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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. 
augusztus 30-án tartott nyilvános ülésérıl 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 Ernı címzetes fıjegyzı, Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, 
Polgármesteri Hivatal irodavezetıi, napirendi ponttal érintettek és meghívottak, 
Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános képviselı-testületi ülésen 
megjelent képviselıtársait, és a napirendi pontok kapcsán meghívott vendégeket, 
valamint az érdeklıdıket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, mivel 18 fı képviselı jelen van, és a testületi ülést megnyitja. 
Mielıtt rátérnének a napirendek tárgyalására, megköszöni valamennyi 
képviselıtársának a 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységét, és a 4 éves 
munka elismerése alkalmából emléktárgyakat ad át részükre. 
 
A napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan javasolja a Képviselı-testületnek, 
hogy a 4/4. sz. elıterjesztést vegyék le napirendrıl, és a többi napirendet a 
meghívón szereplı sorrend alapján tárgyalják. A napirendek tárgyalására 
vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy azzal a 
Képviselı-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.  
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri az 
anyaggal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. Összevont bizottsági ülésen 
a bizottsági tagok a jelentést elfogadásra javasolták. 
A jelentéssel kapcsolatban hozzászólás nincs, és szavazásra bocsátja a jelentést. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 18 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
94/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a lejárt 
határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
2./ sz. napirend: A 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010. (II. 23.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítása 
2/1. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. 
féléves gazdálkodásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Javasolja, hogy az elıterjesztéseket együtt 
tárgyalják. Összevont bizottsági ülésen az elıterjesztéseket megvitatták, amit a 
Képviselı-testület felé elfogadásra javasolták a bizottságok. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy a fıbb számokat tekintve a bevétel és kiadási oldalon látható, a 
bevétel 51,1 %-ra teljesült, míg a kiadás összességében 40,5 %-ra. Ennek több 
oka van, és ezek közül kiemeli a személyi jellegő kiadásokat, amely 46,6 %-ban 
teljesültek, illetve 40,3 %-ban teljesültek a dologi jellegő kiadások. Az átlagot az 
rontotta, hogy a felhalmozási kiadásoknál az I. félévben minimális volt a 
teljesítés. Összességében elmondható, hogy vannak az idıarányostól eltérı 
teljesítések, ennek oka, hogy bizonyos idıszakhoz kapcsolódó kiadásokról volt 
szó, vagy pedig az elıirányzatot az intézmények nem módosították. Ezt majd az 
év utolsó zárszámadása elıtt kell megtennie mindenkinek. A szóbeli 
kiegészítése után kéri képviselıtársait a vélemények, észrevételek megtételére 
mindkét írásos anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy az elıterjesztésekkel 
kapcsolatban hozzászólás nem volt, majd elsıként szavazásra bocsátja az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót, az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 6 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

95/2010. (VIII. 30.) 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 
2010. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló írásos beszámolót 
2.685.715 ezer Ft bevétellel, és 2.685.715 ezer Ft kiadással elfogadja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 
 
Határid ı: Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A továbbiakban javasolja a 2010. évi 
költségvetésrıl szóló 3/2010. (II. 23.) sz. rendeletet módosítani a tervezet 
szerint, amellyel a bizottsági tagok egyetértettek. Szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
12 igen szavazattal, 6 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

13/2010.(VIII. 31.) számú önkormányzati 
rendelete  

 
a 2010.évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(II.23.) számú önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2010.(II.23.) számú 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 

A rendelet 3.§ (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 
 
(1)A Képviselı-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2010.évi 
összesített költségvetésének  

a./ bevételi fıösszegét 2.685.715 ezer Ft-ban 
b./ kiadási fıösszegét 2.685.715 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg. 
 
(2) A Képviselı-testület a helyi önkormányzat 2010.évi költségvetésének  

a./ bevételi fıösszegét 2.685.106 ezer Ft-ban 
b./ kiadási fıösszegét 2.685.106 ezer Ft-ban 
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állapítja meg. 
 

(3) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2010.évi költségvetésének  
a./ bevételi fıösszege 609 ezer Ft, 
b./ kiadási fıösszege 609 ezer Ft. 

 
2.§ 

 
A rendelet 3.§ (4),(5) és (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 
 
 (4) A Képviselı-testület a 3. § (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott 
bevételi fıösszeget az alábbi bontásban határozza meg: 
 

  aa./ Mőködési bevételek   1.906.854 ezer Ft 
  ab./ Felhalmozási bevételek     216.556 ezer Ft 

 Pénzforgalmi bevételek összesen: 2.123.410 ezer Ft 
 ac./ Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 
 (pénzforgalom nélküli bevétel)   362.305 ezer Ft 
 ad./ Fejlesztési célú, éven túli hitel  200.000 ezer Ft 
 Finanszírozási bevételek összesen:  562.305 ezer Ft 
 Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási)  
 mindösszesen:           2.685.715 ezer Ft 

 
(5) A Képviselı-testület a 3. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott kiadási 
fıösszeget az alábbi bontásban állapítja meg: 

  ba./ Mőködési kiadások    2.009.853 ezer Ft 
  bb./ Felhalmozási kiadások        675.862 ezer Ft 

 Pénzforgalmi kiadások összesen:  2.685.715 ezer Ft 
 

(6) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a mőködési bevételek és a mőködési 
kiadások különbözeteként keletkezett 102.999 ezer Ft mőködési hiányt az elızı 
évi mőködési célú pénzmaradványból finanszírozza. 
 

3.§ 
 

A rendelet 3./A.§.-a helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 

3./A.§. 
 

(1) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a 
felhalmozási kiadások különbözeteként keletkezett 459.306 ezer Ft felhalmozási 
hiányt 250.194 ezer Ft mértékben az elızı évi felhalmozási célú 
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pénzmaradványból, 200.000 ezer Ft éven túli lejáratú hitelbıl és 9.112 ezer Ft 
intézményi mőködési bevételbıl finanszírozza. 
 
