújtottak be 
pároldalas  fénymásolt  anyagot.  A  szeghalmi  villanyhálózat  karbantartását  és 
üzemeltetését  végző  céggel  megegyeztek,  hogy  tájékoztatójukat  örömmel 
meghallgatja  Képviselő-testület  a  novemberi  testületi  ülésen,  hiszen  most 
elmulasztották ezt az anyagot biztosítani a jelenlegi ülésre. Tisztelettel köszönti az 
ÉGÁZ-DÉGÁZ  megjelent  képviselőit,  akik  időben  elkészítették  írásos 
tájékoztatójukat. Összevont bizottsági ülésen bizottságok tárgyalták az anyagot, és a 
Zrt.  Szeghalmi  Üzemegységének  földgázelosztási  tevékenységéről  készült 
tájékoztatót tudomásul vették.
Kérdezi a napirend kapcsán megjelent DÉGÁZ képviselőit, hogy az írásos anyagot 
szóban kiegészítik-e,  illetve kéri  képviselőtársait,  hogy mondják  el  véleményüket, 
észrevételüket az anyaggal kapcsolatban.
 

Nagy Zoltánné ÉGÁZ-DÉGÁZ képviselője: Nincs kiegészítésük.
 

Hegyesi  Zsuzsanna  testületi  tag: A  DÉGÁZ-zal  a  cégük  hosszú  idő  óta 
munkakapcsolatban  áll,  és  a  helyi  kirendeltség  munkáját  nagyon  jól  ismeri. 
Meglátása  szerint  korrektek,  problémamegoldók  és  ügyfélbarátok.  Az  általuk 
készített anyagot részletesnek tartja, és elfogadásra javasolja képviselőtársainak.



 

Macsári  József  polgármester: Időközben  megtörtént  az  Önkormányzat  és 
Intézményei  vonatkozásában  a  Megyei  Önkormányzattal  közösen  indított 
közbeszerzés a villamos és gáz közös beszerzésére. Megtörtént az eredményhirdetés, 
és  aláírásra  került  a  szerződés  42  településsel,  de  az  ÉGÁZ-DÉGÁZ továbbra  is 
ugyanolyan szolgáltatóként jelen van Szeghalmon, és lakossági, közületi ügyfeleket 
ugyan úgy, mint eddig továbbra is kiszolgálja. Bizottsági ülésen többször elhangzott, 
hogy  milyen  készségesek  a  dolgozók  az  ügyfelekkel,  és  mindenképpen  örülnek 
annak, hogy Szeghalmon van ügyfélszolgálat.
 

Török  Sándorné  testületi  tag: Csatlakozni  szeretne  képviselőtársaihoz  a  pozitív 
véleményt illetően. További észrevétele viszont, hogy sajnálatos a kintlevőség, egy 
év alatt  a duplájára emelkedett.  Kérdése a megjelent  DÉGÁZ képviselőihez, hogy 
készítettek-e olyan tanulmányt, ami a megemelkedett ÁFÁ-ra és a megváltozott gázár 
támogatás hatására jelentkezett, hogy milyen jellegű kintlévőség várható még.
Kérdése még a gázár támogatatással kapcsolatban, hogy a lakosságnak kell-e újabb 
igényt beadni, vagy pedig a MÁK figyeli a beadott igények alapján, hogy ki milyen 
támogatásra jogosult.
 

Nagy  Zoltánné  ÉGÁZ-DÉGÁZ  képviselője:  A  feltett  kérdésre  tájékoztatásként 
elmondja, hogy nem kell módosítást kérni, mert az állami támogatást a Kincstár erre 
az  évre  ugyanúgy  megadja,  és  automatikusan  módosítani  fogja  a  csökkentett 
támogatást.  Jövőre,  ha  lesz  ilyen  lehetőség,  újra  be  kell  adni  az  igényeket.  A 
hátralékokra vonatkozó kimutatásnak utána fog nézni a központban, és amennyiben 
rendelkeznek ezzel, erről tájékoztatást adnak.
 

Macsári  József  polgármester: Megköszöni  a  hozzászólásokat,  és  javasolja  a 
tájékoztatók  tudomásulvételét  a  szóbeli  kiegészítéssel  együtt,  és  azt  szavazásra 
bocsátja.  Szavazás  alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  16  igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
 

H a t á r o z a t
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Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  vette  az 
ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. földgáz szolgáltatási tevékenységéről  és az  ÉGÁZ-DÉGÁZ 
Földgázelosztó Zrt. Szeghalmi Üzemegységének földgázelosztási tevékenységéről 
készült írásos tájékoztatót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt.
További eredményes munkát kíván az ÉGÁZ-DÉGÁZ dolgozóinak.



 

