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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. 
december 16-án 14.00 órai kezdettel tartott, ünnepi ülésérıl a Mővelıdési-, 
Sport és Szabadidı Központ tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Mester Csaba, Z. 
Nagy Tibor képviselık, Dr. Farkas József alpolgármester, Dr. Oláh Ernı 
címzetes fıjegyzı, Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Nagy István, Gyáni 
Károly, Kerekes Lászlóné, Kohut Tibor, Nagyné Kincses Ilona Polgármesteri 
Hivatal irodavezetıi, Berki Andrásné, Koczó Éva, Túri János, Hegyesi Sándor, 
Maróthy Györgyné intézményvezetık, és a napirenddel kapcsolatban érintettek: 
óvodai intézményvezetıi álláshelyre pályázók: Erdei Erika és Nagyné Kerekes 
Anikó, jegyzıkönyv-vezetı Farkasné Gali Mária  
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti az ünnepi testületi ülésen 
megjelenteket, és helyi televízión keresztül Szeghalom város lakóit. 
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel a 9 fı 
képviselıbıl 8 fı jelen van. Javasolja a meghívón szereplı napirendek 
tárgyalását azzal a módosítással, hogy a 2. sz. napirend elmarad, mivel az 
országgyőlési képviselı úr jelenleg Budapesten tartózkodik, így egy késıbbi 
egyeztetett idıpontban kerül sor a beszámolóra. Javasolja továbbá hogy a 4/1. 
sz. napirendet zárt ülésen tárgyalják. A napirendek tárgyalására vonatkozó 
javaslattal a Képviselı-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.  
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A jelentést az összevont bizottsági ülésen 
bizottsági tagok elfogadásra javasolták Képviselı-testületnek, és kéri az írásos 
anyaggal kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, 
majd a jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
 
182/2011. (XII. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatnak Képviselı-testülete egyetért a lejárt 
határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló írásos 
jelentéssel. 
 
3/1. sz. napirend: Önkormányzati rendelet módosítása a települési szilárd 
hulladék győjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelezı 
igénybevételérıl 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: 2011-re vonatkozóan nem volt szemétszállítási 
díjemelés, 2012-ben az Önkormányzat és a Békés Manifest Kft. közötti 
szerzıdés alapján a szakmai infláció figyelembevételével 5,5 %-os emelést 
javasol a szolgáltató. Összevont bizottsági ülésen valamennyi bizottság 
támogatta az elıterjesztést. Kéri képviselıtársainak a véleményét, észrevételét a 
napirenddel kapcsolatban. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A 20,- Ft-os díj külön van számlán, vagy ez a nagy 
közösbe megy? Évek óta győjtik, de nem lát változást sem a régi lerakónál, sem 
az új szemétlerakónál. 
 
Macsári József polgármester: 2010-ben döntött úgy a Képviselı-testület, hogy 
20,- Ft/ürítési díj rekonstrukciós hányadot képeznek a szemétszállítási díjban. Ez 
a szemétszállító cégnél elkülönített számlán van, minden évben átutalják, és az 
Önkormányzat is elkülönített számlán kezeli ezt. A napokban volt a DAREH 
Tanács Közgyőlése és hamarosan beindulnak a közbeszerzési pályázatok a 
felhagyott hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban. A rendelkezésre álló 
elkülönített rekonstrukciós díjból térítik meg az ezzel járó költségeket. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A szeghalmi lakosok, fıleg az egyedül élık 
sokallják az egy heti ürítést, hiszen számukra elegendı volna a 2-3 hetenkénti is, 
illetve akár a havonta történı szemétszállítási ürítés is. Ezt már többször 
felvetették, és sajnálja, hogy a Manifest Kft. képviselıje nem jelent meg az 
ülésen, mivel ezt személyesen is közölné. Nagy problémát jelent a lakók részére 
az is, hogy a kukákat ürítés után a köves út szélére helyezik a szállítók, ami 
balesetveszélyes. Az áremeléssel sem elégedett, hiszen az eddigi ígéret szerint 
nem lesz 4,2 %-nál magasabb közüzemi díjemelés, de az elıterjesztés szerint 
jóval magasabb lesz. Mindezt kéri továbbítani a cég vezetése felé, mert az idıs, 
és egyedül élık ezt a magas díjat nem tudják megfizetni. 
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Elek Ferencné testületi tag: Hozzászólása kapcsolódik képviselıtársa 
felvetéséhez. Az is megoldás lenne, ha 80 literes kukákat biztosítanának az idıs 
embereknek, ez máshol is megoldott már, és ez évente 1000-1500 forinttal 
kevesebb díjat jelentene számukra, mint ahogyan a rendelet alapján kellene 
fizetniük. 
 
