
  Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 
1515-6/2011. 
 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 
30-án tartott nyilvános ülésérıl a Polgármesteri Hivatal 45. sz. 
tanácskozótermében  
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Hegyesi Zsuzsanna, Mester Csaba, Z. Nagy Tibor 
képviselı-testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, Dr. Oláh Ernı 
címzetes fıjegyzı, Nagy István, Gyáni Károly, Kerekes Lászlóné, Kohut Tibor, 
irodavezetık, önkormányzati intézményvezetık, valamint a napirenddel 
érintettek: Szalai Zoltán kapitányságvezetı, Dr. Gyurosovics József megyei 
rendırfıkapitány, Túri János tőzoltóparancsnok, Matuska Zoltán megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató-helyettese 
Farkasné Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, napirend 
kapcsán megjelent vendégeket, és a televíziónézıket, akik figyelemmel kísérik 
az ülés közvetítését. Megállapítja, hogy 7 fı képviselı jelen van, így a 
Képviselı-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. Javasolja 
képviselıtársainak, hogy a meghívón szereplı napirendeket tárgyalják a 
kiosztott anyagok szerinti elıterjesztésekkel, és a nyilvános testületi ülést 
követıen zárt ülést javasol, mivel személyi üggyel kapcsolatban kell döntést 
hozni a Képviselı-testületnek. Kérdezi képviselıtársait, hogy egyetértenek-e 
ezzel a javaslattal. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjai egyhangúlag 
egyetértettek a napirendek tárgyalásával, és a zárt ülés tartásával. 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, 
javasolja az elıterjesztés elfogadását, és kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nem volt, és a jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás 
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eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
79/2011. (V. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a lejárt 
határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
2. sz. napirend: Szeghalmi Rendırkapitányság beszámolója 
Elıadó: Szalai Zoltán rendır alezredes, kapitányságvezetı 
 
Macsári József polgármester: A Szeghalmi Rendırkapitányság beszámolója 
kapcsán köszönti Szalai Zoltán alezredes urat, kapitányságvezetıt, aki 
elıterjesztette a beszámolót a Képviselı-testület elé, és Dr. Gyurosovics József 
dandártábornok, megyei rendırfıkapitány urat, aki megjelent az ülésen. 
Összevont bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet a bizottságok, ahol a 
vélemények mellett kérdések is elhangzottak, arra a válaszadás megtörtént, és 
összességében tényszerőnek, jónak tartották a beszámolót, elfogadásra 
javasolták Képviselı-testület felé. Kérdezi képviselıtársait, hogy van-e kérdés, 
észrevétel a beszámolóval kapcsolatban. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Megköszöni a rendırkapitány úrnak és a 
Rendırség valamennyi dolgozójának a munkáját, a beszámolót, ami részletes és 
mindenre kiterjedı anyag. Külön megköszöni, hogy kérésének megfelelıen a 
város peremén lévı utcákra sokkal sőrőbben eljutnak, mint eddig. Most a 
szezonális idıszakban, amikor a betakarítási munkák következnek a 
veteményesekben, szintén számítanak a jelenlétükre. Visszatérve a beszámolóra, 
nagy gondot jelent a házalók jelenléte, a lopások száma, és kérdése arra irányul, 
hogy a lakosság hogyan védekezzen ezek ellen, hogyan tudna együtt dolgozni a 
rendırkapitánysággal. Véleménye szerint problémát jelent továbbá a 
városközpontban a járdán való kerékpározás. Kérése, hogy amíg ezt az új 
városközpont átalakítást meg nem szokják az emberek, az új kerékpárúton való 
közlekedést, elıbb figyelmeztetni kellene a kerékpárosokat, nem büntetni, mivel 
sok esetben ráhajtanak az úttestre a központban lévı kerékpárútról a STOP tábla 
jelzését figyelmen kívül hagyva. Ugyancsak kérés a rendırkapitány úr felé, hogy 
az ún. kábítószer problémával kapcsolatban együtt többet lehetne sikeresen 
elérni. Azt tapasztalja, hogy a szeghalmi szülık többsége nem tud mit kezdeni 
ezzel a helyzettel, amit el lehetne mondani a intézményekrıl is. Tájékoztatásra 
lenne szükség, hogy hova lehet fordulni ilyen esetben segítségért. Megköszöni a 
kapitány úr segítségét abban is, hogy több esetben jelzett a közútkezelık felé a 
külterületi utak rossz állapotával kapcsolatban, és kiemeli a még jelenleg is 
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járhatatlan és ezért nagyban balesetveszélyes, Sebes Körös után lévı útszakaszt. 
Befejezésül további jó munkát kíván a Rendırség valamennyi dolgozójának. 
 