4/5.  sz.  napirend: Nyilatkozat  a  Közép-Békés  és  térsége  ivóvíz  minőségjavító 
programról
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester:  Az előterjesztés arról szól, hogy a Közép-békés és 
térsége  ivóvízminőség-javító  programmal  kapcsolatban  megkeresték  Szeghalom 
város  települést  is  azzal  a  nyilatkozattal,  amely  az  előterjesztésben  szerepel. 
Valamennyi  település  vezetőjének  arra  kellett  volna  válaszolnia,  hogy  milyen 
műszaki változatot kíván referálni a lehetséges változatok közül. Abban kellett volna 
véleményt  alkotni,  hogy  milyen  díjképzési  elv  alapján  kívánja  a  leendő 
ivóvízminőség javító program megvalósulása után a vízdíjat megállapítani.  Arra is 
választ kellett volna adni, hogy a beruházási költség önrészének a felosztásának mi a 
módja, illetve arra is, hogy ezt az önrészt majd honnan teremti elő az Önkormányzat. 
Csodálkozott  azon,  amikor  sürgetőleg megjelent  az  ivóvízminőség  javító  program 
irányítója és kérte, hogy ezt a nyilatkozatot alá kell írni, holott egész nyáron várták a 
települések  ezt  a  megkeresést.  Úgy  gondolja,  hogy  teljes  felelősséggel  egyetlen 
település vezetője sem írhatta volna alá ezt a nyilatkozatot. Az előterjesztés szerinti 
települések külön nyilatkozatot tettek, hiszen nem látni előre, hogy a településeken 
mekkora  terhet  kell  elviselni  az  önrész  vállalásával  kapcsolatban.  Nem  tartották 
igazságosnak azt sem, hogy egy rendszer kiépítése során mindenki érdekarányosan 
viselje  az  önrészt,  hiszen  az  összes  többi  rendszer  kiépítése  sem  a  települési 
önkormányzatok  önerőiből  valósult  meg,  hanem  a  korábbi  években  ugyanúgy 
központi támogatásból épültek ki azok a regionális rendszerek, amelyek biztosítják az 
ivóvízellátást a megye településein, kivéve azokat, akik ehhez nem csatlakoztak. Úgy 
gondolja, hogy akik aláírták az érdekarányos megosztást, azok nem voltak érdekeltek 
a projektben, és nem kell önrészt biztosítaniuk. Amennyiben most Szeghalom és a 
többi környező település elfogadta volna első aláírásra az előterjesztést, akkor ez azt 
jelentette volna, hogy a vízigény arányos mértékének megfelelően, Szeghalomnak ki 
kellett volna fizetnie Békéscsaba-Körösladány párhuzamos vezetéknek a ráeső részét 
az érintett többi településsel együtt. Ki kellett volna fizetni a Körösladány-Szeghalom 
közötti  összekötőrészt  és Szeghalmon a vízműtelepen a ráeső részét.  Ez ugyanígy 
vonatkozott  volna Füzesgyarmatra  is,  Bucsának pedig Békéscsabától  Szeghalomig 
kellett volna kifizetnie az összekötőrészt,  és a többi településnek is viselnie kellett 
volna  ezt  a  költséget.  Megítélése  szerint  kisebb  településekhez  az  ivóvíz  ilyen 
feltételekkel, költségekkel biztosan nem fog eljutni, pedig nagy gondok vannak az 
ivóvíz  minőségével  kapcsolatban,  katasztrofálisak  az  állapotok.  Ilyen  jellegű 
szolidaritással  nem  látja  biztosítottnak,  és  kérdéses,  hogy  hogyan  lesz  ebből 
egészséges ivóvíz a végeken. Hangsúlyozták a településekkel,  kérték, hogy előnyt 
kellene  élvezniük  az  Észak-békési  résznek  a  program  megvalósításakor,  de  nem 
várhatják el egyik településvezetőtől sem, hogy elfogadják az elveket anélkül, hogy 
tudnák, miről döntenek. Azért lett Képviselő-testület elé terjesztve az anyag, mert a 
nyilatkozatot  aláírt  településekkel  együtt  úgy  vélték,  hogy  a  beruházás  részletes 
költségeinek  ismeretében  tudnak  visszatérni  arra,  hogy  hogyan  tudják  az  önrészt 



biztosítani. Nyilvánvaló az is, hogy az irányítóhatóság sürgeti a program gesztorát 
Békéscsabán, ezért is érthetetlen, hogy miért az utolsó pillanatban ilyen kidolgozatlan 
anyaggal  keresték  meg  az  érintett  településeket,  holott  már  a  nyáron  várták  a 
kidolgozott anyagot. Elvárták volna, hogy az összes érintett települést össze kellett 
volna  hívniuk.  Kezdeti  lépésként  úgy  indultak,  hogy  részben  jogilag,  részben 
műszakilag valamennyi település képviselve volt  egy kisebb bizottságban,  ahol az 
elveket  megállapították.  Már  akkor  tiltakoztak  az  ellen,  hogy az  önrészt  nem így 
kellene  biztosítani.  A  Képviselő-testületnek  állást  kellene  foglalnia  abban,  hogy 
helyesen  döntöttek-e  amikor  az  előterjesztés  szerinti  nyilatkozatot  nem  írták  alá. 
Szükségesnek tartották a települések vezetői, hogy külön nyilatkozatban fogalmazzák 
meg elvárásukat a programmal kapcsolatban.
 

Gajda Mihály testületi tag: Helyesnek tartja, hogy a nyilatkozatot a polgármester úr 
nem írta alá a Képviselő-testület döntése nélkül, mert nem is volt ilyen joga, és külön 
fogalmazták  meg  a  döntési  pontokra  vonatkozó  nyilatkozatot.  A  program 
hosszútávra, akár több évtizedre szól, és meghatározná a város alapvető működését. 
Az  elmondottak  szerint  valóban  nincs  kedvező  helyzetben  a  település,  és  a 
tájékoztatás  alapján  az  a  véleménye,  nem is  biztos,  hogy a  Képviselő-testületnek 
ebben döntenie kellene a  mai  nap folyamán.  Nem lehet  tudni,  hogy ha bármiben 
döntenek,  akkor  annak  milyen  hozadéka,  hatása  lesz.  A sajtóban  úgy  jelent  meg 
tényként, hogy Szeghalom ebből az egész programból kiszállt, ez a sajtó felelőssége, 
mert a nyilatkozat szerint nem erről van szó. Kiszállni semmiképpen nem kellene, 
azonban az a probléma, hogy egyáltalán semmi információ nincs erről az egészről, a 
műszaki tartalomról sem, és másról sem. Véleménye szerint nem biztos, hogy jó a 
városnak  az,  hogy  a  megyében  összevissza  több  km.  vezetéket  megépítenek. 
Gyakorlatilag tudható-e az, hogy jelenleg mi az, ami rossz az ivóvízben? Előbb arra 
van  szükség,  hogy  megállapítsák  a  jódtartalmat,  vagy  pedig  az  arzént  kellene 
csökkenteni. Ezt már korábban is említette és most is kéri, el kell dönteni, hogy ebben 
a  projektben  Szeghalom mit  akar  megvalósítani,  nem pedig  elviselni  az  utólagos 
vitákat. Amikor a program ismertetésre került a Társulás részéről, már akkor látszott, 
hogy a tájékoztatás szerint megvalósíthatatlan a program, és ez beigazolódni látszik 
az elmúlt éveket tekintve. Tehát így döntést hozni teljességgel képtelenségnek tartja, 
hogy a városnak mi a jó. Nagyon fontos tudni azt, hogy ennek a projekttársulásnak 
mi a döntési mechanizmusa, mert a jelenlegi információ szerint ezt nem lehet tudni. 
Véleménye szerint az a kisebb probléma, hogy az önrészt ki kell fizetni, de ennél 
jóval  nagyobb gondot  fog  jelenteni  a  díjképzés.  Előfordulhat,  hogy többszörösére 
emelkedik a vízdíj, és az EU szerint önfenntartónak kell lennie egy ilyen projektnek, 
ami azt jelenti, hogy be kell tenni az amortizációs költséget a vízdíjba. Tudomása 
szerint a pályázatot el sem fogadják addig, amíg erről rendeletet nem alkotnak. A 
műszaki  tartalmat  tekintve,  nem lehet  tudni,  hogy mit  akar  a  település.  Addig ez 
óriási felelősség, hiszen a szeghalmiak ezt a vízdíjat nem tudják kifizetni. Tehát ennyi 
információ  alapján  nincsenek  döntési  helyzetben.  Azzal,  amit  a  polgármester  úr 
elmondott a nyilatkozattal kapcsolatban, elvi szinten egyet lehet érteni, csak azt nem 
lehet  tudni,  hogy  a  döntésből  fakadóan  akkor  a  programban  marad-e  az 