(2) A Képviselı-testület a költségvetés tartalékát az 1.sz mellékletben 
foglaltaknak megfelelıen 165.127 ezer Ft-ban határozza meg, 
 

ebbıl: a.) általános tartalék     14.080 ezer Ft 
 b.) felhalmozási céltartalék    151.047 ezer Ft 
melybıl a megvalósítandó beruházások, felújításokhoz rendelt saját erı: 

ba.) Szeleskerti fıgyőjtı csatorna rekonstrukció (DARFT) 
bb.)Várhelyi ifjúsági tábor felújítása 
bc.)Bölcsıdék infrastrukturális fejlesztése 
bd.)Általános Iskola régi szárnyának felújítása 
be.)Petıfi utca útburkolatának felújítása 
bf.)Idısek Otthona (bentlakásos rész) tőzjelzı berendezés létesítése 

 
(3) A Képviselı-testület a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 
elıirányzatokat mérlegszerően, finanszírozási célú mőveletekkel e rendelet 4. 
számú mellékletében foglaltak szerinti részletezettséggel fogadja el. 
 

4. § 
 

A rendelet 4.§.(1) és (2) bekezdésében meghatározott 1. és 2. számú mellékletek 
helyébe e rendelet 1. és 2. számú mellékletei lépnek. 
 

5. § 
 

A rendelet 5.§.-ban meghatározott 3.,5, 9. számú és „Tájékoztató adatok V.” 
mellékletek helyébe az e rendeletben meghatározott 3., 5., 9.számú és 
„Tájékoztató adatok V.” számú mellékletek lépnek. 
 

6. § 
 

A rendelet 9.§-ban meghatározott „Tájékozató adatok III.” melléklet helyébe az 
e rendeletben meghatározott Tájékoztató adatok III. melléklet lép. 
 

7. § 
 
Ez a rendelet 2010. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
3. sz. napirend: Gyermekvédelmi törvénybıl adódó feladatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló 
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Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán a szociális 
irodavezetıt, és a Gondozási Központ vezetıjét, akik az anyagot összeállították. 
Összevont bizottsági ülésen bizottsági tagok véleményezték az elıterjesztést, és 
Képviselı-testületnek elfogadásra javasolták. Minden évben napirenden van a 
beszámoló, amely elég részletes, valamint objektív tájékoztatást ad a Szociális 
iroda és a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról. A 2 intézmény munkáját segíti a 
Rendırség, Iskola és a gyermekorvosok, akik szintén részt vesznek a napi 
munkákban. Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e vélemény, 
észrevétel az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs az 
anyaggal kapcsoltban, majd a beszámolót elfogadásra javasolja Képviselı-
testületnek. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
96/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyermekvédelmi 
törvénybıl adódó feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
4. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltósága 
tőzoltó-parancsnoki beosztására kiírt pályázatok elbírálása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Szeghalom Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete a 37/2010. (IV. 30.) sz. határozatában pályázatot írt ki a 
tőzoltó-parancsnoki álláshely betöltésére. A kiírt pályázatra 3 pályázó nyújtotta 
be pályázatát: Egyed Lajos tőzoltószázados, Szentesi Sándor tőzoltó ırnagy és 
Túri János tőzoltó fıhadnagy. A pályázatokat a Képviselı-testület által 
létrehozott bírálóbizottság értékelte, akiknek megköszöni a munkáját. Értékelés 
alkalmával a pályázók az írásos pályázati anyagukat kiegészíthették, és kérdések 
megfogalmazására volt lehetıség a Bizottság által, amelyre a pályázók 
válaszoltak. A pályázati anyagok áttekintése, illetve a pályázókkal való 
elbeszélgetés után a Bírálóbizottság megállapította, hogy a tőzoltó-parancsnoki 
beosztás betöltésére benyújtott 3 db pályázat szabályos, a jogszabályoknak, a 
pályázati kiírásnak mindenben megfelel, semmilyen formai, tartalmi hibát nem 
vétettek, így mindhárom pályázó alkalmas a tőzoltó-parancsnoki beosztás 
betöltésére. Ennek anyagát képviselıtársai megkapták, a pályázatok 
elbírálásának eljárási szabályaival együtt. Javasolja az errıl szóló határozati 
javaslat elfogadását, amelyet szavazásra terjeszt. Szavazás eredménye alapján 
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megállapítja, hogy a Képviselı-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

97/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
a Képviselı-testület 2010. augusztus 30-i ülésére, Szeghalom Város Hivatásos 
Önkormányzati Tőzoltósága tőzoltó-parancsnoki pályázat elbírálásának 

eljárási szabályairól 
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tőzoltó-parancsnoki 
pályázat elbírálásának eljárási szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1./ Mivel a pályázók a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárulnak, ezért a Képviselı-
testület a módosított 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 12. § (4) bekezdése alapján a 
pályázatokat nyílt ülésen tárgyalja. 
 
2./ A pályázók meghallgatása és a vélemények elhangzása után a Képviselı-
testület az Ötv 12. § (6) bekezdése alapján titkos szavazással dönt. 
 
3./ A szavazás lebonyolításához az alábbi szavazatszámláló bizottságot választja 
meg: 
 
 Elnök: Gajda Mihály 
 Tagok: Dr. Farkas Erzsébet, Kardos László 
 
4./ A döntéshez az Ötv. 15. § (1) bekezdése alapján minısített többség 
szükséges (10 fı) 
 
5./ Amennyiben egyik pályázó sem kapja meg a szükséges szavazatot, második 
fordulót kell tartani. A második fordulóban a két legtöbb szavazatot elért jelölt 
indul. 
 
6./ Amennyiben a második forduló is eredménytelen, új pályázat kiírása 
szükséges. 
 
7./ A pályázatot elnyert tőzoltóparancsnoknak a többször módosított 1996. évi 
XLIII. tv. és végrehajtási rendeletei alapján kell meghatározni az illetményét, 
egyéb juttatását. 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételével. 
 



 8 

Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Megkérdezi a jelenlevı pályázókat, hogy a 
pályázatukat kívánják-e a Képviselı-testület elıtt kiegészíteni, illetve kéri 
képviselıtársait, hogy mondják el véleményüket, észrevételüket a pályázatokkal 
kapcsolatban. Köszönti a napirend kapcsán megjelent Dr. Takács Árpád megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság vezetıjét, akitıl megkérdezi, hogy van-e még 
kiegészítésük a napirenddel kapcsolatban. 
 