Szalai Zoltán rendır alezredes, kapitányságvezetı: A Képviselı Asszonynak 
megköszöni az elismerı szavait, valóban fokozottan odafigyelnek a külterületre, 
mivel a lopások egy jelentıs része ott történik, és ellenırzéseiket nagyban segíti 
a robogóval való közlekedésük, melyet az önkormányzattól kaptak. A 
betakarítási idıszakra térve, lopásokat illetıen a gazdákkal folyamatosan tartja a 
rendırség a kapcsolatot, részükrıl sok esetben érkezett jelzés idegen személyek 
ellen, és az ellenırzéseket növelik. A lakosság úgy tud a legjobban védekezni a 
házalók, a lakásba besurranó személyekkel szemben, hogy a gyanús személyek 
jelenlétérıl, esetleg a gépkocsi rendszámát is feljegyezve haladéktalanul 
értesítik a rendırkapitányságot, illetve semmiképpen ne engedjenek be 
idegeneket a lakásukba, bármire hivatkoznak. A megelızésre nagy hangsúlyt 
kell fektetni, és ilyen jelzések alapján a járırök igazoltatják a gyanús 
személyeket. A városközpont jelentıs átalakításával változott a kerékpározók 
útja is a központban kiépített új járdákat, kerékpárutakat tekintve, és meg kell 
szokni a lakosságnak a város átalakulása kapcsán megváltozott új közlekedési 
szabályokat. Itt megemlíti, hogy a városközpont rekonstrukció pályázati 
támogatással történı megvalósításában a rendırkapitányság épületének külsı 
része is felújításra került, illetve partnerséget vállaltak a térfigyelı rendszer 
kiépítésével kapcsolatos szakmai segítségben, térfigyelı kamera figyelemmel 
kísérésében. Partnerséget vállaltak továbbá bőn- és baleset megelızési 
témakörben kisfilmek készítésében. Ezt mindenkinek ajánlja, hiszen ez 
útmutatást ad a lakosságnak a vagyonmegóvásra, személyi védelmére, továbbá 
Szeghalom városában az új szakaszokon való szabályos kerékpározásra a 
jelzıtábláknak megfelelıen. A kisfilmek elérhetıek az interneten és a helyi 
kábeltelevízión keresztül. A kerékpárosokat folyamatosan ellenırzik, 
figyelmeztetik a szabályok betartására, szükség esetén büntetést alkalmaznak. 
Az egyik legfontosabb megelızı tevékenységet az általános iskola közvetíti a 
kerékpárral való szabályos közlekedést illetıen, az általános iskolai gyermekek 
által.  
További felvetést illetıen elmondja, hogy taglalják a kábítószer problémát, 8-10 
évvel ezelıtt ezzel nem kellett foglalkozni, ma már sajnos kell, mivel ez 
jelenséggé vált. Valóban lehet vásárolni marihuána származékokat, hozzáférnek 
gyerekek, felnıttek és ık tudják, kik forgalmazzák. A rendırkapitányság 
tudomása szerint nincs nagy mennyiség a területükön, és akik fogyasztják, nagy 
adagokat nem fogyasztanak, de hangsúlyozza, hogy bármilyen kis adag 
fogyasztása káros a szervezetre. Megjelentek azok a szerek is, amelyek legálisan 
tarthatóak, viszont a hatás hasonló a kábítószeréhez. Erre odafigyelnek, 
regisztrálják, és amennyiben a törvény tiltja ennek a tartását, használatát, akkor 
ez ellen fellépnek. Jelen vannak az általános és középiskolában rendszeresen az 
osztályfınöki órákon, illetve egyéb megbeszéléseken a kábítószer megelızésre 
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nagy figyelmet fordítanak, és a szórakozóhelyeket is figyelemmel kísérik e 
tekintetben is. 
A külterületi utak állapotával kapcsolatban valóban gondot okoz több irányban 
is, hogy romlik az utak állapota, és láthatóak a kisebb javítások. Minden olyan 
esetben, amikor a kátyúk balesetveszélyessé válnak, azonnal értesítik a 
közútkezelı céget, illetve az ebbıl bekövetkezı baleset esetén felhívják a cég 
figyelmét erre is.  
 