Önkormányzat. A maga részéről úgy ítéli meg, hogy ez olyan fajsúlyú kérdés, amiben 
érdemi döntést most nem lehet hozni. Kérdés az is, hogy mennyi a határidő, meddig 
kell ezt a pénzt elkölteni, meddig kell beadnia pályázatot, miért  lett olyan sürgős. 
Akár  egy  külön  testületi  ülésen  szakmai  szempontból  részletesen  áttekintenék 
mindezt, és látnák a számításokat ehhez kapcsolódóan, ötletként javaslatokat is tudna 
tenni. Legfontosabbnak azt tartja, hogy egészséges legyen az ivóvíz.
 

Hegyesi  Zsuzsanna  testületi  tag:  Véleménye  szerint  az  ivóvíz-minőségjavító 
programra  mindenképpen  szükség  van,  de  az  előterjesztett  anyag  alapján,  amit 
kézhez kaptak, ez alapján nem lehet dönteni. Így nem lehet felvállalni, ha nem lehet 
látni, hogy mit vállal az Önkormányzat. Nem beszélve arról, hogy milyen anyagi és 
egyéb terhet ró mindez a városra. Az ivóvízminőség programnál tartva kérdezi, hogy 
hol  tart  jelenleg  a  szénszűrő  számlájának  kifizetése,  rendezése,  erről  kérne 
tájékoztatást.
 

Farkas Zoltán testületi tag: Az ivóvízminőség javító programról az a véleménye, 
hogy  már  kész  „átverő  show”,  különösen  annak  függvényében,  amit  a  Társulás 
képviseletében  megjelent  Király  Zoltán  a  testületi  ülésen  elmondott,  ugyanis  107 
milliárdos komplex programról és 200 településről beszélt. Véleménye szerint senki 
nem hitte  el  akkor,  hogy  egy  ilyen  nagy  programot  egyben lehet  kezelni,  de  ők 
elhitték,  amíg  egy  évvel  ezelőtt  el  nem  kezdték  szervezni  az  önkormányzatokat 
kisebb fórumokra, hogy vitassák meg az ivóvízminőség javító programnak a jelenlegi 
állását. Polgármester úr is jelen volt azon a Megyei Közgyűlésen, ahol beszámolt a 
konzorcium,  hogy  hogyan áll  a  program.  Akkor  arról  tudtak  beszámolni,  hogy  3 
milliárd forintot elköltöttek ennek a projektnek az előkészítéséről, és ma látható, hogy 
egy  elfogadható  tervet  sem tudnak  letenni.  Nem tudni,  hogy  Békés  megye  hány 
részre lesz osztva a projekttársulás vonatkozásában, és hogyan tudják biztosítani az 
egészséges ivóvizet Szeghalom város lakóinak is, mert ez lenne a legfőbb elvárás. Az 
önrész  mértéke  is  mindig  változott.  Legnagyobb  gondot  abban  látja,  hogy  most, 
amikor konkrétan meg kellene tervezni a történetet, elengedték az önkormányzatok 
kezét.  Egyetért  Gajda  képviselőtársával,  amit  elmondott  az  amortizációs  költséget 
illetően. A projektet tekintve, ez még nem volt Brüsszelben,  és véleménye szerint 
ebben  a  kérdésben  határozottabban  fel  kellene  lépni,  nemcsak  az  Észak-békési 
településeknek, hanem az összes Békés megyei településeknek össze kellene fogni, és 
jöjjenek  olyan  szakemberek,  akik  ennek  a  műszaki  tartalmát  össze  tudják  fogni. 
Miután nem irányult  rá így a figyelem középpontja erre a programra,  ezt  fel  kell 
emelni magasabb szintre, és tovább kell vinni.
 

Macsári József polgármester: Itt most valóban nem kell döntést hozni, csupán az 
ominózus  újságcikk  miatt  szerette  volna  tájékoztatni  a  Képviselő-testületet  arról, 
hogy most kereste meg a településeket a Közép-Békési Társulás, amikor a pályázatot 
be  kell  nyújtani.  Csodálkozik  azokon  a  településeken,  akik  aláírták  a  szükséges 
nyilatkozatot kellő információ nélkül. Szeghalom a többi településsel azt kérte, hogy 