Dr. Takács Árpád pv. alezredes, Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója: Minden szervezet életében különösen nagy 
jelentıségő, ha vezetıváltás következik be. A megyei igazgatónak, mint 
felügyeleti szervnek, és mint másodfokú hatóság vezetıjének, nemcsak a 
törvény és a jogszabály biztosít jogot a véleménynyilvánításra, hanem ez 
kötelessége is. Az értékelı bizottság ülésén mindaz, ami részükrıl elhangzott, 
tükrözte a kritikát, a véleményüket, de teljes felelısséggel akkor lehet dönteni, 
ha elemzik ezeket a pályázatokat. Mint mondja, a megyei vezetınek fel kell 
vállalnia, hogy kivel tud, kivel akar dolgozni, vagyis kit tart a legalkalmasabb 
vezetınek. A hivatásos tőzoltóság szigorú hierarchikus rendben felépülı 
rendvédelmi szerv, illetve olyan hivatásos szolgálati jogviszony, amely 
többletkötelezettségekkel jár. Ezt azok tudják igazából megélni, akik részesei 
ennek a hivatásnak. A bajtársiasságnak valós jelentése van, hiszen egy rossz 
döntés akár végzetes is lehet. Fontos az összetartozás, az egymás iránti tisztelet 
és bizalom, ahol tisztelik a parancsnokot, ott magas fokú a bizalom és a szakmai 
munka, reméli, hogy ez Szeghalomra jellemzı lesz a jövıben is. Véleményük 
szerint a jó parancsnok az, aki hittel, meggyızıdéssel és példamutatóan végzi a 
munkáját. Az elmúlt éveket tekintve folyamatosan nıtt a káresetek száma, egyre 
több a rendkívüli idıjárás miatti veszélyhelyzet, amely az elmúlt idıszakot 
jellemezte. Szeghalom város jó helyzetben van, mivel van egy tőzoltósága és 
polgárvédelmi szervezete, akik elsıdlegesen azonnal be tudnak avatkozni egy-
egy esetnél. Éppen ezért a felelısség közös a várossal, de a jogszabályok alapján 
a következı évek szakmai munkájának biztosítása viszont hozzájuk tartozik. 
Olyan tőzoltóság megteremtése a cél, amely tudja a helyét és szerepét a védelmi 
igazgatás rendszerében, tiszteli a hagyományokat, és tovább öregbíti Szeghalom 
hírnevét. Ezekre a kihívásokra keresnek vezetıt, aki nem lesz könnyő 
helyzetben, hiszen a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és a mindenkori 
Képviselı-testületnek a bizalmát meg kell nyernie. Az elmúlt évi tapasztalatok 
alapján, és a pályázatokat szakmailag értékelve Szentesi Sándor pályázatát 
támogatják az Igazgatóság részérıl. Amennyiben kérdés van a Képviselı-
testület részérıl, azokra szívesen válaszol. 
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Macsári József polgármester: Megköszöni a fenti véleményt, és megkérdezi, 
hogy a napirend kapcsán van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy több 
hozzászólás nincs, ezért kéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy lássa el 
munkáját és a szavazás idejére szünetet rendel el. 
 
Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı: Ismerteti a titkos szavazás módját és a 
Képviselı-testület tagjainak kiosztja a szavazólapokat. 
 
(A titkos szavazás idején szünet.) 
 
Macsári József polgármester: A szavazás lebonyolítása után megkéri Gajda 
Mihály Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás 
eredményét.  
 
Gajda Mihály Szavazatszámláló Bizottság elnöke: A szavazás eredménye 
alapján a kiosztott szavazólapok száma: 18, urnában lévı: 18, és ebbıl érvényes: 
17, érvénytelen: 1 db szavazólap. Ennek alapján megállapítja, hogy Egyed Lajos 
l db, Szentesi Sándor 8 db, Túri János 8 db szavazatot kapott, így a szavazás 
eredménytelen volt, mert egyik pályázó sem kapta meg a szükséges 10 
szavazatot, ezért újbóli szavazásra van szükség. 
 
Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı: Kiosztja a Képviselı-testület tagjainak a 
szavazólapokat a titkos szavazás 2. fordulójára. 
 
(A titkos szavazás idején szünet.) 
 
Macsári József polgármester: A szavazás 2. fordulójának lebonyolítása után 
megkéri Gajda Mihály képviselıtársát, hogy ismertesse az eredményt. 
 
Gajda Mihály Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Kiosztott szavazólapok 
száma: 18, urnában található: 18, ebbıl érvényes: 18 db, érvénytelen nincs. A 
szavazás eredménye alapján Szentesi Sándor 8, Túri János 10 igen szavazatot 
kapott. A Szavazatszámláló Bizottság megállapítja, hogy a szavazás 2. fordulója 
eredményes volt, a megválasztott tőzoltó-parancsnok: Túri János pályázó. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság 
munkáját. A titkos szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 10 igen és 8 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 
 