Dr. Gyurosovics József megyei rendırf ıkapitány:  Kapitány úr 2010. évi 
beszámolója részletes, de néhány gondolattal szeretne kiegészítést tenni, az 
elhangzott válaszokra reagálni, így a közlekedésbiztonságot érintıen fıleg a 
kerékpárosokat említve. Éves szinten mérik, hogy a személyi sérüléses balesetek 
tekintetében milyen összefüggés van a kétkerekő jármővet használók 
arányszámában is. Ezeket az adatokat elemezve, személyi sérüléses balesetek 
száma 629 volt Békés megyében múlt évben, ennek 24 %-át a kerékpárosok 
okozták. A megye földrajzi adottságát, illetve a jelenlegi gazdasági helyzetet 
nézve, rengetegen közlekednek kerékpárral, és ez a baleseti szám évek óta nem 
csökken. Az országban a legjobb kerékpárút hálózat Békés megyében van, és ez 
is közrejátszik a kerékpárosok miatti balesetek okozásában. Az Európai Unió azt 
a célt tőzte ki, hogy az 50 %-kal csökkentett halálos eredető balesetek számát 
még ennyivel kell csökkenteni 2020-ig, és ebben különbözı prioritásokat jelölt 
meg: hatékonyabb rendvédelmi ellenırzéseket az utakon, és a kétkerekőn 
közlekedık hatékonyabb védelmét. Sajnálatos adat 2009. évre vonatkozóan, 
hogy az Európa Unió útjain 36 ezren haltak meg, a bekövetkezett kárösszeg 
pedig 35-36 ezer milliárd forint. Szeghalom illetékességi területén a személyi 
sérüléses balesetek száma 47 %-kal csökkent, ami jónak mondható. A 
kerékpározóknak nem kell KRESZ vizsgát tenniük, gyakorlati, tapasztalati úton 
közlekednek akár szabálytalanul is, és ez által nagy balesetveszélyt okozhatnak 
a gyalogátkelıhelyen, illetve a járdán való közlekedésük során. Nagyon fontos 
ezeket elkerülni, és itt hívja fel a kerékpározók figyelmét a kötelezı biztonsági 
eszközök, berendezések használatára: fékberendezés, lámpa, láthatósági 
mellény. 
Felmerült a házalók megjelenése, a kisebb értékő lopások számának 
növekedése, ami országos statisztikát tekintve is jellemzı, így felértékelıdött a 
magánbiztonság védelmének kérdésköre. A lakosságnak fokozottabban kell 
védenie, óvnia a saját értékeiket, vagyonukat, akár lakásukat, gépjármővüket, 
illetve egyéb tulajdonukat, ezért a házalókat, ismeretleneket nem szabad 
beengedni, bármilyen indokkal kérik azt, az idısebbek figyelmét pedig nagyobb 
hangsúllyal felhívni a saját védelmük érdekében, hiszen ık védtelenebbek, 
illetve szomszédjaik, családtagjaik kellıképpen jobban figyeljenek rájuk. 
Mindezeket a felhívásokat közéteszik a megyei hírlapban, szerepeltetik 
rádióban, televízióban. A közlekedésbiztonsági kérdéskörben is készítenek 
kisfilmeket, propagandaanyagokat, amelyet mindenkinek a figyelmébe 
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ajánlanak. A bőnmegelızési propagandaanyagon kívül Békéscsabán a 
Fıkapitányság mellett mőködik egy tájékoztatási iroda, amelyet mindenki 
felkereshet, aki részleteiben szeretne szóban tájékoztatást kérni arról, hogy mit 
tehet meg a saját védelme érdekében akár közlekedésbiztonsági kérdésben, 
illetve bőnmegelızésben, magánbiztonsági kérdésben. 
A kábítószerrel kapcsolatban felvetett kérdésekre a kapitány úr válaszolt, itt is 
nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra, a szórakozóhelyek ellenırzésére, de a 
szórakozóhelyek felelısségén túl, nagy a felelısségük a szülıknek is abban, 
hogy gyermekeikre, fıleg a kiskorúakra jobban ráfigyeljenek kábítószer, 
szeszesital fogyasztás tiltása érdekében. Egy osztályfınöki óra, illetve szülıi 
értekezlet is módot szolgáltathat arra, hogy a rendırkapitányság szakirányú 
elıadója tájékoztatást, segítséget nyújtson az érdeklıdık számára. Végezetül a 
közlekedési utak állapotát tekintve, tapasztalatból ismeri a problémás helyeket, 
így a vésztıi utat is, ami valóban balesetveszélyes. Állami útról van szó, nem 
önkormányzati útról, így sok ráhatásuk nincs az utak állapotára. Nem bántva a 
közútkezelı céget ebben a kérdéskörben, hiszen kevés pénz áll az utak 
rendbetételére, és az úthálózat az ország egész területén elöregedett, de ahol 
balesetveszélyes az útszakasz ott elengedhetetlenek a javítások. Nem járulnak 
hozzá továbbá a rendırség részérıl az útnak a tartós használatához, ahol a 
biztonságos közlekedés nem valósítható meg. A Szeghalmi Rendırkapitányság 
szakmai munkáját megítélve elmondja, hogy elégedett a szakmai 
tevékenységükkel, és a megye szakmai eredményeit tekintve, „elsık az 
egyenlık között” (primus inter pares), ebben az eredményes munkában jelentıs 
szerepet vállalt a Szeghalmi Rendırkapitányság is. Az elızetes szakmai 
eredmények is azt mutatják - amely az eltelt 5 hónapra vonatkozik -, hogy akár a 
közlekedésbiztonsági helyzetet, illetve más területet érintıen jó irányban halad a 
tevékenység, ami nagy felelısséggel jár. Az eredmények megtartása 
nyilvánvalóban nem csak a statisztika miatt fontos, hanem elsısorban a 
legfontosabbnak tartják az állampolgári elvárásoknak való megfelelést. 
Befejezésül megköszöni a figyelmet. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni fıkapitány úrnak a szóbeli 
kiegészítését, és kérdezi képviselıtársait, hogy van-e még kérdés, észrevétel a 
napirenddel kapcsolatban. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A Szeghalmi Rendırkapitányság beszámolóját 
kiválónak tartja. Hozzászólásában a zéró toleranciával, illetve a szabálytalanul 
közlekedı kerékpárosokkal kapcsolatban elmondja, hogy a szabálysértések miatt 
sok a magas büntetés, a visszaesés. Aki nem tudja kifizetni a bírságot, ennek a 
hatása a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik: közmunka letöltése, illetve ennek 
a kiváltása, ami nem minden esetben valósulhat meg. Megítélése szerint nem 
biztos, hogy mindig a büntetés a célravezetı. A szórakozóhelyek nyitva 
tartásával kapcsolatban elızı képviselı-testületi ülésen arról vitáztak, hogy 
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kinek a felelıssége, amikor a szórakozóhelyrıl távozva a fiatalok rongálásokat 
követnek el fıleg a belvárosban. Ötletként említi, hogy amennyiben vége egy 
rendezvénynek, akkor legyen a környéken járır, és szükség szerint igazoltassa a 
fiatalokat, amennyiben kiskorúakról van szó, hazakísérni ıket. Ha rendıri 
kísérettel menne haza a fiatal a vendéglátóegységbıl, véleménye szerint ez 
eredményre vezethetne, hogy a szülı így szembesülne a problémával, és ennek 
visszatartó ereje lenne. Problémaként említi a továbbiakban, hogy a motorosok 
bıgetik a Bocskai lakótelepen és a Kinizsi utcán a nagyteljesítményő motorokat, 
amit kifogásolnak az ott lakók, hiszen nagyban megzavarják az esti, éjszakai 
pihenésüket. E miatt javasolja a motorosokat folyamatosan igazoltatni, illetve 
szükség szerint figyelmeztetni. 
 