küldjék el a részletes költségvetést, legyen meg a műszaki leírás a tervváltozatoknak. 
A  konzorciumi  megállapodás  szintén  októberben  érkezett,  aminek  nagy  része 
elfogadhatatlan,  és  az  eltelt  13  nap  óta  nem érkezett  a  feltett  kérdésekre  semmi 
információ.  Amennyiben  ez  meglesz,  akár  soron  kívüli  testületi  ülésen  is 
visszatérhetnek erre a kérdésre. Az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban 
hasonló a helyzet a DAREH programmal. Elindult korábban valami, az önrész nem 
így  lett  felosztva,  mint  a  ivóvíz  minőségjavító  programnál.  Ott  Békéscsabáé  a 
legmagasabb beruházási költség és lakosságarányosan kell az önrészt biztosítani, itt 
pedig érdekarányosan,  tehát  mindenki  a sajátját  fizeti.  Miután több információ áll 
rendelkezésre,  és  a  békéscsabai  projektgazda  konkrét  tényekkel  keresi  meg  a 
Képviselő-testületet akkor erre vissza fognak térni. 
Az aktív szénszűrő cseréjével kapcsolatban elhangzott képviselői kérdésre elmondja, 
hogy  a  mai  napon  küldték  vissza  újból  a  Vízműveknek  a  benyújtott  14  milliós 
számlát.  Időközben a  féléves  bérleti  díjból  levonta  a  Zrt,  annak  ellenére,  hogy  a 
vonatkozó  törvények  alapján  törvényt  sértettek,  véleménye  szerint  nem  így  kell 
elintézni egy megkifogásolt számlát. A számla újból meg lett kifogásolva, hiszen a 
szénszűrő egy folyamat  része,  amely  által  biztosítva  van az egészséges  ivóvíz.  A 
2004-es együttműködési  megállapodás alapján az Önkormányzat  joggal  várja el  a 
Vízművektől, hogy e szénszűrő csere ne rekonstrukció legyen, hanem alkatrész csere. 
Ebből van a vita, és lehet, hogy perre kerül sor, mert az Önkormányzat nem ismeri el, 
hogy 13 év után most kellett kicserélni.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nem kapta meg a programmal kapcsolatban 
az összes szükséges információt, így a napirenddel kapcsolatban most dönteni nem 
kell.
 

4/6. sz.: Tájékoztató a közoktatási intézmények 2009/2010-es tanév intézményi 
statisztikai jelentésének ellenőrzéséről
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester:  Az anyag a közoktatási intézmények 2009/2010-es 
tanév intézményi  statisztikai  jelentésének fenntartói  ellenőrzésének tapasztalatairól 
szól, a tájékoztatót a bizottsági tagok tárgyalták. Kéri a Képviselő-testületet, fogadja 
el az előterjesztést azzal, hogy tudomásul veszi a közös döntéseket, és engedélyezi a 
gimnázium 9/E. osztályában a maximális osztálylétszám l fővel való túllépését, mivel 
a fenntartó joga ezt a lehetőséget biztosítani az intézmény részére.
 

Pákozdi  Gábor  testületi  tag: A  közoktatási  szakértő  úrtól  kérdezi:  amennyiben 
elfogadják  a  tájékoztatót,  biztosan  nem  kell  visszafizetni  semmilyen  állami 
normatívát?
 

Korponai Sándor közoktatási szakértő: Nem lehet tudni biztosan. 



 

Macsári  József  polgármester: Szavazásra  terjeszti  az  előterjesztést  az  elhangzott 
szóbeli  kiegészítéssel.  Szavazás  eredménye alapján  megállapítja,  hogy  Képviselő-
testületi 16 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
 

H a t á r o z a t
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Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  az 
önkormányzat  által  fenntartott  közoktatási  intézmények  2009/2010-es  tanév 
intézményi statisztikai jelentésének fenntartói ellenőrzésének tapasztalatairól szóló 
írásos tájékoztatót. Képviselő-testület engedélyezi a Gimnázium 9/E. osztályában a 
maximális osztálylétszám 1 fővel való túllépését.
 

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

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Értelemszerű
 

4/7. sz. napirend: Útépítési társulási hozzájárulási mérték megállapítása
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester:  Az előterjesztés  szerint  a  korábbi testületi  döntést 
megerősítve,  újbóli  határozat  szükséges  a  társulási  hozzájárulás  mértékének 
megállapításához  az  érintett  utcák  szilárd  burkolatú  úthálózatának  kiépítésére. 
Javasolja,  hogy  az  Újtelep  XX.  utca,  Torda  u.,  Táncsics  utca  (belső  köz)  és  a 
Kolozsvári  u.  érintett  szakaszára  vonatkozóan  a  társulási  hozzájárulás  mértéke 
35.000,-  Ft  legyen.  Kéri  ezzel  kapcsolatban  a  véleményeket,  észrevételeket. 
Bizottságok  az  előterjesztést  támogatták,  javasolták  Képviselő-testületnek  a 
hozzájárulás mértékét 35.000,- Ft-ban meghatározni lakásonként.
 

Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nem  hangzott  el,  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
 



159/2009. (X. 26.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évre vonatkozóan az 
útépítési  program  meghatározása  alapján  az  alábbi  utcákban  indítványozza  az 
utcatársulások  megalakítását:  Szeghalom Újtelep  XX.  u.,  Torda  u.,  Táncsics  u. 
(belső köz), Kolozsvári (Kinizsi úton túli szakasza) utcákban, ahol szilárd burkolatú 
úthálózatának  kiépítését  részben  pályázati  támogatásból,  részben  lakossági 
hozzájárulásból  valósítja  meg.  Az  érintett  tulajdonosok  részére  a  társulási 
hozzájárulás  mértékét  35.000,-  Ft/lakás (lakótelek)  állapítja  meg,  10  hónap 
részletfizetési lehetőséget biztosítva.
 

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

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Értelemszerű, folyamatos
 

4/12. sz. napirend: A „Holnap Iskolájáért” Alapítvány támogatása
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: A Sport és Civilszervezetek Bizottsága támogatta a 
„Holnap Iskolájáért” Alapítvány kérelmét,  és javasolta Képviselő-testületnek, hogy 
részükre  90.000,-  Ft  támogatást  biztosítson.  A  bizottságok  támogatták  az 
előterjesztést, kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Hozzászólás nem hangzott 
el, és az előterjesztést szavazásra terjeszti. 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
 

160/2009. (X. 26.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport és Civilszervezetek 
Bizottságának  javaslata  alapján  támogatja  a  „Holnap  Iskolájáért”  Alapítvány 
kérelmét, és részükre 90.000,- Ft összegű támogatást biztosít ez évi keretéből, a Tildy 
Zoltán emlékére meghirdetett Irodalmi pályázat lebonyolításához.
 

Támogatott  a  támogatással  a  következő évi  támogatási  igények benyújtásakor,  de 
legkésőbb a tárgyévet követő és 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.
 

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Értelemszerű, Folyamatos
 

4/13. sz. napirend: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Korábban a Képviselő-testület elfogadta a Dózsa Gy. 
úti  Általános  Iskola  épületének  burkolat  felújítására  vonatkozó  csökkent  mértékű 
LEKI  támogatást.  Egyúttal  kinyilatkozta,  hogy  a  tervezett  felújítást  változatlan 
műszaki  tartalommal  valósítja  meg,  ezért  vállalja  a  további  932.829,-  Ft  önerő 
biztosítását a rendelet-tervezet szerint. Javasolja, hogy a 2009. évi rendeletet e szerint 
módosítsa  Képviselő-testület.  Kéri  ezzel  kapcsolatban  a  hozzászólásokat.  Kérdés, 
észrevétel  nem hangzott  el,  és  a  rendelet-tervezetet  szavazásra  bocsátja.  Szavazás 
eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja.
 

Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

14/2009.(X. 27.) sz.
rendelete 

 

a 2009.évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.24.) számú rendelet módosításáról
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2009.(II.24.) számú rendeletét 
az alábbiak szerint módosítja:
 

1. §.
 

A rendelet 3.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat céltartaléka 224.337 ezer Ft.
Ebből:  - tanulók tankönyv támogatása     8.920 ezer Ft



            - általános tartalék                     137.018 ezer Ft
            - felhalmozási pályázati sajáterő 78.399 ezer Ft
            melyből a megvalósítandó beruházások, felújítások:

o       Tervezési feladatok (pályázatokhoz)

o       Eü.  alapellátás  rekonstrukció  (belső  felújítás)  –LEKI  –
pályázati önerő 4.304 ezer Ft biztosítása

o       Táncsics – Torda u., Kolozsvári-Újtelep XX. u. útépítés – 
LEKI pályázati önerő 7.296 ezer Ft biztosítása

o       Általános Iskola burkolatfelújítás-(Dózsa utcai épület) – 
LEKI pályázati önerő 2.074 ezer Ft biztosítása 

o       Játszóterek felújítása – CÉDE pályázati önerő biztosítása

o       Somogyi Béla  –Bacsó B. utca burkolat felújítása -  TEUT 
pályázati önerő 15.630 ezer Ft biztosítása

o       Kinizsi  utca  közvilágítás-bővítés  –  CÉDE pályázati  önerő 
2.161 ezer Ft biztosítása

o       Temetői  út  (Gyarmatoldali)  felújítása  –  TEKI  pályázati 
önerő 916 ezer Ft biztosítása

o       Járdafelújítások (Arany J. u. Újtelep XIII. és X. u. közötti 
szakasza;  Arany  J.  u.  Újtelep  I.  –  III.  utca  közötti  szakasza; 
Széchenyi u. Baross G. és Kazinczy u. közötti  szakasza;  Tildy u.-
Dózsa  utca  összekötő  járda– TEUT pályázati  önerő  1.579 ezer  Ft 
biztosítása

o       Utcanév - és tájékoztató táblák kihelyezése, idegenforgalmi 
fejlesztések LEKI pályázati önerő 594 ezer Ft biztosítása

o       Csapadékvíz elvezetés – DAOP pályázati önerő biztosítása

o       Buszöblök,  buszfordulók  kialakítása  –  DAOP  pályázati 
önerő biztosítása

o       Petőfi utca szélesítése – DAOP pályázati önerő biztosítása

o       Városközpont rekonstrukció – DAOP önerő finanszírozás

o       Kommunális takarítógép és számítógép beszerzés közmunka 
programhoz - pályázati önerő 1.569 ezer Ft biztosítása

          ○  Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréje – CÉDE pályázati önerő 
biztosítása

o       Petőfi úti Óvoda fűtés - és melegvízellátás korszerűsítése 
megújuló energiaforrás igénybevételével – TEKI pályázati önerő 
2.656 ezer Ft biztosítása



 

2.§
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
 

4/14. sz. napirend: Karate Egyesület pályázata a Tildy Z. u. 17-21. sz. alatti (volt 
iskola) felújítására
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: A Karata Egyesület pályázat benyújtását határozta el 
a Leader program fejlesztési támogatására a Tildy Z. u. 17-21. sz. alatti épület (volt 
iskola) felújítására. 100 %-os támogatási összeg nyerhető el a pályázat alapján, és 
kéri az Egyesület, hogy amennyiben a pályázat nyertes lesz, úgy az Önkormányzat 
előlegezze meg a 10.500.000,- Ft-ot, mivel a fejlesztés utófinanszírozott. Ez külön 
megállapodás keretében lenne biztosított. Javasolja az Egyesület kérelmét támogatni, 
így  az  épület  felújításra  kerülhetne.  Kéri  az  előterjesztéssel  kapcsolatos 
véleményeket,  észrevételeket.  Hozzászólás  nem  hangzott  el,  az  előterjesztést 
szavazásra  bocsátja,  és  megállapítja,  hogy  Képviselő-testület  15  igen,  1  nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t
 

161/2009. (X. 26.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Senshi Kyokushin 
Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület által, Szeghalom Tildy Z. 
u.  17-21.  sz.  alatti  (volt  iskola)  épület  külső  homlokzatának  felújítására 
(vakolatjavítás,  festés)  rejtett  csatorna  cseréjére,  cserépfedés  javítására, 
nyílászáróinak  cseréjére,  fűtéskorszerűsítésre  vonatkozó  pályázatát,  amelyet  a 
Leader fejlesztési program támogatására nyújtanak be 40.000 Euro (kb.10.500.000,- 
Ft) 100 %-os támogatási összegre. A pályázat együttműködéssel valósulna meg az 
épületben működő S’GYM Erőemelő Egyesülettel és az Önkormányzattal.
Képviselő-testület  vállalja,  hogy  nyertes  pályázat  esetén  az  Önkormányzat  külön 
megállapodás  alapján  biztosítja  a  10.500.000,-  Ft  összegű  pályázati  támogatást 
előfinanszírozás keretében, mivel az elnyerhető támogatási összeg utófinanszírozott 
jellegű.
 

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



Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: 2009. november 17.
 