H a t á r o z a t 
 
98/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elbírálta a 
Szeghalom Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága (Szeghalom, 
Széchenyi u. 2-8.) tőzoltó-parancsnoki beosztására beérkezett pályázatokat, 
és Túri János Szeghalom Bocskai u. 5-7. C. III/12. sz. alatti lakos, tőzoltó 
fıhadnagy pályázatát fogadja el. Túri Jánost 2010. szeptember 19. napjától 
kinevezi határozatlan idıre Szeghalom Város Hivatásos Önkormányzati 
Tőzoltóság tőzoltó-parancsnokának. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Gratulál mindhárom pályázónak, hogy 
pályázataikat beadták, külön Túri Jánosnak, akinek a pályázatát elfogadta a 
Képviselı-testület és kinevezte tőzoltó-parancsnoknak. A Képviselı-testület 
határozza meg a vezetı illetményét, egyéb juttatásait, ezért Túri János 
kinevezése után erre javaslatot tesz az idevonatkozó törvény alapján. A Hszt. 
törvény szerint a beosztás, rendfokozat, illetménykiegészítés és egyéb pótlékok 
számításával együtt, összesen 483.126,- Ft-ban javasolja a havi illetményét 
megállapítani. A határozati javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
99/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Túri Jánosnak a 
Szeghalom Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság tőzoltó-
parancsnokának havi illetményét a fegyveres szervek hivatásos állományú 
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, többször módosított 1996. évi XLIII. tv. 
és végrehajtási rendeletei alapján: 309.200,- Ft beosztási illetmény+22.804,- Ft 
rendfokozati illetmény+92.760,- Ft vezetıi pótlék+46.380,- Ft illetmény 
kiegészítés+5.025,- Ft gépjármővezetıi pótlék+6.957,- Ft korpótlék, összesen: 
483.126,- Ft-ban állapítja meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Értelemszerően 
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Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Dr. Takács Árpád pv. alezredes, Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója: Kezdeményezni fogja a kinevezett tőzoltóparancsnok 
fıigazgatói soron kívüli elıléptetését. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Bízik abban, hogy Túri János 
tőzoltóparancsnok élvezni fogja a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság bizalmát, függetlenül attól, hogy a megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság vezetıje nem ı mellette kampányolt, és más személyre tettek 
javaslatot a pályázatok értékelése során. Arra kéri Dr. Takács Árpád igazgató 
urat, hogy mindenképpen támogassák Túri János úrnak parancsnoki beosztásban 
való megerısödését, hiszen a megválasztott vezetı többek között nagyon jó 
kapcsolatteremtéssel is rendelkezik. Nagyon fontos mindaz, amit a 
védelemvezetı úr is felsorolt, de itt a kapcsolatteremtı képesség is nagy 
jelentıségő, hiszen a helyi tőzoltóságnak fejlıdnie kell, és a környezı 
önkormányzatoktól meg kell szerezni a támogatási készséget, akik segíteni 
tudják egy-egy pályázati támogatás elnyeréséhez a saját erıt, amely a mőszaki 
felkészültség elısegítéséhez elengedhetetlenül szükséges. 
 
Dr. Takács Árpád pv. alezredes, Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója: Az igazgatónak kötelezettsége, hogy a véleményét 
elmondja a szakmai felügyelet részérıl, de a döntés a helyi Képviselı-testületé. 
A kinevezés után azért jelentette be Túri János soron kívüli elıléptetését, hogy 
ezzel jelezze az Önkormányzat vezetése felé, a bizalmat már megkapta azonnal, 
amikor a szavazás megtörtént. Természetesen a Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság vezetése segíti és támogatja a szeghalmi vezetıt, és szó sem volt 
kampányról, csupán szakmai véleményüket ismertette a Képviselı-testület elıtt. 
Természetesen Túri úr 20 éves munkája alkalmassá teszi İt a parancsnoki 
beosztás betöltésére. 
 
Macsári József polgármester: A hozzászólások után a napirendet lezárja azzal, 
hogy külön megköszöni a megyei igazgatóság munkáját, az igazgató úr 
megjelenését. 
 
4/2. sz. napirend: BURSA Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához, és a pályázati kiírás 
meghatározása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a Kormány 2000. ıszétıl minden évben 
meghirdeti a hátrányos helyzető, szociálisan rászoruló fiatalok felsıoktatási 
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tanulmányainak támogatására. Javasolja, hogy a 2011. évi fordulóhoz is 
csatlakozzanak, segítve ezzel a helyi fiatalokat, és az egy fıre jutó nettó 
átlagjövedelmet 29.000,- Ft/hóban javasolja megállapítani a határozati javaslat 
szerint. A költségvetésbe ezt minden évben beépítik, és javasolja az elıterjesztés 
elfogadását, amelyet az összevont bizottsági ülésen a bizottsági tagok teljes 
mértékben támogattak. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nem volt, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 18 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
100/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához. 
 
A pályázati kiírásban az egy háztartáson belüli egy fıre jutó nettó 
átlagjövedelem összegét 29.000,- Ft/hóban határozza meg. A pályázó családja 
vagyonnal nem rendelkezhet. 
 
A megítélhetı támogatást 5.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
A pályázatokat a Képviselı-testület Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága bírálja 
el. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 
aláírásával, valamint a pályázat kiírásával kapcsolatos intézkedések 
megtételével. 
 
Határid ı:  

- a nyilatkozat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30. 
- A pályázat kiírása: 2010. október 01. 

 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/3. sz. napirend: Önkormányzati földterület haszonbérleti díjának 
mérséklésére irányuló kérelem 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A kérelem az önkormányzati ingatlan 2010. évi 
haszonbérleti díjának mérséklésére irányul az idevonatkozó rendelkezésekre 
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hivatkozva, miszerint a haszonbérlınél arra az évre, amelyben elemi csapás 
vagy más rendkívüli esemény miatt az átlagos termés 2/3-a sem termett meg, 
méltányos haszonbérmérséklést kérhet. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás 
nem volt, majd a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 15 igen szavazattal,  
3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
101/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Nagy Gyuláné 
Szeghalom, Petıfi u. 48/1. sz. alatti lakos részére az Önkormányzat 
tulajdonában lévı Szeghalom 0693/23 hrsz.-ú, 0695/7. hrsz.-ú szántó mővelési 
ágú ingatlan 2010. évi haszonbérleti díjának 50 %-os mérséklését, a 052/1 
hrsz.-ú szántó mővelési ágú ingatlan 100 %-os mérséklését elfogadja. Ennek 
alapján a 0693/23 hrsz.-ú szántó bérleti díját 69.648,- Ft-ban, a 0695/7 hrsz.-ú 
szántó bérleti díjat 171.513,- Ft-ban, mindösszesen: 241.161,- Ft-ban állapítja 
meg. A 052/1 hrsz.-ú szántó ingatlan bérleti díjának felszámolásától eltekint. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határid ı: Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
(A Képviselı-testület létszáma: 17 fı, mivel Farkas Zoltán önkormányzati 
képviselı a testületi ülésrıl eltávozott.) 
 