Dr. Gyurosovics József rendır-dandártábornok:  A fentiekre válaszolva 
elmondja, hogy nagyon nehéz az embereket rászoktatni a helyes közlekedésre, 
és mentalitásbeli változásra lenne szükség e tekintetben. Sokszor kérdésként 
teszik fel, hogy kisebb probléma esetén miért alkalmaznak büntetést, ezt 
többször kifogásolják. A közlekedıknek kellıképpen törekedniük kell arra, hogy 
mindent megtegyenek a biztonságos közlekedés érdekében (megfelelı 
felszereltség, szeszesital mellızése, stb.), mert szabálysértés esetén 
elengedhetetlen a büntetés alkalmazása. A szórakozóhelyeknél elıforduló 
problémákra visszatérve, a kapitányság munkatársai fokozottan odafigyelnek 
azokra a területre, ahol egy-egy rendezvény befejezıdik. Azt viszont nem tudják 
megvalósítani, hogy állandóan a belvárosban járırözzenek, itt át kell gondolni a 
szórakozóhelyek nyitva tartását, felelısségét is. Ha több probléma van egy-egy 
szórakozóhely környékén, akkor önkormányzati hatáskörben ilyen jellegő 
kérdéseket is lehet szabályozni. Ne csak azért legyen felelıs, ha ott szórakoznak 
a fiatalok, hanem abban is legyen felelısségük, hogy ittas embert nem lehetne 
kiszolgálni. Köztéri rongálás nagy problémát jelent, ami fıleg alkoholos 
állapotú tinédzserek körében jellemzı. Ezekkel a jogsértésekkel szemben fel kell 
lépniük, és ebben segítségükre vannak a kültéri kamerák is. Reméli, hogy a 
szórakozóhelyeket is tudják majd ellenırizni, ami a bőnügyi részt illeti. A 
motorosokat illetıen pozitív dolgokat is lehet említeni közlekedésükkel 
kapcsolatban, de akinél szabálytalanságot észlelnek, ott figyelmeztetést, 
büntetést kell alkalmazniuk. Minden tavasszal, a motoros szezon elindulása elıtt 
általános igazoltatás során ellenırzik többek között a motorok mőszaki állapotát. 
Tapasztalható esetükben a rutintalanság, és csupán vagányságból a minél 
nagyobb hangerıvel való közlekedés, ami a fenti hozzászólásban elhangzott. 
Ígéretet tud tenni arra, hogy a közlekedésfelügyelettel együttmőködve, akik 
rendelkeznek mobil mérıállomással, és akár 15 km-es körzetben bármilyen 
jármő bemérését el tudják végezni, ezzel igyekeznek a problémákat kiszőrni. 
 
Elek Ferencné testületi tag: A mai ülésen napirenden tárgyalja Képviselı-
testület a Tőzoltóság beszámolóját is. Összevont bizottsági ülésen a 
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tőzoltóparancsnok úr kifejtette, hogy nagyon jó a kapcsolatuk a 
Rendırkapitánysággal, és ennél nagyobb dicséret nem szükséges, amikor másik 
társszervezet nyilatkozik a rendvédelmi munkáról. Ez a lakosságnak is 
megnyugtató, amikor látható, hogy a rendvédelmi szervek jól együtt tudnak 
mőködni. Kívánja, hogy ez továbbra is így legyen, és kívánja, hogy minél 
kevesebb baleseti esemény legyen együttmőködésük során, inkább elméleti 
szinten dolgozzanak továbbra is együtt. 
 