4/15. sz. napirend: Pályázatok benyújtása
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári  József  polgármester: Az  előterjesztés  többek  között  arról  szól,  hogy 
elkészültek  a  tervek  a  Petőfi  utca  szélesítésére,  felújítására,  gyalogátkelőhely 
kiépítésére és az Önkormányzat  a beruházás támogatására  pályázatot  nyújtana be. 
Ugyancsak  pályázat  benyújtására  lenne  lehetőség  turisztikai  tevékenységek 
ösztönzéséhez  elnyerhető támogatásra.  Kéri  ezzel  kapcsolatban a  hozzászólásokat. 
Kérdés, észrevétel a határozati javaslatokkal kapcsolatban nem hangzott el. Javasolja 
a határozati javaslatok elfogadását, amelyet szavazásra terjeszt elő. Szavazás alapján 
megállapítja,  hogy  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  –  egyhangúlag –  az 
alábbi határozatot hozta:
 

H a t á r o z a t
 

162/2009. (X. 26.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza,  hogy a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt DAOP-2009-3.1.1/B azonosító számú 
önkormányzati  tulajdonú belterületi  közutak fejlesztése  jogcímére,  a  „Petőfi  utcai 
gyűjtőút  szélesítése,  felújítása,  gyalogátkelő  hely  kiépítése”  címmel  pályázatot 
nyújt be támogatás elnyerésére.
A Képviselő-testület a bruttó 95.202.574,- Ft összköltséggel tervezett rekonstrukció 
10 %-át, azaz:  9.520.258,- Ft  önerőt biztosítja a 2010. évi költségvetés terhére. Az 
igényelt támogatás mértéke: 90 %, azaz: 85.682.316,- Ft.
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.
 

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: 2009. november 10.
 

H a t á r o z a t
 

163/2009. (X. 26.) Ökt. sz.
 



Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
Várhelyi  Ifjúsági  tábor  felújítására a  2009.  évi  Európai  Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alapból  finanszírozott  turisztikai  tevékenységek  ösztönzéséhez 
nyújtandó támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be.
 

A beruházás várható bekerülési költsége bruttó 30.000.000,- Ft, az igényelt támogatás 
mértéke az elszámolható költségek nettó 100 %-a, azaz: 24.000.000,- Ft, a szükséges 
önerő  mértéke  a  25 –os ÁFA, azaz:  6.000.000,-  Ft,  amelyet  a  Képviselő-testület 
biztosít a 2010. év költségvetése terhére.
 

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

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: 2009. november 10.
 

4/16. sz. napirend: 2010. évi Belső Ellenőrzési terv 
Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés a 2010. évi Belső Ellenőrzési tervet 
tartalmazza  részleteiben  Szeghalom  Város  Önkormányzatra  vonatkozóan.  Az 
előterjesztéssel kapcsolatban kéri a véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy 
hozzászólás  nem  hangzott  el,  és  javasolja  a  belső  ellenőrzési  terv  elfogadását, 
amelyet  szavazásra  bocsát.  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
 

164/2009. (X. 26.) Ökt. sz.
 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás  belső ellenőrzési  szervezetének,  Szeghalom Városra 
vonatkozó 2010. évi belső ellenőrzési tervét.
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.
 

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Értelemszerű, folyamatos
 



Macsári  József  polgármester: A fentiek  után  javasolja  képviselőtársainak,  hogy 
hozzanak döntést az alábbi kérdésben. A víziközmű elszámolása megtörtént. Eddig is 
a  Hivatal  munkatársai  végezték  a  behajtási  munkát,  ez  ezután  is  így  lesz.  A 
víziközmű tartozásai  közül  2011-ben szűnne meg az Önkormányzatnak egy olyan 
hitele, amelynek tőkéje: 6.709.500,- Ft. Javasolja, hogy ezt az összeget fizessék ki, 
fele  rész  rendelkezésre  áll  a  lakossági  hozzájárulásokból,  a  másik  felét,  pedig 
javasolja biztosítani a tartalékalap terhére. Kéri az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat. 
Kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  és  javasolja  a  fentiek  elfogadását,  amelyet 
szavazásra  terjeszt  elő. Szavazás alapján megállapítja,  hogy  Képviselő-testület 16 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
 

H a t á r o z a t
 

165/2009. (X. 26.) Ökt. sz.
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az OTP 
Bank  Rt.  felé  egy  összegben  rendezi  a  víziközmű  tartozás  tőkéjét,  amelynek 
összege:  6.709.500,-  Ft. Az  összeg  mintegy  fele  az  eddig  befizetett  lakossági 
hozzájárulásokból  biztosítva  van,  míg  a  másik  része  a  2009.  évi  költségvetés 
tartalékalap terhére lesz biztosítva.
 

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

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: 2009. november 30.
 

Macsári József polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy 2009. október 31-én 
Halottak  Napi  megemlékezést  tart  az  Önkormányzat  az  I.  és  II.  világháborús 
emlékműveknél.  Ezúton kéri  Szeghalom város lakosságát,  hogy tisztelettel  várnak 
mindenkit  erre  a  megemlékezésre.  A nyilvános testületi  ülésnek egyéb napirendje 
nincs, kérdezi képviselőtársait, hogy van-e közérdekű bejelentésük.
 

K é p v i s e l ő i  b e j e l e n t é s e k:
 

Hegyesi  Zsuzsanna  testületi  tag:  Nem  először  szól  zebra  ügyben  a  képviselő-
testületi ülésen, de mivel több helyre kérnek a lakók zebrát elhelyezni, így ezt most is 
megemlíti, és intézkedést kér. Nem megoldott a Bocskai lakótelepről való átjutás sem 
a túloldalra, sem a kerékpárútra, ezért kerékpároznak sokan a járdán. A Széchenyi 
utcai bevásárlóközpontok előtt szintén hiányolják a lakók a zebrát, továbbá a Petőfi-
Kinizsi utcai és a Petőfi-Arany J. utcai kereszteződésnél szintén. Tudja, hogy ehhez 



tárgyalások szükségesek, és ezt indítványozza elkezdeni. Továbbra is gond – és ezt 
újból megemlíti – a Kertészszigetre vezető út állapota, hiszen járhatatlan. Ebben is 
segítséget kér, mivel nagyon balesetveszélyes az útszakasz, és rendbetétele nagyon 
sürgető, indokolt.
 

Török  Sándorné  testületi  tag: Az  Árpád  utcától  haladva  a  Szabadság  térig  3 
szelektív hulladékgyűjtő van, és riasztóak a körülmények, a házak előtt fanyesedékek 
vannak összegyűjtve. Kérdése, hogy van-e a városnak közterület felügyelője, aki az 
ellenőrzést megoldaná, és a szemetelőkre valamilyen szankciót tud-e alkalmazni az 
Önkormányzat.  Ha  eljuttatnának  minden  lakóhoz  szórólapot,  hogy  amikor 
lomtalanítás van, azt a területet hagyják szabadon, mert ellenkező esetben szankció 
alkalmazására  kerül  sor.  Ebben a  közterület  felügyelő közbenjárhatna.  Mindenhol 
tapasztalható  az  Árpád utcai  csatornánál  is,  hogy saját  hulladékot  helyeznek el  a 
lakók, és ennek megszüntetésében kéri a lakosság segítségét, hogy figyeljenek oda, és 
megfelelő módon gyűjtsék a hulladékot.
 