4/5. sz. napirend: Senshi Sportegyesület kérelme „Sportcentrum felújítása” 
pályázathoz hiánypótlás kérése 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés a Karate Egyesület kérelmét 
tartalmazza, mivel pályázatuk benyújtásához látni kell a pályázatot kiírt 
hatóságnak, hogy a Sportegyesület az Iskola volt szállodai épületében folytatja a 
tevékenységét a pályázat lezárását követı 5 évig. Jelenleg 5 éves bérleti 
szerzıdése van az Egyesületnek a Képviselı-testület döntése alapján. Az 
elıterjesztés lényege, hogy a Képviselı-testület, mint az ingatlan kizárólagos 
tulajdonosa, nyilatkozzon arról, miszerint hozzájárul, hogy az Egyesület a 
sportcentrum felújítása megnevezéső beruházás ezen okiratban feltüntetett 
ingatlanon megvalósítja, és az ingatlant a pályázatban megjelölt üzemeltetési 
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kötelezettség lejártáig használja. Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 év. Ezt a nyilatkozatot kéri az 
Egyesület, és ez alapján kell majd az 5 éves bérleti idı lejárta után a szerzıdést 
meghosszabbítani. 
 
Gulyás Sándorné testületi tag: Nem ismeri teljesen a Leader szabályzatot, és 
kérdése, hogy az Egyesület igényelte a Leader közösségtıl a támogatást, amibıl 
felújította az épületrészt? A szabályzat nem tiltja, hogy nem a saját tulajdonában 
lévı ingatlanra pályázik? 
 
Macsári József polgármester: Az Egyesület, mint bérlı nyújtotta be a 
pályázatot, mert így kedvezıbb a támogatás. Az elıterjesztés részletesen 
tartalmazza, hogy milyen jellegő a beruházás, a külsı homlokzat megújításától 
kezdve a főtési rendszernek a felújításáig. A nyilatkozatra a már említett 
indokok alapján van szükségük, és a pályázati támogatást csak ebben az esetben 
kapják meg. Bizottságok tagjai a kérelmet támogatták, és szavazásra bocsátja az 
elıterjesztést a bizottsági véleménnyel együtt. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
102/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 0992/2. hrsz.-
ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Senshi Sportegyesület 
(képviselıje: Kovács Lajos elnök), az ingatlan használója nyertes pályázat 
esetén a 122/2009. (IX. 17.) FVM. rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásból a 
„Sportcentrum felújítása” megnevezéső beruházást az ingatlanon 
megvalósítsa, és az ingatlant a pályázatban megjelölt üzemeltetési 
kötelezettség lejártáig használja. 
Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától 
számított öt évig tart. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/6. sz. napirend: Bányaszolgalmi jog biztosítása önkormányzati 
ingatlanokra 
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Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés arról szól, hogy Töviskes 
irányában vannak olyan önkormányzati ingatlanok, amelyre vezetékjogot kér a 
Magyar Horizont Kft. az írásos anyagban leírtak szerint. Tudomása szerint 
próbafúrások vannak folyamatban, és amennyiben sikeres lesz, vezeték építésére 
kerül sor, az itt feltárt földgáz vezetésére Dévaványa irányába. Ismeretei alapján, 
amennyiben az Önkormányzat nem adja meg ezt a lehetıséget, akkor ezt 
megszerezheti a cég közigazgatási eljárásban. Földutak és árkok esetében kérik 
ezt a lehetıséget. Bizottságok támogatták az elıterjesztést, és kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat. 
 
Gulyás Sándorné testületi tag: Nem ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat 
ingyen biztosítsa a vezetékjogot, mivel tudomása szerint Dévaványa sem ingyen 
biztosította. Indokai alapján nem támogatja a cég kérelmét, és nem javasolja az 
elıterjesztés elfogadását. 
 
Gajda Mihály testületi tag: Egyetért azzal, hogy a szolgalmi jog ne ingyen 
legyen biztosítva, és erre a bírói gyakorlat is lehetıséget teremt. 
 
Macsári József polgármester: Tekintettel arra, hogy Gajda képviselıtársa e 
területen a kérdésben gyakorlatias, kéri, hogy tegyen javaslatot az összegre 
vonatkozóan, figyelembe véve, hogy ilyen esetben milyen tarifát lehet 
megállapítani. 
 
Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı: A megállapodás szerint, amennyiben a 
bányaszolgalmi jog bejegyzésre kerül, a kárt mindenképpen rendeznie kell a 
cégnek. Mint mondja, a vezeték megépítéséhez szükséges biztonsági övezetre 
szeretne bányaszolgalmi jogot alapítani a cég az elıterjesztésben leírt 
önkormányzati ingatlanokra. 
 
Pákozdi Gábor testületi tag: Egyetért képviselıtársaival, hogy a szolgalmi 
jogot ne ingyen biztosítsák. 
 
Gajda Mihály testületi tag: A föld forgalmi értékének 30 %-a számítható fel, 
és ítélhetı meg a szolgalmi jognál, a gyakorlatban ezt így alkalmazzák. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Javasolja a 30 %-ot megkérni, és erre 
illetékes szakembert megbízni. Javasolja Sági Zoltán igazságügyi szakértıt 
megbízni ezzel a feladattal. 
 
Macsári József polgármester: Az elhangzottak alapján javasolja, hogy Sági 
Zoltán igazságügyi kárszakértıt bízzák meg ezzel a feladattal, aki készítsen 
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értékbecslést, és a becsült érték 30 %-át kérje az Önkormányzat a 
vezetékszolgalmi jogért cserében. A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 17 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
103/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 
Magyar Horizont Energia Kft.  (1126 Budapest, Nagy Jenı út 12. VI. em.) 
megbízásából a Geoflame Kft. (3100 Salgótarján, Losonci út 7.) a HHE-
Töviskes – 1., és a HHE . Töviskes – K – 1 kútbekötı vezeték létesítményének a 
megépítéséhez szükséges biztonsági övezetre bányaszolgalmi jogot alapítson.  
Azzal a feltétellel járul hozzá a vezetékszolgalmi jog létesítéséhez, ha az 
érintett földterületekre a Kft. kártalanítást fizet , a földterületek forgalmi 
értékének 30 %-át. Ezzel kapcsolatban megbízza Sági Zoltán igazságügyi 
kárszakértıt az érintett ingatlanok értékbecslésére, amelynek alapján 
megállapításra kerül a 30 %-os érték. 
 