Macsári József polgármester: A motorosokat említve elmondja, hogy 
Szeghalmon is megalakult a Sárréti Motorosok Egyesülete, akik ténylegesen is 
tesznek azért, hogy ne forduljanak elı olyan problémák, amit Ács képviselıtársa 
említett, és részt vesznek a Balesetmegelızési Bizottság munkájában is. 
Továbbá lehetıségeik szerint minden olyan rendezvényt támogatnak, amely a 
biztonságos közlekedéssel kapcsolatos.  
A beszámolóra térve, véleménye szerint egy nagyon jól összeállított és 
tényszerő beszámolót terjesztettek elı a Szeghalmi Rendırkapitányság részérıl. 
Megköszöni a hozzászólásokat, illetve a válaszadásokat, és szavazásra bocsátja 
az írásos beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, a kérdésekre adott 
válaszokkal együtt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
80/2011. (V. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szeghalmi 
Rendırkapitányság 2010. éves tevékenységérıl, Szeghalom város 
közbiztonságáról szóló írásos beszámolóját elfogadja a szóbeli 
kiegészítésekkel, és a kérdésekre adott válaszokkal együtt. 
 
A Képviselı-testület megköszöni a Rendırkapitányság eddigi munkáját, az 
Önkormányzattal történı együttmőködésüket, és kívánja, hogy az eredményeket 
megtartva a továbbiakban is sikeres tevékenységet végezzenek. Ehhez jó 
munkát, és jó egészséget kívánnak a Rendırség valamennyi dolgozójának. 
 
3. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltóság 
beszámolója 
Elıadó. Túri János tőzoltószázados, parancsnok 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelent Matuska 
Zoltán megyei kataszrófavédelmi igazgató-helyettest és Túri János 
tőzoltóparancsnokot a napirend elıadóját. Összevont bizottsági ülésen tárgyalták 
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a múlt évre vonatkozó írásos beszámolót, ami részletesnek mondható, és az 
elhangzott kérdésekre a válaszadás is megtörtént. Idıközben, múlt év 
augusztusától parancsnokváltás volt a Tőzoltóságnál, és az elmúlt idıszakban a 
szokásos 5 éves ellenırzést hajtotta végre Szeghalom Város Önkormányzat 
Hivatásos Tőzoltóságánál a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az errıl szóló 
jelentést kézhez kapta. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy az ellenırzés I. 
fejezete parancsnoki munka és tevékenység értékelésére vonatkozott, amely „jól 
megfelelt” minısítéső.  
Kéri tőzoltóparancsnok urat, hogy amennyiben szóbeli kiegészítése van a 
beszámolóhoz, azt ismertesse a Képviselı-testülettel. 
 
Túri János tőzoltószázados, parancsnok: Szóbeli kiegészítése nincs az írásos 
beszámolóhoz, de várja a Képviselı-testület tagjaitól a kérdéseket 
beszámolójukkal kapcsolatban. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Az írásos anyagot részletesnek, mindenre 
kiterjedınek tartja, és nagy tisztelettel megköszöni a parancsnok úrnak, illetve a 
Tőzoltóság valamennyi dolgozójának a munkáját. Addig jó mindenki számára, 
amíg csak papíron kell foglalkozni a Tőzoltóság munkájával, nem pedig például 
egy tőzesetnél. Kérdése, mint új parancsnok mit csinál másképpen, mint az 
elıdje, illetve miben változott a munkája az elızıhöz képest. Országosan 
komoly változások várhatóak az új törvény szerint a nyugdíjas rendvédelmi 
dolgozóknál, kérdése, hogy itt ez hány fıt érint. 
 
Túri János tőzoltószázados, parancsnok: 1988. óta szolgál a szeghalmi 
tőzoltóságon, mint gépkocsivezetı, szolgálatparancsnok-helyettes, 
szolgálatparancsnok, és 2010. szeptember 19-tıl mint parancsnok szolgál a 
Szeghalmi Hivatásos Tőzoltóságnál. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy 
korábban a vonulós oldalon dolgozott, akik kimentek a tőzhöz, majd ennek az 
állománynak lett a fınöke. Elmaradás volt többek között a gépkocsivezetık 
szivattyúkezelıi képzésében, alulképzettek voltak a középvezetıi szinten, 2 fıt 
iskoláztak be tőzoltó szakmunkásképzıbe, jelenleg is 1 fı végzi ezt a képzést és 
további 2 fı beiskolázását tervezik az idén. Véleménye szerint szemléletváltás 
történt a Tőzoltóságnál abból a szempontból, hogy a szakmaiságot 
elsıdlegesnek tekintették. Folyamatosan járnak ki a területekre, rendszeresen 
részt vesznek rendezvényeken, legutóbb a városi gyermeknapon láthatták a 
tőzoltóság munkáját, hogy mibıl áll felszerelésük, illetve hogyan készülnek fel. 
Ezt minden környezı, illetékességi településen megteszik munkájuk során. A 
laktanyában önerıbıl megvalósították a szertár burkolását, valamint a fenntartó 
segítségével pályázati támogatással felújításra került a létesítményük (nyílászáró 
csere, homlokzat színe megváltozott), és ezek a beruházások növelik a 
komfortérzetet is. 59 fı a szeghalmi tőzoltóállomány létszáma, ebbıl jelenleg 57 
van betöltve, 3 évvel ezelıtt volt náluk jelentıs számú nyugdíjaztatás, amikor 
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40-42 éves kollegák is nyugdíjba mentek. Ha lekorlátozná azt a létszámot, amire 
a kérdés irányult, 57 év alattiak (akikre vonatkozna a visszaintegrálás) ez a 
szeghalmi tőzoltóságon 19 fıt jelent, a többi nyugdíjas dolgozójuk már 
betöltötte a 60-62 évet. 
 