Mikolik Judit testületi tag: Javasolja, hogy a Kossuth téren a nagy őshonos védett 
fákat szakemberekkel át kellene nézetni, mivel a nagy szélvihar kárt tett bennük. A 
Tildy utcai sarkon lévő órákat is át kellene nézetni, mivel 2 különböző időt mutatnak. 
A Tappe szolgáltatást már többször szóvá tette, ezt megteszi most is, mert gondot 
jelent a szelektív gyűjtés, főleg a Bocskai utcai gyűjtőt tekintve. Több alkalommal 
szükség lenne ürítésre,  és  ezzel  kapcsolatban a  Tappe Kft.-t  fel  kellene  szólítani. 
Szintén szóvá tették már testületi ülésen a Tildy utcai járdán való kerékpározást is, 
amit  nagyon  veszélyesnek  tart  az  üzletek  miatt.  Kéri  ebben  a  jelenlevő 
iskolaigazgatók  segítségét,  hogy  ez  megszűnjön.  Végezetül  megemlíti,  hogy  a 
Hagyományőrzők,  Kézművesek  épületében,  a  volt  iskolai  épületben  újra  és  újra 
betörik az ablakot. Ennek megszüntetésére van-e megoldás?
 

Pákozdi  Gábor  testületi  tag: Már  2  éve  kérte,  hogy  felül  kellene  vizsgálni  az 
állattartási rendeletet, hiszen a szag, ami ezzel jár, megkeseríti a szomszédok életét. 
5-6 ilyen góc van a városban, és a város honlapja is szinte erről szól. Beadványok 
érkeznek a Hivatalba, az ÁNTSZ-hez, a Környezetvédelmi Felügyelőséghez, de az 
ellenőrzés során mindent rendben találnak, ezért szükséges a jelenleg érvényben lévő 
rendeleten  változtatni.  Javasolja,  hogy  e  kérdésre  a  decemberi  testületi  ülésen 
mindenképpen térjenek vissza  és  nézzék meg,  hogy 50 db disznó tartása  valóban 
megengedhető-e,  illetve a helyet  is  megállapítani,  akár a városközponton kívül  is. 
„Élni és élni hagyni” elv alapján a szomszédok érdekeit is nézni kell.
Felveti még, hogy a Dózsa Gy. utcai hulladéklerakónál elszaporodtak a patkányok, 
ezért hatásos patkányirtásra van szükség, illetve a Tildy utcai garzonház felújítását 
követően a galambok továbbra is szennyezik a házakat. Egészségügyi szempontból 
mindez veszélyes is, és ezeket a problémákat meg kell szüntetni.
 



Farkas Zoltán testületi tag: Több éve döntöttek a Vasút utcai telkek kialakításáról, 
és a ma már belakott területen azóta sincs megoldva a csapadékvíz elvezetése, ebben 
mielőbbi  intézkedés  szükséges.  A  Kertészszigetre  vezető  úttal  kapcsolatos 
észrevétele, hogy az állami kezelésben lévő belterületi utakra nem ír ki a Kormány 
pályázatot.  Békés  megyében  a  Kinizsi  utcán  kívül  talán  csak  egy  utcára  volt 
lehetőség. Ennek érdekében 10 évig leveleztek a Magyar Közútkezelővel, mire ezt 
megtervezték és erre pályázni lehetett. A másik gond, hogy a Magyar Közútkezelő 
Kht-nek nincs pénze, az út mellett még a füvet sem fogja lenyírni és kátyúzást sem 
végez.  Akkor,  ha  ennek  az  útszakasznak  a  belterületre  eső  része  önkormányzati 
kezelésű út lenne, az Önkormányzat már régen tudott volna rá pályázni. Miután a 
Gazdasági  és  Közlekedési  Minisztérium fennhatósága  alá  tartoznak  a  településen 
átvezető közutak, nincs rá kiírva pályázat. Mint mondja, gyakran értekeznek egyéb 
kérdésekben is a Közútkezelőkkel, de egyszerűen úgy tűnik, hogy a belterületi 4-5 
számjegyű  utaknak  a  felújításáról  elfeledkeztek.  Még  nem  tudott  olyan 
hatékonysággal megszólalni egyik megye Közútkezelő Kht. vezetője sem, hogy erre 
odafigyeltek volna. Ezzel kapcsolatban konkrétumot nem tud mondani, de továbbra is 
próbálkoznak felhívni erre a Közútkezelő figyelmét.
 

Gajda Mihály testületi tag: Van olyan település, ahol táblákat helyeznek ki az útra 
azzal a felirattal, hogy ez a Kormány hibájából adódik. Lehet, hogy itt is csak ez 
marad a következő 2-3 évben.
 

Dr.  Farkas  József  alpolgármester: Az  állattartással  kapcsolatban  az 
Önkormányzatnak igen kevés lehetősége van megszabni azt, hogy 5 vagy 20 db állat 
tartható.  Ahol  ilyen gond van a városban,  legjobb a  bírósághoz fordulni,  mert  az 
eddigi esetek szerint a bíróság mindig úgy döntött, hogy joga van a szomszédoknak a 
kulturált élethez. Arra biztat mindenkit,  hogy ilyen problémával nem kell várni az 
Önkormányzatra,  mivel  itt  nincsenek  olyan  eszközök,  mint  a  bíróságnak.  Ami  a 
szemetet illeti, tapasztalható, hogy a TAPPE Kft. működése hiányosságokat mutat, és 
kérdés, hogy ez ellen mit lehet kilátásba helyezni a Kft.-vel szemben, ha nem oldja 
meg a problémákat. Sok a panasz a Kft.-re, de ezen a piacon nincs tülekedés, kérdés, 
hogy  mit  lehetne  tenni.  A  DAREH-hez  való  csatlakozás  után  bezárásra  került  a 
szeméttelep, a szemetet elviszik, de a zöld hulladékkal nem lehet mit kezdeni. Az 
égetés tiltva van, ellenben nincs megoldás, és a DAREH azt ajánlja, hogy 30 millióért 
épít  egy  hulladékudvart.  A  DAREH  3  éve  hitegeti  az  Önkormányzatot,  hogy 
megoldja a problémát (rekultiválja a szeméttelepet, komposztálót létesít), de most a 
zöld hulladékot, nem tudja hová elhelyezni a lakosság. Aki nem tudja a kertjében 
hasznosítani, annak nincs megoldása erre a kérdésre, ami katasztrófát jelent. Ebben 
megoldás szükséges.
 