Macsári József polgármester: Az elhangzott észrevételeket tolmácsolni fogja a 
szolgáltató felé, és az Önkormányzat részérıl meg van az akarat a szerzıdés 
módosítására, de tárgyalás szükséges ezzel kapcsolatban. A kisebb kukáknál a 
díj arányosan alakul, és megjegyzi, hogy a szakmai infláció korrektnek 
mondható az üzemanyagárak utóbbi idıben történı emelése miatt. Valóban 
tapasztalható rendezetlenség a kukáknál, és mindezt, ami a hozzászólásokban 
elhangzott, továbbítja a szolgáltató felé. A napirend megvitatása után javasolja a 
rendelet-tervezet elfogadását, és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

21/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására irányuló 
közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 2/1999. (III. 02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket 
rendeli el: 

1. § 
 
A települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás 
kötelezı igénybevételérıl szóló 2/1999. (III. 02.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
 A B 
1. Megnevezés Díj * 
2. Lakossági hulladékgyőjtés és szállítás 271,95 Ft/lakás/ürítés 

1.178,14 Ft/hó/lakás 
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3. (Céglogós zsák) 271,95- Ft/db 
4. Közületi hulladékgyőjtés és szállítás Díj * 
5. Díj a megrendelı saját tulajdonú edényzetével: - 
6. 120 lit.-es: 546,55 Ft/ürítés 
7. Díj a szolgáltató edényzetével: - 
8. 120 literes: 587,34 Ft/ürítés 
9. 240 lit.-es: 960,59 Ft/ürítés 
10. 1,1 m3-es: 2.749,72 Ft/ürítés 
13. Konténer bérleti díja: 210,66 Ft/nap 
 
* A díjak arányosan 20,- Ft/ürítés rekultivációs, rekonstrukciós költséget 
tartalmaznak a szeghalmi felhagyott lerakók rekultivációjához. 
 
3/2. sz. napirend: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde intézményvezetıi 
álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Képviselı-testület 2011. október 22-én 
pályázatot írt ki a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde intézményvezetıi 
álláshelyére a vezetı óvónı nyugdíjba vonulása miatt. Határidıre 2 pályázat 
érkezett, a pályázati kiírásra Erdei Erika, és Nagyné Kerekes Anikó nyújtotta be 
pályázatát, akiket köszönt a testületi ülésen.  A pályázók hozzájárultak, hogy 
pályázatukat nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselı-testület, melyet az Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottság véleményezett, a pályázókat meghallgatták, és 
mindkét pályázatot alkalmasnak tartották elbírálásra. A pályázatokat 
véleményezte az intézmény alkalmazotti közössége, nevelıtestülete és a szülıi 
munkaközössége, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete. 
Ismerteti a pályázat elbírálásának eljárási szabályait, mely szerint titkos 
szavazással döntenek, és a szavazás lebonyolításához Szavazatszámláló 
Bizottságot választanak, elnök: Elek Ferencné, tagjai: Hegyesi Zsuzsanna és Ács 
Zsolt képviselıtársai. A döntéshez minısített többség szükséges, legalább 5 igen 
szavazat. A pályázatot elnyert intézményvezetınek megválasztása után meg kell 
határozni a fizetését, vezetıi pótlékát. Szavazásra bocsátja a pályázat elbírálás 
eljárásáról szóló határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
183/2011. (XII. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az intézményvezetıi 
pályázat elbírálásának eljárási szabályait az alábbiak szerint állapítja meg. 
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1. Mivel a pályázók a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárultak, 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:  Elek Ferencné 
 Tagok: Ács Zsolt, Hegyesi Zsuzsanna 
 
4. A döntéshez az Ötv. 15. § (1) bekezdése alapján minısített többség 

szükséges (5 fı). 
 
5. Amennyiben egyik pályázó sem kapja meg a szükséges szavazatot, új 

pályázatot kell kiírni, és a pályázat elbírálásáig megbízást kell adni az 
intézmény vezetésére. 

 
6. A pályázatot elnyert intézményvezetınek a közalkalmazotti törvény 

alapján meg kell határozni a fizetését, vezetıi pótlékát. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Megkérdezi a pályázókat, hogy szóban 
kiegészítik-e pályázatukat. 
 