A szolgalmi jog alapítása a Dévaványa Szeghalom 9 kilométeres 
vezetékszakasz, valamint a Füzesgyarmat Szeghalom 8 kilométeres 
vezetékszakasz által érintett Szeghalom Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévı ingatlanokra  vonatkozik az alábbiak szerint: 
 

1. Szeghalom, 0521 hrsz.-ú ingatlanra 141 m2 
2. Szeghalom, 0523 hrsz.-ú ingatlanra 106 m2 
3. Szeghalom, 0528 hrsz.-ú ingatlanra 363 m2 
4. Szeghalom, 0528 hrsz.-ú ingatlanra 364 m2 
5. Szeghalom, 0523 hrsz.-ú ingatlanra 105 m2 
6. Szeghalom, 0524 hrsz.-ú ingatlanra 132 m2 
7. Szeghalom, 0533/1 hrsz.-ú ingatlanra 184 m2 
8. Szeghalom, 0550 hrsz.-ú ingatlanra 362 m2 
9. Szeghalom, 0538 hrsz.-ú ingatlanra 141 m2 
10. Szeghalom, 0545/1 hrsz.-ú ingatlanra 119 m2 
11. Szeghalom, 0546 hrsz.-ú ingatlanra 120 m2. 

 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2010. szeptember 30., és Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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4/7. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı 
Iskola Pedagógiai Programjának módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Jogszabályi változás miatt került napirendre az 
intézmény Pedagógiai Programjának módosítása, amelyet a Berettyó-Körös 
Szakképzés Szervezési Társulás is tárgyalt, és határozatot hozott a módosítás 
elfogadásáról. A Pedagógiai Program teljes anyagát CD-n is megkapták az 
önkormányzati képviselık, illetve az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjai, akik 
az összevont bizottsági ülésen elfogadásra javasolták az elıterjesztést. Kéri a 
véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy a teljes anyaggal kapcsolatban 
hozzászólás nincs, majd az elıterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 17 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
104/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola Pedagógiai 
Programjának módosítását. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/8. sz. napirend: Pályázati támogatásmaradványról való lemondás 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés arról szól, hogy pályázati 
támogatásból valósult meg a Somogyi B. és Bacsó B. utak rekonstrukciója, és 
gáztolózár akna kiépítésének költsége nem lett beleszámítva, mivel az út 
vonalába ez nem esett bele. 50 %-os támogatást kapott az Önkormányzat az utak 
felújítására, így le kell mondani a fel nem használt 35.000, -Ft 50 %-áról, azaz: 
17.500,- Ft-ról, amelyre már korábban is volt példa a testületi döntések során. 
Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Bizottsági tagok támogatták az 
elıterjesztést. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el a 
napirenddel kapcsolatban, majd az elıterjesztés határozati javaslatát szavazásra 
bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
 
105/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009-ben a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázati felhívás keretében az 
alábbi jogcímen elnyert pályázat esetében az alábbi támogatási összegrıl 
kénytelen lemondani. 
 
„A szeghalmi Somogyi B. és Bacsó B. utak rekonstrukciója” címő TEUT 
pályázatnál a gáz tolózár akna kiépítésének költsége: 35.000,- Ft az 
Önkormányzatot terheli, ezért ennek támogatási tartalmáról 17.500,- Ft-ról az 
Önkormányzat lemond, így a beruházás összköltsége: 30.507.077,- Ft-ra, a 
támogatási összeg: 15.253.538,- Ft-ra változik. 
 
Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben 
szükséges intézkedéseket. 
 
Határid ı: A pályázat végsı elszámolásának határideje: 2010. szeptember 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/9. sz. napirend: Közbeszerzési eljárás lebonyolítására közbeszerzési 
tanácsadó kiválasztása (zöldterület gondozására szolgáltató kiválasztására) 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A zöldterület gondozását ellátó szolgáltatás 
feladatainak 5 éves idıtartamra való kiválasztására közbeszerzési eljárást kell 
megindítani, és dönteni szükséges az eljárás lebonyolítójának személyérıl. Az 
elıterjesztésben 3 közbeszerzési tanácsadó van megjelölve, és a legjobb 
árajánlat alapján ki kell választani, aki majd a közbeszerzési eljárást 
lebonyolítja, erre kell megbízást adniuk a Közbeszerzési Bizottságnak. Az 
elıterjesztést a bizottsági tagok támogatták az összevont bizottsági ülésen. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Tudomása szerint szeptember 15-tıl, 50 M 
Ft alatti beruházásokra nem kell közbeszerzési eljárás. 
 
Macsári József polgármester: A közbeszerzési törvényeket valóban 
egyszerősíteni szükséges, mert azok eléggé bonyolultak, bürokratikusak. A 
szeptember 15-tıl életbe lépı törvényrıl nincs tudomásuk, így arról sem, hogy 
közbeszerzési tanácsadót az Önkormányzat nélkülözhet-e vagy sem. 
 
Gajda Mihály testületi tag: Egy-két dolog valószínőleg kikerül a közbeszerzési 
eljárás hatálya alól, de konkrétan errıl az esetrıl nem tud. Egyébként értéknek a 
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megbízás teljes idejére kiszámolt összeget kell tekinteni, határozott idejő 
megbízás esetén az évek alapján kell számítani az értéket. 
 
Macsári József polgármester: Ezt természetesen így alkalmazták eddig is és a 
jövıben is így lesz, ezzel a feltétellel javasolja elfogadni az elıterjesztést. 
 
Gulyás Sándorné testületi tag: Javasolja, hogy a zöldterületek gondozását 
végzı szolgáltatónak szabályzatot írjanak elı, amelyben határozzák meg többek 
között a tavaszi növények telepítésének, illetve kaszálás idejét és számát. 
Véleménye szerint a parkgondozás az utóbbi idıben kifogásolható, és a 
környezı településeket említi, ahol nagyobb gondosságot lát. 
 