Macsári József polgármester: Megköszönik a Tőzoltóság munkáját a városi 
rendezvényeken túl, a magas fák lemetszésében való közremőködésben is, 
amiben mindig kérik a tőzoltók segítségét. 
 
Matuska Zoltán tőzoltó alezredes, Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgató-helyettese: Elhangzott egy kérdés, hogy mit csinál 
másképpen az új parancsnok úr, aki a kérdésre szerényen fogalmazta meg 
válaszát. Ezt másképpen megközelítve, úgy ítéli meg, talán az életkori 
sajátosságából adódóan is Túri János könnyebben alkalmazkodik a jelen kor 
kihívásainak, ezekre sokkal rugalmasabban próbál reagálni. Tudvalévı, hogy 
jelenleg a katasztrófavédelem és a tőzvédelem jelentıs változás elıtt áll, és sok 
olyan feladat van, amit hirtelen és rugalmasan kell kezelni. Ezt parancsnok úrék 
sokkal egyszerőbben és könnyebben teszik, és a képzési területen, ahol nagy 
hiányosságok voltak, ezek pótlása megtörtént tavaly október óta. Mindenki elıtt 
ismeretes, hogy jogszabályi változás vártható, a legutóbbi felsıbb vezetıi 
tájékoztatás szerint is kész tény ez, csupán ennek a végrehajtása, különbözı 
részletkérdés vár még kidolgozásra, de 2012. január 1-tıl állami tőzoltóságról 
lehet beszélni. A másik kérdésre válaszolva – ami a nyugdíjaztatással 
kapcsolatos – hangsúlyozza, hogy a tőzoltóságtól kiáramlott egy olyan 
korosztály, akinek a tapasztalatára nagy szükség lett volna. Mindez anyagilag is 
megterhelı számukra, mivel új dolgozókat kell kiképezniük. Országosan 
rendvédelmi szerveknél mindez mintegy 20.500 fıt érint, akik az 57 éven aluli 
korosztályba tartoznak. Mindez még nem tisztázott, de mindenképpen vissza 
akarják ıket terelni a munka világába, és hogy hogyan, erre keresi jelenleg a 
megoldást a Kormányzat. Reméli, hogy mindez nem fog okozni a szeghalmi 
állománynál problémát és nem lesz kiáramlás. Mind a védett lakosságnak, és 
mind a szakmának jobbat tenne, ha a gyakorlatot szerzett tőzoltó tudását még 
kamatoztatni tudná a beavatkozásoknál, illetve az újoncok kiképzésénél. A 
tőzoltás, és a kárelhárítás nem veszélytelen dolog, és az idısek tapasztalatával 
civil és hivatásos emberéleteket lehet megmenteni. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Kérdése a megyei katasztrófavédelmi 
igazgató-helyettes úrhoz, hogy a szeghalmi tőzoltóság tekintetében az elmaradt 
túlóra juttatások kifizetésére milyen biztató választ tud adni a szeghalmi 
tőzoltóknak. A rádióban, televízióban megjelent hírek szerint az ország nagyobb 
városaiban már megkezdték a kifizetést, illetve az önkormányzatok elılegezik 
meg ezt a juttatást. Tudvalévı, az önkormányzatok általában nem állnak olyan 
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szinten, hogy ezt finanszírozzák, de szeretné tudni, van-e valamilyen biztató 
gondolat a szeghalmi tőzoltók számára.  
 
Matuska Zoltán tőzoltó alezredes, Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgató-helyettese: Azt hiszi Békés megyében nem lesz olyan 
település, ahol ezt meg tudják elılegezni. Biztató információ viszont az, hogy 
most fejezte be igazgatóságuk ezeknek a túlóra díjaknak a visszaellenırzését, és 
határozott ígéretet kaptak arra, hogy ez kifizetésre kerül, ennek a pontosítása 
összegszerően most történik. Értelemszerő, hogy kifizetés elıtt a Kormányzat 
ezt pontosítani szerette volna, ez megtörtént, a napokban a megyére 
vonatkozóan felterjesztésre került, és benne szerepel a szeghalmi tőzoltó 
parancsnokság leellenırzött összege is. Konkrétan, hogy ez mikor kerül 
kifizetésre, azt még nem tudják, de a folyamat nem állt meg. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a Tőzoltóság beszámolójával 
kapcsolatos hozzászólásokat, válaszadásokat, majd javasolja a szóbeli 
kiegészítésekkel, válaszadásokkal együtt a beszámolót elfogadni, és azt 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
81/2011. (V. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szeghalom Város 
Önkormányzat Hivatásos Tőzoltóság 2010. évi beszámolóját, az elhangzott 
szóbeli kiegészítéssel, valamint a kérdésekre adott válaszokkal együtt elfogadja. 
Képviselı-testület a Szeghalmi Tőzoltóság, illetve a Békés Megyei Katasztrófa 
védelmi Igazgatóság személyi állományának jó erıt és egészséget kíván 
munkájukhoz. 
 