Erdei Erika pályázó: Röviden összegzi a beadott pályázatát. Megválasztása 
esetén szeretné továbbfolytatni azt a pedagógiai munkát, amit a jelenlegi 
intézményvezetıvel együtt kezdtek el. A szakmai munka értékeit megmutatni a 
továbbiakban is, mint ahogyan tették az elmúlt évek során is, a pályázatokkal 
még több lehetıség kihasználása a fejlesztések vonatkozásában. Óvodájukat, 
bölcsıdéjüket nevelıtársai segítségével még inkább olyanná szeretné formálni, 
ahol a gyerekek szeretetben, biztonságban, megkülönböztetés nélküli 
együttnevelésben, játékszabadság tiszteletben tartásával, egyéni képességeiket 
differenciáltan formálva, gyermekközpontú, élményekre épülı óvodai élet 
megteremtésével, melyben a gyermekek megismerhetik önmagukat, élhetik 
kezdı gyermekéveiket. A gyermek fejlıdése szempontjából döntı 
fontosságúnak tartja, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, 
amilyen. Ezek megvalósításához szükség van a pedagógusok, dajkák, 
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gondozónık összehangolt munkájára a nevelés során. A nevelési elvek 
egységesítésén túl többnyire nagyon sok türelemre, figyelemre, szeretetre, 
nyitottságra, emberségre és megfelelıen alkalmazott kommunikációs stílusra 
van szüksége mindenkinek a gyermekekkel és felnıttekkel való kapcsolattartás 
során. Fontosnak tartja, hogy kollegái ezekkel a pedagógus szakma iránti 
elhivatottsággal rendelkezzenek. Célja a gyermekvédelmi munka 
továbbfejlesztése, a hátrányos helyzető, vagy veszélyezett gyermekek 
érdekének, jogainak biztosítása és egészséges személyiségfejlıdésének 
elısegítése. Az óvoda és a család kapcsolattartásának gyakorlatában 
hagyományrendszerrel rendelkezik óvodájuk, célja a kialakult jó nevelı partneri 
viszony megtartása, új kapcsolattartási formák kialakítása: harmonikus szülı-
pedagógus együttmőködésre való törekvés. Óvodáik kapcsolattartását illetıen 
elmondja, hogy az elmúlt években továbbfejlıdött a 3 telephelyen és a 
bölcsıdében dolgozó munkatársak emberi és szakmai kapcsolata. Mindhárom 
óvodában szakmai munkaközösség mőködik, más tartalommal. Az Újtelepen 
báb-dramatikus, a Petıfi útiban a vizuális munkaközösség, és a Fáy úti 
telephelyen a környezeti munkaközösség mőködik. A gazdálkodó 
szervezetükkel együttmőködve a jó partnerkapcsolatot fenntartva törekedni fog a 
jövıben is a hatékony gazdálkodásra. Az elkövetkezendı idıszakban 
demokratikus, szakszerő és humánus vezetıi munkájával, kollegái segítı 
magatartására alapozva, a közösen elfogadott értékek mentén haladva törekedni 
fog vezetési programjának megvalósítására. Szóbeli kiegészítését egy idézettel 
zárja a vezetı igazi értékét meghatározva: „A nevelés hatékonyságának igazi 
mércéje, hogy ténylegesen mi történik a vezetéshez közvetlenül beosztott 
dolgozókkal, milyen változások mennek végbe a munkahelyi légkörben, az 
emberek képességeiben, valamint a vezetık és vezetettek kapcsolatában.” 
 
Nagyné Kerekes Anikó pályázó: Benyújtott pályázatának összegzéseként a 
következı gondolatokat emeli ki. A pedagógus hivatás gyakorlása során kellı 
elhivatottsággal, etikus magatartással, egy olyan gyermekközpontú élet 
megvalósításán munkálkodnak, amelyben alkalmazkodva a változásokhoz, 
együtt csapatként vesznek részt a célok megfogalmazásában és 
megvalósításában. A felnıtt és gyermek számára egyaránt fontos az egyénre 
irányuló törıdés, a pozitív megnyilvánulásokra való odafigyelés, az ıszinteség. 
Fontosnak tartja, hogy az óvoda értékeit, hagyományait megırizve, új 
tartalmakkal kiegészítve hozzájáruljon az optimális feltételek biztosításához, 
mindazokhoz, amelyek az intézmény eredményes mőködéséhez szükségesek. 
Elképzelései szerint, akkor tudnak eredményesen együtt dolgozni, ha mindenki 
képességei szerint hozzájárul a sikerek eléréséhez, és személyes felelısséggel 
tartozik feladatainak teljesítéséért. Bízik abban, hogy elkötelezve a közös célok 
iránt, tiszteletben tartva egymás véleményét, kölcsönösen törekednek a 
folyamatos megújulásra, fejlıdésre. Az intézmény kapcsolatrendszerét illetıen, 
a kapcsolatok kialakításában, ápolásában fontos szempontnak tartja, hogy 
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elısegítse a nevelési feladatok megoldását, és hatása összhangban legyen a 
pedagógiai tevékenységgel. Az óvoda legfontosabb partnere a szülı, a család, 
hiszen kiegészítve azt, együtt neveli, és szolgálja a gyermekek harmonikus 
fejlıdését. Ennek alapvetı feltétele a családdal való szoros együttmőködés, ezt 
kívánja betartatni és továbbfejleszteni. Az iskolával való jó kapcsolat nagyon 
fontos a gyermekek óvoda-iskola közötti zökkenımentes átmenete érdekében. 
Mivel a fenntartó döntéseivel befolyást gyakorol az intézmények mozgásterére, 
így a döntések hátterének ismerete fontos irányítási tényezı. Részt kíván venni 
minden olyan fórumon, ahol az óvoda mőködését befolyásoló információt kap, 
és arra törekszik, hogy jó kapcsolatot alakítson ki a város vezetıivel, az 
intézményt hatékonyan képviselje. Úgy látja a dokumentumok alapján, hogy a 
szeghalmi óvodákban magas szintő nevelı-oktató munka folyik, és ezt az 
elkötelezett pedagógiai munkát szeretné megválasztása esetén tovább folytatni. 
A helyi nevelési programban megfogalmazott célokkal egyetért, célja az óvoda 
arculatának megtartásával hatékony nevelési intézmény mőködtetése. Részletezi 
a pályázatában megfogalmazott célokat: intézmény irányítását meghatározó 
hosszú távú, középtávú és rövid távú feladatokat, és úgy érzi, hogy ezek reálisan 
megvalósíthatóak. Lényegesnek tartja, hogy egy közös célért, a gyermekek 
harmonikus fejlıdéséért dolgoznak, és a siker zálogaként a csapatmunkát tekinti, 
ahol a vezetı példamutatásával maga is alkotó tagja a szakmai folyamatnak. A 
pályázatában leírt elképzeléseinek megvalósításához kéri a tisztelt Képviselı-
testület támogatását. 
 