Mester Csaba testületi tag: A zöldterület gondozása ne csak a főnyírásra 
terjedjen ki, hanem a gyomtalanításra is. Valóban vannak hiányosságok többek 
között a locsolással, vagy akár a földterület feltöltésével, és ha az Önkormányzat 
e szolgáltatás ellátására megbízást ad, akkor valóban elvárható, hogy 
szembetőnı legyen az eredmény a zöldterületek ápolása, rendben tartása terén. 
 
Macsári József polgármester: A felvetett kérdéseket tekintve, mindez a 
szolgáltatóval kötendı megállapodásban rögzíthetı lesz majd. Egyébként ebben 
az évben a városközpont rekonstrukciós munkái miatt csökkentett területre 
vonatkozott ez a megbízás. A hozzászólások után szavazásra bocsátja az 
elıterjesztésben foglaltakat, az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
106/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a zöldterület 
gondozás feladatainak 5 éves idıtartamra  történı szolgáltató kiválasztására 
közbeszerzési eljárás megindításával. A bekért ajánlatok alapján megbízza a 
Közbeszerzési Bizottságot, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának 
személyérıl döntsön. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határid ı: 2010. október 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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4/10. sz. napirend: Ivóvízminıség javító programhoz mőködési 
hozzájárulás biztosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés azt tartalmazza, hogy a Dél-
alföldi Ivóvízminıség-javító Program kapcsán megalakult a „Közép-Békési 
Térség” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulása. A Társulási 
Megállapodás szerint a 2010. évre tervezett vízfelhasználás arányában a 
településeknek mőködési hozzájárulást kell fizetnie, ez Szeghalom város 
esetében 760.000,- Ft. Bizottságok támogatták az elıterjesztésben foglaltakat, 
kéri a véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, 
majd az elıterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 16 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
107/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásnak a 
Társulási Megállapodásában vállalt kötelezettsége alapján 2010. évre, a tervezett 
vízfelhasználás arányában: 2,- Ft/m3 mőködési hozzájárulást fizessen a 
Társulásnak, összesen 760.000,- Ft-ot. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekkel kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2010. szeptember 15. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
B e j e l e n t é s e k 
 
(Kovács István képviselı az üléstermet elhagyta, így a Képviselı-testület 
létszáma: 16 fıre csökkent.) 
 
Macsári József polgármester: Az összevont bizottsági ülésen jelezte, hogy a 
szeghalmi állomásvezetı mentıtiszt szolgálati lakás biztosítását kérte új 
dolgozójuk Gitta Glória Mária részére, azt a lakást, amelyet az Önkormányzat 
Simon Emıke Dalma részére utalt ki, aki idıközben már más telephelyen 
dolgozik. Javasolja a kérelemnek megfelelıen a Tildy Z. u. 16-18., III/26. sz. 
önkormányzati lakást kiutalni az új mentıtiszt részére. Kéri ezzel kapcsolatban a 
véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a 
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szóbeli elıterjesztésnek megfelelıen javasolja a lakás kiutalását az új mentıtiszt 
részére, és ezt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:  