V á l a s z a d á s o k:
 



Macsári  József  polgármester: Az  elhangzott  felvetésekre  megadja  a  választ. 
Hegyesi  Zsuzsanna  képviselő  asszony  által  felvetett  gyalogátkelőhelyekkel 
kapcsolatban  annyit  tud  elmondani,  hogy  a  városközpont  rekonstrukciójával  ez  a 
probléma  megoldódik,  legalábbis  a  templom  környékén.  Képviselő-testület  most 
döntött a Petőfi u. szélesítésével kapcsolatban, nem tudni még, hogy nyertes lesz-e a 
pályázat, de ez tartalmazza a Petőfi-Kinizsi utcai gyalogátkelőhely létesítését. Ami a 
többi gyalogátkelőhelyet érinti, pl. az Arany J. utcánál, az Önkormányzat az év első 
felében a gyalogosjárda felújítását  elvégezte, de a zebrák létesítése nem egyszerű, 
hiszen itt be kell vonni a Közútkezelő társaságot is, ami 3-4 millió Ft, hiszen ehhez 
megfelelő világítás is szükséges. El tudnak indítani egy engedélyezési eljárást a fenti 
költséggel, de a Petőfi-Kinizsi u. vonatkozásában ez meg fog történni. Az Újtelepi út 
állapotával kapcsolatban felvetett problémával egyetért. 100 km hosszan 1 km-enként 
60  km/ó  kiegészítő  tábla  van  elhelyezve,  ma  már  40  km/ó  sebességgel  lehet 
közlekedni bizonyos szakaszokon.
Török Sándor képviselő asszony felvetésével egyetért. Az Önkormányzat foglalkoztat 
közterület felügyelőt, van szankcionálási lehetőség. Ha tudni lehet, hogy ki helyezi ki 
a szemetet, 30 ezer Ft pénzbírságot lehet alkalmazni. Tapasztalta személyesen is a 
Bajcsy Zs. utcán, hogy a szemétgyűjtő mellett zöld hulladékot is elhelyeznek. Ezzel 
kapcsolatban sok kérdés elhangzott, a komposztáló Dévaványán üzemel. 30 m3-es 
konténert terveznek a helyi hulladéklerakóhoz, ami hosszadalmas lesz, nem egyszerű 
dolog,  hiszen  a  lakosságnak  meg  kell  fizetni  az  ártalmatlanítási  és  a  szállítási 
költséget, mivel az Önkormányzatnak is sokba kerül mindez.
Mikolik Judit  képviselő asszonynak válaszolva elmondja,  hogy az említett  fákat  a 
szakemberek  folyamatosan  ellenőrzik,  mégis  okozhat  a  vihar  ilyen  károkat,  amik 
előfordultak  a  védett  fáknál.  Egyetért  az  óra  meghibásodásával,  ez  intézkedést 
igényel. A kerékpározást illetően a rendőrkapitányság felé is jelezték a problémát, de 
ettől szomorúbb tényt említett Pákozdi képviselőtársa, hogy a jövőben nagyobb teret 
biztosítanak a kerékpározóknak, és akkor még több probléma adódik mindebből, ha a 
KRESZ változása miatt ezt meg sem lehet tiltani.
Egyetért  Pákozdi  képviselőtársa  javaslatával,  amely  az  állattartási  rendelet 
felülvizsgálatára vonatkozik. Ez 3 helyi rendeletet érint, hiszen az állattartáson felül 
érinti  a probléma a helyi  építési  szabályzatot,  és a műemlékvédelmi  rendeletet  is. 
Véleménye szerint elég szigorúak a szabályok most is, de egyetért azzal, hogy erre 
rátérjenek  a  novemberi,  vagy  decemberi  testületi  ülésen.  A  Dózsa  Gy.  úti 
szemétgyűjtőnél  elszaporodott  patkányok irtása ellen egységesen és egyszerre kell 
fellépni, eredmény csak így várható.
A  Tildy  utcai  garzonház  felújítása  megtörtént,  megrendelték  a  védőhálókat  a 
galambok ellen,  és  remélhetőleg  ez a megoldás  enyhít  a  gondokon, drasztikusabb 
lépéseket nem tehet az Önkormányzat.
Farkas Zoltán képviselőtársa részben válaszolt  a Közútkezelő Kht.-val kapcsolatos 
kérdésekre. A Vasút utcai csapadékvíz elvezetésével maximálisan egyetért, utána fog 
nézni,  hogy  hogyan  tudják  szakember  irányításával  megfelelően  kialakítani  a 
csapadékvíz elvezetését. A válaszadások után kérdezi, hogy van-e még hozzászólás.



 

Nagy Gábor testületi tag: Főjegyző urat kéri, hogy amennyiben lehetőség van rá, a 
Polgármesteri Hivatal is készítsen hasonló tevékenységi beszámolót, mint az iskolák, 
illetve  a  többi  intézmények  szoktak,  nagyjából  a  Hivatalban  működő  osztályok 
tevékenységéről.
 

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző: A következő évi munkatervben szerepelni fog a 
beszámoló.
 

Macsári  József  polgármester: Amennyiben  több  hozzászólás  nincs,  a  nyilvános 
testületi  ülést  lezárja.  Megköszöni  a  képviselőknek  az  eddigi  munkáját,  és  a 
lakosságnak  a  figyelmét,  akik  a  kábeltelevízión  keresztül  figyelemmel  kísérték  a 
testületi  ülést.  Képviselő-testület  a  továbbiakban  zárt  ülés  keretében  folytatja 
munkáját.
 

 

Kmf.
 

 

              Macsári József                                               Dr. Oláh Ernő
              polgármester                                                  címzetes főjegyző
 