Elek Ferencné testületi tag, mint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
elnöke: Bizottságuk megtárgyalta a pályázatokat, megállapították a beérkezett 
anyagok alapján, hogy azok alkalmasak az elbírálásra, és javasolják Képviselı-
testületnek a pályázatokat elbírálni. Szóbeli kiegészítésükben a pályázók 
elmondták, hogy mit szeretnének megvalósítani, ha megnyerik a pályázatot. Az 
Oktatási Bizottság úgy döntött, hogy mindkét pályázót alkalmasnak tartják az 
intézményvezetıi álláshelyre.  
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a pályázatok szóbeli kiegészítését, 
és kéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy kezdje el munkáját. Ismerteti a 
titkos szavazás módját, a szavazólapok kiosztásra kerülnek, és a titkos szavazás 
idejére szünetet rendel el. 
 
Szünet után, a szavazás lebonyolítását követıen kéri Elek Ferencné 
képviselıtársát a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
szavazás eredményét. 
 
Elek Ferencné Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás 
eredményét: kiosztott szavazólapok száma: 8 db, urnában található szavazólapok 
száma: 8 db, ebbıl érvényes: 8 db, és Erdei Erika 8 igen szavazatot kapott. A 
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Bizottság megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt, a megválasztott 
intézményvezetı: Erdei Erika pályázó. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a Szavazatszámláló Bizottságnak a 
munkáját. A titkos szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
184/2011. (XII. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elbírálta a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde (Szeghalom, Petıfi u. 1. sz.) 
intézményvezetıi álláshelyére beérkezett pályázatokat és Erdei Erika 
Szeghalom, Toldi u. 3/3. sz. alatti lakos, óvodapedagógus pályázatát fogadja 
el. Nevezettet határozott idıre 2012. január 1-tıl 2017. július 15-ig megbízza a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Szeghalom, intézményvezetıi teendıinek 
ellátásával. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni mindkét pályázó munkáját, és 
gratulál Erdei Erika megválasztott intézményvezetınek, akinek a fizetését a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
szerint kell megállapítani. E szerint az alapfizetés: 140.970,- Ft+vezetıi pótlék: 
60.000,- Ft, így a havi fizetést összesen: 200.970,- Ft-ban javasolja 
megállapítani, melyet szavazásra terjeszt. Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
185/2011. (XII. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Erdei Erikának a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde intézményvezetıjének havi illetményét a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti G 
fizetési osztály, 04 fizetési fokozat alapján: 140.970,- Ft alapilletmény + 
60.000,- Ft vezetıi pótlék, összesen: 200.970,- Ft-ban állapítja meg. 
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Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. december 31. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A továbbiakban megköszöni Berki Andrásné 
intézményvezetınek maga, és képviselıtársai nevében a 4 és féléves vezetı 
óvónıi munkáját, akinek 2011. december 29-én kérésének megfelelıen 
közalkalmazotti jogviszonya megszőnik nyugdíjba vonulása miatt. 
 
Berki Andrásné óvodai intézményvezetı: Megköszöni a Képviselı-testület 
segítségét, és további jó munkát kíván mindenkinek. 
 
3/3/1. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı 
Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az alapító okirat módosítására 
vonatkozó elıterjesztést. A módosításra azért van szükség, mivel szükséges 
kiemelni az okiratból szövegrészeket, megnevezéseket. Ezeket a módosításokat 
a finanszírozás, a normatíva lehívása miatt kell eszközölni. Összevont bizottsági 
ülésen a bizottságok támogatták az elıterjesztést, és elfogadásra javasolták. Kéri 
ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, 
majd az alapító okirat módosítását szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeként 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 

 
H a t á r o z a t 

 
186/2011. (XII. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja.  
 
1. Az Alapító Okirat 13.1. pontja utolsó mondata helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek:  
„13.1. A 8520221, 85322121, 8531221, 8531121, 8531231, 8532221, 8532321, 
8555921 szakfeladatok esetén a szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleményével rendelkezı sajátos neveléső igényő gyermekek, tanulók 
nevelése, oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztı pedagógus 
igénybevételével. Az ellátandó fogyatékosság típusai: a többi tanulóval együtt 
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nevelhetı értelmi (enyhe fokban sérült), beszédfogyatékos, autista, a megismerı 
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdı, valamint a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos 
rendellenességével küzdı tanulók integrált nevelése.”  
 