H a t á r o z a t 
 
108/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja Gitta 
Glória Mária ment ıtiszt Szeghalmon való letelepedését, és részére 
önkormányzati lakást biztosít Szeghalom, Tildy Z. u. 16-18. III/26. sz. alatt, 
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl szóló 5/1994. sz. rendelet 5. 
§-a alapján, a szeghalmi Mentıállomáson fennálló munkaviszonyának idejére. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: 2010. november 30. napjára el kell készíteni a 
város közvilágítás és intézményvilágításával kapcsolatos közbeszerzési eljárást, 
amely költségcsökkentéssel hat a város gazdálkodására. Hasonló munkával már 
korábban is Borsos József ügyvezetı energetikust bízták meg, aki 100.000,- 
Ft/ÁFA díjért végezte el az ilyen jellegő munkákat. Javasolja, hogy a Képviselı-
testület bízza meg ıt az elıkészítı munkával, és ezt szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
109/2010. (VIII. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
város közvilágításával, intézmények világításával kapcsolatban a villamos 
energia beszerzésre közbeszerzési eljárás legyen kiírva. A közbeszerzési 
eljárás mőszaki elıkészítésével megbízza az Ökökapu Bt.-t (címe: 6636 
Mártély, Tanya 91. sz., képviseli: Borsos József ügyvezetı energetikus 
szakértı.) 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2010. november 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A mai napon e-mail üzenetet kapott az ÁNTSZ-
tıl a területi ellátási kötelezettségekkel kapcsolatban, az egészségügy 
vonatkozásában. A levél tartalma szerint a most Sarkadon megújított 
szakrendelıben jóval több egészségügyi szakrendelés folyik, mint Szeghalmon. 
Nem az a probléma, hogy Sarkadon nagyon sokfajta szakrendelés van, ez 
nagyon jó dolog, hanem a probléma az, hogy Szeghalmon nincsenek ilyen 
rendelések, amelyre a településen és a környéken lévı települések lakóinak is 
nagy igényük lenne. Számtalanszor tárgyaltak, és kértek segítséget a szeghalmi 
szakrendelıhöz szakorvosok biztosítására, ez idáig nem sok sikerrel. Az ÁNTSZ 
további értesítése a területi ellátással kapcsolatos, ami számtalan kifogásolni 
valót tartalmaz, és nem emlékszik olyan egyeztetésekre, ahol a szakrendeléseket 
területileg felosztották volna, ilyen egyeztetésrıl nem tud. Mindebben Farkas 
Zoltán képviselıtársának, a Megyei Közgyőlés elnökének a segítségét fogja 
kérni az Önkormányzat. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Mindez nem ÁNTSZ. függı. Valóban 
Sarkadon számtalan szakrendelés lesz. Itt Szeghalmon az egészségügyi 
intézmények felújítása után azon munkálkodik maga is, hogy több 
szakrendeléssel bıvüljön a járóbeteg intézményük, de ezt eddig nem sikerült 
teljesen megoldani. Mindazok a szakorvosok, akik most rendelnek, azok mind 
Berettyóújfaluból jönnek. Véleménye szerint a Pándy Kálmán Kórház 
segítségére már hiába várnak. Feltehetıleg a helyi kórház ápolási otthon lesz, és 
a járóbeteg-ellátással lehetne fuzionálni más területi kórházat, akár 
Berettyóújfalu is szóba jöhet, és ellátási területként be lehet vonni, például 
Csökmıt, Darvast. Valamilyen megoldás most már mindenképpen szükséges, 
mert a gyulai kórház eddig nem tudott segíteni. A Megyei Közgyőlés elnökével 
ezt meg kell beszélni, hogy mindebben tud-e hathatós segítséget nyújtani. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Ebben a kérdésben teljesen egyetért a 
Képviselı Asszonnyal, és egy kicsit pironkodniuk kell. A Megyegyőlésben 4 
szeghalmi helyi képviselı ül. 4 év telt el a szeghalmi járó-beteg szakrendelı 
felújítása óta, és korábban azt mondták, azért nem jönnek ide szakorvosok, mert 
az egészségügyi intézmény épülete lerobbant állapotban van és ilyen helyre nem 
jön senki, ezt a Pándy Kálmán Kórház is megerısítette. 4 évvel ezelıtt 
megvalósult a beruházás, és mi lett belıle? Fidesz központ. Kinevezték Molnár 
Bélát igazgatónak, helyette Rózsa Mária gyakorolja a jogokat, ugyanakkor az 
utókezelı kórháznál Farkas Zoltánné gyakorolta ezeket a jogokat. A 
Megyegyőlésben lévı helyi képviselık nem tettek semmit azért, hogy a 
rendelıintézetben valami változás történjen. A felújításhoz képest nem lett több 
szakorvos, sıt kevesebb lett, hiszen míg korábban volt szemészet, és fül-orr-
gégészeti szakrendelés, ma már nincs. Véleménye szerint Szeghalom Békés 
megye Közgyőléséhez csak a Pándy Kálmán Kórház útján kapcsolódik, mert a 
Megye itt az Észak-Békési településen semmit nem tesz, miközben a betegeknek 
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el kell utazniuk más helyre szakrendelésre, és mindezért az Önkormányzatot 
hibáztatják. Ha megalakul az új Képviselı-testület, és nem Fidesz többség lesz, 
akkor el kell azon gondolkodni, hogy Szeghalom Önkormányzata vegye vissza 
ezt az intézményt, mert a Megye nem költ többet erre az intézményre, mint amit 
állami támogatásként, vagy normatívaként kap a város. Példaként említi Szarvas 
települést, ahol az orvosi rendelı orvosi team keretében ragyogóan mőködik. 
Ugyanígy Mezıkovácsházán is orvosi team mőködik, és nem avatkozik bele a 
politika abba, hogy ki legyen oda kinevezve.  
Nagy szégyennek tartja, hogy nem tudtak a Megyében olyan intézkedéseket 
hozni, hogy a városban az orvos ellátás meg legyen. Dr. Farkas Erzsébet 
képviselıtársa legalább 8 ellátást felsorolt, ami Sarkadon mind meg van, és 
amelyekre nagy szükség lenne Szeghalmon is. Engedték lerobbanni a 
Füzesgyarmattal való kapcsolatukat, nem oda mennek reumatológiára a betegek, 
hanem Csabára és Dévaványára, mert itt szinte semmi szakrendelés nincs, csak 
idınként.  
Gajda úr felé jelzi a véleményét, hogy a politikai hatalmat arra is fel lehetne 
használni, hogy abból elınye legyen a településnek. 3 évvel ezelıtt megkérdezte 
errıl Farkas Zoltán urat, de egy árva eredményt nem tudnak felmutatni 
semmiben, holott elvárták volna az egészségügyben is ezt. Aki megteheti, 
elmegy a pénzével más egészségügyi intézménybe, de akinek erre nincs 
lehetısége, innen kell beutazni a gyulai intézménybe, például egy fájós fülő 
gyermekkel – amit példaként a Képviselı Asszony is említett – ami kellemetlen 
a betegnek és a szülınek egyaránt. A jövıt illetıen reméli, hogy az új 
Képviselı-testület „elvágja a köldökzsinórt a Pándy Kálmán Kórházzal”, és a 
lenti intézményt emeltszintő ápolási intézménnyé alakítja, ahol esetleg térítési 
díjat kell fizetni, a szakrendelıt, pedig egy orvosi teamnak kell kiadni, mivel 
érdeklıdés is van részükrıl Debrecenbıl és Berettyóújfaluból is, de Gyuláról 
nem. Hangsúlyozza, hogy nagy a felelısség ezzel kapcsolatban, és hallja a helyi 
embereknek a rossz véleményét, ami többek között nem csak saját magára, 
hanem a helyi egészségügyre irányul, miszerint nem képesek ezt a problémát 
megoldani. Hiába hivatkozik arra, hogy ennek a gazdája a Pándy Kálmán 
Kórház és a Békés megyei Közgyőlés, az emberek az itteni vezetéstıl várják a 
megoldást. 
 
Tehát mindenképpen reméli, hogy ebben a kérdésben az új Képviselı-testület 
változtatni fog, és fenntartják a városban az egészségügyi intézményt úgy, hogy 
a betegek megfelelı ellátásban részesüljenek. 
 
Macsári József polgármester: A megyei kórház fıigazgatójával többször 
egyeztetett a szakorvosi ellátással kapcsolatban, de szakember hiány miatt nem 
tudott segíteni. Sarkad esetét csupán azért említette, mert ott megoldódott az 
ilyen jellegő probléma, nem úgy, mint Szeghalmon. A területi ellátás felosztása 
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is nagyban kifogásolható, mert ez sok betegnek kedvezıtlen az ellátás 
tekintetében. 
Az ezzel kapcsolatos további vitát lezárja, és még egyszer megköszöni a 
Képviselı-testület valamennyi tagjának az elmúlt években végzett munkáját, 
illetve segítségét. A nyilvános testületi ülést pohárköszöntıvel zárja a ciklus 
utolsó ülésének tiszteletére. Képviselıtársainak jó erıt és egészséget kíván az 
elkövetkezendı idıszakra. 
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