4/1. sz. napirend: Ingatlan elidegenítés 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Korábban Képviselı-testület Balogh István 
részére engedélyezte telephelyének önkormányzati területtel való kiegészítését, 
de az ingatlanvásárlás nem valósult meg részérıl. Jelenleg Balogh Zsolt nyújtott 
be kérelmet önkormányzati terület megvásárlására, telephelyének 
kiegészítéséhez, és ajánlatot tett a vételárra. A rendezési terv szerint csak a 
kérelmezı telephelye mögötti területet lehet a telephelyhez csatolni, így 
javasolja a telephely kiegészítését ennek megfelelıen, és a vételárat az 
ingatlanforgalmi szakértı által megállapított értékbecslés alapján kell 
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megállapítani. A bizottságok véleményezték az elıterjesztést, és a határozati 
javaslatban foglaltakat támogatták. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és az elıterjesztést 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
82/2011. (V. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért Balogh 
Zsolt Szeghalom Kinizsi u. 49. sz. alatti lakos tulajdonát képezı 2911/10 hrsz.-ú 
telephely kiegészítésével az önkormányzat tulajdonát képezı 2911/7 hrsz.-ú 
ingatlanból úgy, hogy a telephely terület kiegészítése a hatályos rendezési terv 
elıírásai szerint valósuljon meg, és a vételár megállapításra ingatlanforgalmi 
szakértı bevonásával készüljön új értékbecslés. A telekalakítás és értékbecslés 
költsége a kérelmezıt terheli. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. augusztus 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/2. sz. napirend: Ingatlan elidegenítésre történı kijelölés 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés önkormányzati ingatlan iránti 
vételi szándékot tartalmaz, és javasolja kiegészíteni az eladásra kijelölt 
ingatlanok listáját a Szeghalom Állomási Újtelep 6. sz. alatti beépítetlen 
ingatlannal, amennyiben ezt a Testület támogatja. Az ingatlan értékét 
ingatlanforgalmi szakértıvel kell megbecsültetni, és licitálással értékesíteni a 
területet. Összevont bizottsági ülésen támogatták a határozati javaslatot. Kéri az 
elıterjesztéssel kapcsolatos esetleges véleményeket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
83/2011. (V. 31.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az 
önkormányzat tulajdonát képezı 947 hrsz.-ú 1422 m2 területő, természetben 
Szeghalom Állomási Újtelep 6. sz. alatt lévı beépítetlen terület 
elidegenítésre történı kijelölésével. Az eladási árat ingatlanforgalmi szakértı 
által megbecsült értékben kell meghatározni, az értékesítést hirdetmény útján 
licit eljárással kell lebonyolítani. 
 
Határid ı: 2011. augusztus 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/3. sz. napirend: Szeleskerti fıgyőjt ıcsatorna rekonstrukció pályázati 
támogatás önerı kiegészítéséhez pályázati igény 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés szerint a Szeleskerti 
fıgyőjtıcsatorna I. ütemő felújítására nyert pályázati támogatás önrészének 
biztosításához Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújt be. 60 %-os 
önerı kiegészítésre lehet pályázni, ami 5.517.970,- Ft, ennyivel 
tehermentesíthetnék a város 2011. évi költségvetését. Összevont bizottsági 
ülésen támogatták az elıterjesztést, kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, majd a határozati javaslatot szavazásra terjeszti. Szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
84/2011. (V. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az EU Önerı Alap 
támogatására a „Szeleskerti fıgyőjt ıcsatorna rekonstrukció I. ütem” tárgyú 
DAOP-5.2.1/A-09-2009-0039 azonosítószámú nyertes pályázatához önerı 
kiegészítésére 60 %-os: 5.517.970,- Ft támogatási igénnyel pályázat 
benyújtását határozza el. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. június 06. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/4. sz. napirend: Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szelektív 
hulladékgyőjtéssel kapcsolatban 
Elıadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Korábban a Képviselı-testület arról döntött, 
hogy 2011. július 1. napjával szerzıdést köt az Önkormányzat szelektív 
hulladékgyőjtésre, a BIO-SALES Bt.-vel. A hulladékgazdálkodásról szóló 
jelenlegi jogszabályok szerint egy szolgáltatóval köthet az Önkormányzat 
szerzıdést. A BIO-SALES Bt. a szelektív hulladékgyőjtésre tett ígéretet, az 
üveg kivételével. Tudomása szerint megállapodás történt Dévaványa esetében is 
az ottani szolgáltatóval, de gondot fog okozni az üveg elszállítása, hiszen a 
szelektív hulladékgyőjtést a Kft. vállalta. Dévaványa Önkormányzata a Kft. 
vezetıt megkérte, hozzon olyan jogi állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy 
hulladékgyőjtéssel, mint közszolgáltató önkormányzati közigazgatási területen 
belül 2 vállalkozás végezhet-e tevékenységet. A jelenlegi hulladékgazdálkodási 
törvény ugyanis ezt nem teszi lehetıvé, ahol ezt megtették, jogszabályellenesen 
tették. A jelenlegi törvény felhatalmazza a jelenlegi szolgáltatót arra, hogy 
amennyiben úgy dönt a Képviselı-testület, miszerint a szelektív hulladékot 
mégiscsak egy másik céggel szállíttatja az Önkormányzat, ı bármikor 
felmondhatja a közszolgáltatási szerzıdését, és kérheti, hogy aki a szelektívet 
elszállítja a kommunális hulladékot is szállítsa el. Az új törvény szerint ez az 
anomália kiküszöbölıdik, hiszen nem is életszerő a dolog. Amennyiben most 
mégis úgy dönt a Képviselı-testület, hogy megköti a szerzıdést a szolgáltatóval 
július 1-vel, akkor a jelenlegi jogszabály ellen döntenek. Az ügyvezetı urat 
megkérték, hogy kérjen Szeghalom városra vonatkozóan is állásfoglalást, ez a 
mai napig nem érkezett meg. Az elıterjesztés a Vidékfejlesztési Minisztérium 
állásfoglalását tartalmazza, amelyet Dévaványa Önkormányzatának címeztek, 
ebbıl egyértelmő, hogy a jelenlegi jogszabályok értelmében nem lehetséges, 
hogy 2 szolgáltató végezzen hasonló feladatot. Arra kéri a Képviselı-testületet, 
hogy a korábbi testületi határozatot úgy módosítsák, amennyiben a jogszabályi 
környezet lehetıvé teszi ennek a szolgáltatásnak beindítását a városban, úgy azt 
a Képviselı-testület hozzájárulásával megtehesse. Kéri ezzel kapcsolatban a 
véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a 
javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
85/2011. (V. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 35/2011. (III. 28.) 
Ökt. sz. határozata alapján úgy döntött, hogy 2011. július 1-tıl szerzıdést köt. a 
BIO-SALES Bt.-vel szelektív hulladékgyőjtési feladatok ellátására. A 
határozatot úgy módosítja a Képviselı-testület, hogy a fenti idıponttól 
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eltérıen akkor köthetı szerzıdés a szolgáltatás beindítására, ha a 
hulladékgazdálkodási törvény ezt lehetıvé teszi.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben erre a jogszabály lehetıséget 
biztosít, úgy a szerzıdést aláírja. 
 