2. Az Alapító Okirat 18.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
„18.1. Ingatlanok:  
Szeghalom, Dózsa György u. 2. (hrsz:239/5)  
Szeghalom, Ady Endre u. 3. sz.(hrsz: 499)  
Szeghalom, Ady Endre u. 1/A.sz. (hrsz:498)  
Szeghalom, Ady Endre u. 6. sz. (hrsz.: 509) nyilvántartott Szeghalom Város 
Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok.”  
 
3. Az Alapító Okirat módosításai 2011. december 17. napján lépnek 
hatályba.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon.  
 
Határid ı: 8 napon belül  
Felelıs: Macsári József polgármester  
 
3/4. sz. napirend: Szeghalmi Munkanélküliek Egyesületének kérelme 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Szeghalmi Munkanélküliek Egyesülete a 
részükre biztosított földterület megmunkálásában, szántásában kér segítséget, 
ezt fogalmazták meg kérelmükben. Javasolja Képviselı-testületnek az összevont 
bizottsági ülésen elhangzott kiegészítéssel elfogadni az elıterjesztést. 
Támogatják a kérelmet azzal, hogy az Egyesület is vegyen részt a tereprendezési 
munkákban, hiszen a területen cserjézés és egyéb feladatok lesznek a szántás 
megkezdése elıtt. Amikor majd az Egyesület visszaadja a területet, akkor 
felszántva kéri vissza az Önkormányzat, ha már az Egyesület nem mőveli 
tovább a földterületet. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nincs, majd javasolja a kérelmet az elhangzott kiegészítéssel 
együtt elfogadni, és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
187/2011. (XII. 16.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a 
Szeghalmi Munkanélküliek Egyesületének kérelmét, és a részükre mővelésre 
biztosított földterület szántásában segítséget nyújt azzal a feltétellel, hogy az 
Egyesület tagjai vegyenek részt a tereprendezési munkákban a szántás 
megkezdése elıtt. A Képviselı-testület meghatározza az Egyesület számára, 
hogy a földterületet felszántva kell visszaadni az Önkormányzatnak, amikor már 
nem végeznek termelıtevékenységet. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az Egyesületet értesítse a döntésrıl. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/5/1. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı 
Iskola pótelıirányzat kérelme 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az Iskola módosítást kér a mőködési tartalék 
terhére az elıirányzataiban, és leírták az elıterjesztésben az indokokat. 
Összevont bizottsági ülésen képviselıi kérdésre az intézményvezetı részletesen 
felsorolta azokat a tételeket, melyek indokolták a kérésüket. Kéri ezzel 
kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs, így az elıterjesztést szavazásra 
bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
188/2011. (XII. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola kérelmét, és az abban 
megfogalmazott indokok alapján 6.200.000,- Ft összegő pótelıirányzatot 
biztosít részükre a 2011. évi költségvetés mőködési céltartaléka terhére. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 8 napon belül, illetve értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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3/5/2. sz. napirend: Mővelıdési-, Sport és Szabadidı Központ 
pótelıirányzat kérelme 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Mővelıdési-, Sport és Szabadidı Központ is 
kérelmet terjesztett elı pótelıirányzat biztosításához többlet gázdíj számla miatt, 
amit a 2011-es költségvetés tervezésekor még nem tudtak pontosan 
meghatározni. A Várhelyi Ifjúsági tábor felújítása pályázati támogatással 
valósult meg, de a beruházás során többletmunkák merültek fel, mely 
többletköltséggel járt, és ezek miatt nyújtották be igényüket. Bizottságok 
támogatták az intézmény kérelmét, és kéri képviselıtársai véleményét ezzel 
kapcsolatban. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, és a kérelmet szavazásra 
bocsátja. Szavazás eredménye  alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
189/2011. (XII. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a 
Mővelıdési-, Sport és Szabadidı Központ kérelmét, és az abban 
megfogalmazott indokok alapján 3.250.000,- Ft összegő pótelıirányzatot 
biztosít részükre a 2011. évi költségvetés  mőködési céltartaléka terhére. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 8 napon belül, illetve értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/6. sz. napirend: Telekalakítások végrehajtása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés arról szól, hogy az Általános 
Iskola jelenleg nem használt ingatlanát, illetve a kötelezı alapfeladatot ellátó 
egészségügyi épületek leválasztása indokolt a szakorvosi ellátást biztosító 
épülettıl. Összevont bizottsági ülésen az Ady E. úti konyha ingatlanrészével ki 
lett egészítve az elıterjesztés, és így javasolták Képviselı-testületnek 
elfogadásra. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nincs, és az elıterjesztést az elhangzott kiegészítéssel együtt 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
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H a t á r o z a t 

 
190/2011. (XII. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött arról, hogy 
Szeghalom Tildy u. 15-21. sz. alatt lévı 992/2. hrsz. alatt nyilvántartott 
Általános Iskola ingatlanából kerüljön leválasztásra a Tildy u. 15-17. sz. 
épület (volt kaszinó, és szálloda épületek) a hozzátartozó telekkel, mivel ezeket 
az épületeket az Iskola már nem használja, jelenleg is más funkciót töltenek be. 
 
Az Ady E. u. 1/B. sz. alatt 497. hrsz. alatt nyilvántartott orvosi rendelık 
funkciójuknak megfelelıen kerüljenek megosztásra, így önálló telken legyen 
nyilvántartva a szakorvosi rendelı, a hozzá kapcsolódó telekkel és külön hrsz.-
on legyen nyilvántartva az alapellátási orvosi rendelı, valamint az orvosi 
ügyeleti feladatokat ellátó épület, mely szintén az alapellátáshoz kapcsolódik a 
hozzá tartozó telek területtel. 
 
Az Ady E. u. 2-4. sz. alatt 510/1. hrsz. alatt nyilvántartott volt fiúkollégium és 
konyha szintén kerüljön megosztásra oly módon, hogy a konyha épülete a 
hozzá kapcsolódó telekkel önálló ingatlanként kerüljön leválasztásra, és önálló 
ingatlant alkosson a volt fiúkollégium épülete a hozzákapcsolódó telekkel. 
 
Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlanok megosztásával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ı: 2012. január 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/2. sz. Boruzskert ingatlan tulajdonosainak kérelme 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Boruzs kerti ingatlantulajdonosok kérelmet 
nyújtottak be, a Boruzskertben világítótestek elhelyezésére vonatkozásában, és 
közvilágítás megoldására . Tekintettel arra, hogy nem belterületrıl, hanem 
külterületrıl van szó, a kérelem nem támogatható, valamennyi bizottság úgy 
határozott, hogy nem javasolja Képviselı-testületnek a kérelem támogatását. 
Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és a kérelmet 
szavazásra bocsátja a bizottsági döntéssel. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
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191/2011. (XII. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Boruzs kerti 
ingatlantulajdonosok által - világítótestek elhelyezése és közvilágítás 
megoldása tárgyában - benyújtott kérelmét megtárgyalta, és azt nem tudja 
támogatni, mivel külterületi ingatlanokról van szó. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a kérelem elıterjesztıit.  
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/2/1. sz. napirend: Kendereskerti ingatlantulajdonosok kérelme 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Kendereskerti ingatlantulajdonosok kérelmet 
terjesztettek elı közkifolyó üzembe helyezése miatt. Összevont bizottsági ülésen 
a bizottságok nem támogatták a kérelmet, és ezt javasolják Képviselı-
testületnek is. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nincs, és a kérelmet szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
192/2011. (XII. 16.) Ökt. sz.  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Kenderes kerti ingatlantulajdonosok által benyújtott kérelmet, melyben kérték 
a lezárt közkifolyó üzembe helyezését. Képviselı-testület a kérelmet nem 
támogatja, mivel a 141/2011. (IX. 26.) sz. határozatában döntést hozott, hogy 
2011. október 1-tıl a településen 37 db közkifolyót megszüntet, és ezt a 
határozatát továbbra is érvényben tartja.  
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a kérelmet elıterjesztı 
ingatlantulajdonosakat. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/3. sz. napirend: Telekalakítási munkák elkezdése 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés arról szól, hogy az érmelléki 
0800/2. hrsz.-ú 9 ha és 8830 m2 földterületet parcellázni akarja az 
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Önkormányzat. Örömmel vették tudomásul szeghalmi vállalkozók jelentkezését 
a területek hasznosítására, a vállalkozások bıvítésére. A felmerült igények 
alapján jogosnak tartja 5000 és 2500 m2-es telkek kialakítását, egy bekötıút 
segítségével ki tudják használni az elıterjesztés szerinti földterület valamennyi 
részét. Javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés elfogadását, e szerint 
szakértık bevonásával felértékelésre kerülnek a telekingatlanok, és az 
idevonatkozó rendelkezés szerint hirdetés után értékesítik az ingatlanok. Kéri 
ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, és az elıterjesztést 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 
193/2011. (XII. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött arról, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévı és természetben Érmelléken található 
0800/2. hrsz.-ú 9 ha 8835 m2 területő földrészlet telekalakítási 
munkálatainak I. üteme elkezdıdjön. A városrendezési terv fenti hrsz.-ú 
ingatlant iparterületbe sorolja. Elsısorban a helyi vállalkozások segítése 
érdekében az I. ütemben a füzesgyarmati út mellett kb. 5000 m2 nagyságú 
telkeket indokolt kialakítani, míg az Érmellék utcában a Vízmővek 
telephelyének folytatásában figyelemmel a javasolt feltáró útra, 2500 m2 
nagyságú telkeket tart indokoltnak a Képviselı-testület. A telekalakítást 
követıen az új iparterületbe sorolt telkek értékbecslését arra jogosult szakértıvel 
el kell végeztetni, és ezt követıen az értékesítés feltételeinek meghatározása 
céljából a Képviselı-testület elé kell terjeszteni.  
 
A Képviselı-testület a 38/2009. (IV. 10.) Ökt. sz., a 149/2009. (IX. 28.) Ökt. 
sz., valamint a 4/2010. (II. 05.) Ökt. sz. határozatait  - mely korábban a 
CANAVESANA Kf. Gyula Bodoky u. 1. sz. kérelme alapján fenti ingatlan 
telekalakításával kapcsolatban lett meghozva - hatályon kívül helyezi. 
 
Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben 
szükséges intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2012. március 31. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/4. sz. napirend: Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére 
tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerı átutalásának 
módjáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 



 16 

Macsári József polgármester: Az ülés elıtt kiosztott anyagban a Dél-alföldi 
ivóvíz-minıség javító programmal kapcsolatban elmondja, hogy a korábban 
tervezési hozzájárulásként befizetett összeg egy részét visszautalják az érintett 
önkormányzatok részére. A napokban volt a társulási ülés, ahol döntés született 
arról, hogy a Képviselı-testületek döntsenek az elıterjesztés szerinti 
önkormányzatra vonatkozó összegrıl, miszerint lemondanak a Közép-Békési 
Társulás javára. Szeghalom esetében 1.121.036,- Ft-ról van szó. A Társulás 
2012-évre nem növelte az önkormányzatok hozzájárulását, és úgy tőnik, hogy a 
programban a víztisztításos módszert nem preferálja a közép-békési térség, 
hanem valamennyi település az aradi vízátvétel mellett döntött. Az ehhez 
kapcsolódó tervek elkészültek közel 72 millióért, és a közép-békési 
településeknek mintegy 24 millió forint jár vissza, ezt a társulás számlájára 
helyezik, és ennek segítségével fizeti ki a társulás a pályázathoz szükséges 
terveket. Van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, és az 
elıterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
194/2011. (XII. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dél-alföldi 
Ivóvízminıség-javító Konzorcium Taggyőlésének 8/2011, (12.07.) TGY. 
határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító 
Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt 
önerı 70 %-át, 1.121.036,- Ft-ot (azaz: Egymillió-egyszázhuszonegyezer-
harminchat) az OTP: 11733003-15774239 sz. bankszámlára kéri utalni, melynek 
tulajdonosa a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulás. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. január 16. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A továbbiakban a Képviselı-testülettıl 
felhatalmazást kér, hogy amennyiben megtörténik a Szeghalmi Tőzoltóság 
hivatalos átadás-átvétele az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé, 
akkor a szükséges iratokat aláírhassa. Mindezt szavazásra bocsátja, amelynek 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
 
195/2011. (XII. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza 
Macsári József polgármestert, hogy a Szeghalmi Önkormányzati 
Tőzoltóságnak az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé történi átadás-
átvétellel kapcsolatos iratokat aláírja. 
 
Felelıs: Macsári József polgármester 
Határid ı: Értelemszerő 
 
Macsári József polgármester: A Szeghalom Kistérség Társulása megkereste az 
Önkormányzatot kistérségi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban. Összevont 
bizottsági ülésen megvitatták a kérdést, azóta kapott a jelenlegi szolgáltatótól 
egy ajánlatot, amely magasabb az összevont bizottsági ülésen elhangzott díjtól, 
ugyanis Szeghalom-Csökmı vonatkozásában már 93,- Ft/fı kiegészítésrıl lehet 
beszélni. Arra kéri a tisztelt Képviselı-testületet, hogy hatalmazza fel a Szociális 
és Egészségügyi Bizottságot ezzel kapcsolatos döntésre, figyelembe véve a 
szeghalmi lakosok orvosi ügyeletben történı ellátását, mint alapfeladatot. Ez 
napirendként szerepel a jövı héten megtartandó kistérségi társulási tanács 
ülésén. Az összevont bizottsági ülésen 74,- Ft/fı hangzott el a fenti összegtıl 
eltérıen, de még nem biztos az összeg, és bármilyen döntés születik a társulási 
ülésen, közbeszerzéssel kell kiválasztani a késıbbi szolgáltatót, és természetes, 
hogy ennek során a legalacsonyabb kiegészítésre igényt tartó szolgáltató nyeri 
majd meg a versenyt. Javasolja, hogy a Társulási Tanács döntése alapján bízzák 
meg a Bizottságot, hogy hozza meg a döntést Szeghalom várossal kapcsolatban. 
Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Hozzászólás nem hangzott el, és a 
fenti javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
196/2011.- (XII. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a Szociális 
és Egészségügyi Bizottságát, hogy Szeghalom vonatkozásában a kistérségi 
orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban, mely napirendként szerepel Szeghalom 
és Kistérsége Társulási Tanács ülésén, hozza meg döntését. 
 
Felelıs: Dr. Farkas Erzsébet Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határid ı: Értelemszerően 
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Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Tudomása szerint Füzesgyarmat város 
önállóan akarja megoldani az orvosi ügyeletet, „kerül, amibe kerül” jelszóval, 
legfeljebb majd egy év után csatlakoznak. Úgy gondolja, a városfejlesztésnek és 
a Testületnek jelenleg abban kell állást foglalni, hogy a Bizottság, vagy aki részt 
vesz a tárgyaláson azt az álláspontot képviselje, hogy a kistérségtıl minél több 
település vegyen részt az orvosi ügyelet ellátásában, mert ez kerül a 
legkevesebbe. Összevont bizottsági ülésen is elmondta, hogy Szeghalom-
Csökmı vonatkozásában évi 10 milliót jelent Szeghalomnak. Nyílván, ha a többi 
településekkel együtt látná el Szeghalom ezt a feladatot, akkor ez a költség a 
város számára kevesebb lesz. Véleménye szerint ezt kell képviselni, mert ez a 
legjobb, de szakmailag tekintve, ha Szeghalom-Csökmı látja el a feladatot, a 
szolgáltató nem fog 2 orvost kihelyezni. Tehát a Kistérség ügyeleti központi 
ellátása ebben a formában maradjon meg lehetıség szerint, és ha a térség többi 
települése is jóváhagyja, illetve tudomásul veszi, akkor ez nem kerül a városnak 
annyiba, mintha a lakosság száma alapján számolnának. 
 
Macsári József polgármester: Vannak olyan települések, akik szeretnék 
önmaguk ellátni ezt a feladatot, „kerül, amibe kerül” alapon, és olyanok is 
vannak, akik a kistérségben gondolkodnak a költségek megoszlása miatt. 
Véleménye szerint Szeghalmot kell erısíteni, és külön kell végezni ezt a 
feladatot, azt szeretné mindenki ha egy mentıtiszt, és orvos lenne a településén, 
és ez kerülhet annyiba, mint ha Szeghalom önmagában látná el ezt a feladatot. A 
Kistérség most hozza majd meg a döntését, hogy a jelenlegi szolgáltatást 
felmondja, 3 hónap felmondás alatt a jelenlegi szolgáltatónak a feladatot 
végeznie kell, és bízik abban, hogy az ülést követıen lehet majd tudni a 
környezı települések véleményét ezzel kapcsolatban.  
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Mindenképpen azt kell figyelembe venni, 
hogy mi a kedvezıbb a város számára. Szeretné felhívni képviselıtársainak a 
figyelmét, hogy elsısorban a szeghalmi lakosok iránti felelısségük a 
legnagyobb, és ez esetben azt kell nézni, hogy a helybeliek nem lehetnek ellátás 
nélkül „kerül, amibe kerül”. Ha már kilép Füzesgyarmat, akkor már eleve nem 
lehet mőködtetni az ügyeletet a korábbi formában. Keresni kell a lehetıségeket, 
de mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a szeghalmi lakosok megkapják a 
megfelelı ellátást. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Szeretné hangsúlyozni, hogy ha továbbra is 
kistérségi ellátás lesz, az nem azt jelenti, hogy sokkal rosszabb lesz az ellátás, 
mintha ezt Szeghalom egyedül látná el. Szeghalom, ha egymagában lévı 
szolgáltató, nem fog annyi mindent biztosítani, mint amennyi most biztosítva 
van. Nem egészen úgy van, hogy „kerül, amibe kerül”, azt kell megnézni, hogy 
ha a jelenlegi szakmai ellátás marad, hogyan valósul meg. Ezzel eddig nem volt 
probléma, hiszen a fiatal orvosok, akik idejönnek, többnyire intenzív 
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osztályokról jönnek. Mindenképpen vissza kell menni Szeghalmon arra a 
módszerre - kerül, amibe kerül - hogy az ügyelet ne 3 órától legyen, hanem a 
körzeti háziorvos kollegák rendeljenek 5-ig, és onnan kezdve legyen ügyeleti 
ellátás. Szeretné végezetül hangsúlyozni, nem azt mondta, hogy ha kistérségi 
szinten 3-4 településsel lesz az ellátás, akkor a szeghalmiak rosszul lesznek 
ellátva. 
 
Elek Ferencné testületi tag: Mindannyian azt szeretnék, hogy Szeghalom 
orvosi ellátása legyen megfelelı. Tehát annak érdekében kell majd képviselni a 
város érdekeit, hogy mindenki úgy legyen ellátva, ahogyan eddig. 
Mindenképpen a szeghalmi lakosok érdekeit kell képviselni, „kerül, amibe 
kerül” alapon. 
 
Macsári József polgármester: A Képviselı-testületet tájékoztatni fogja a 
társulási ülésen elhangzottakról, és akár rendkívüli testületi ülésre is sor 
kerülhet, amennyiben ez indokolt lesz, így a témára vissza fognak térni. A 
nyilvános testületi ülésen egyéb napirend nincs, megköszöni mindenkinek a 
munkáját, és a nyilvános ülést lezárja, majd zárt ülés következik. Zárt ülés után 
16 órai kezdettel díjátadó ünnepségre kerül sor a színházteremben, ahol a 2011-
ben kimagasló eredményeket elért tanulók, mővészeti csoportok, sportolók, 
felkészítı pedagógusok, mővészeti vezetık jutalmazására kerül sor. 
Képviselıtárai nevében kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a város lakóinak, 
és nagyon boldog új évet. Külön megköszöni képviselıtársainak a 2011-es 
évben végzett munkájukat, és a továbbiakban Képviselı-testület zárt ülésen 
folytatja tovább munkáját. 
 

Kmf. 
 
 

 Macsári József Dr. Oláh Ernı 
  polgármester címzetes fıjegyzı 