Határid ı: Értelem szerint 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/5. sz. napirend: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Jogszabályi változásokat kellett átvezetni a 
társulási megállapodásban, ugyanis a korábbi megállapodás elfogadása óta a 
szociális jellegő feladat ellátásba bekapcsolódott Csökmı Nagyközség is, és 
meg kell jeleníteni a társulási megállapodásban az ottani intézmények pontos 
nevét, címét. Így lett átdolgozva a társulási megállapodás, és így egységes 
szerkezetben kellett megújítani a Körösújfaluban tartott társulási ülésen, amelyet 
javasol elfogadásra. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a társulási 
megállapodás elfogadását szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
86/2011. (V. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását a határozat 
melléklete szerint, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
4/6. sz. napirend: Jobbik Magyarországért Mozgalom szeghalmi elnökének 
kérelme 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom szeghalmi szervezet elnökének kérelmét tartalmazza, amely trianoni 
emlékmő felállításával kapcsolatos. Összevont bizottsági ülésen is tárgyalták a 
kérést, és az volt a megállapítás, hogy a levélben foglalt helyszín, tekintettel a 
városközpont rekonstrukciós beruházásra, a Szabadság tér 5 évig formájában 
nem változtatható meg, ez pályázati elkötelezettsége a városnak. Másrészt 
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viszont tudni kellene pontosan a költségvonzatát az emlékmő megvalósításának, 
hiszen 2011-ben nincs rá forrás, a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatban pedig 
még semmilyen információ nem áll rendelkezésre. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Örül annak, ha elindul egy népi kezdeményezés az 
emlékmő felállításával kapcsolatban. Most ugyan a Képviselı-testületnek nincs 
lehetısége támogatni, de ha elindul a civil kezdeményezés, és megfelelı 
támogatottsága lesz úgy anyagilag, mint erkölcsileg, akkor véleménye szerint a 
Képviselı-testület sem fog elzárkózni a késıbbiekben a támogatástól. 
 
Macsári József polgármester: Javasolja elfogadásra, hogy most nem 
lehetséges a támogatás a levélben leírt nagyságú szobor megvalósítására 
tekintve a város jelenlegi költségvetését, illetve a 2012. évi költségvetéssel 
kapcsolatban pedig még semmit nem lehet tudni. A kérelemben leírtak szerint az 
emlékmő több tíz millióba kerülhet, és örömmel venné, ha adakozásból ez 
összegyőlne, de az önkormányzat részérıl jelenleg ennek nem látja a forrását. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A Szabadság téren ilyen szobor nem 
állítható fel, hiszen a tér túlzsúfolt, és inkább arra kellene törekedni, hogy a II. 
világháborús emlékmő tetızetét rendbe tenni úgy, ahogy az a felújításhoz illı. 
Ács képviselı úr hozzászólását illetıen megjegyzi, biztosan viccnek szánta, 
hogy a Jobbik Párt egy civilmozgalom, mivel ez egy neo náci párt. Örömmel 
vette volna, ha valóban civil kezdeményezéssel indul a szobor létesítése, és nem 
egy „zsidózó, cigányozó, buzizó pártnak” a kezdeményezésére. Meg lehet 
figyelni, hogy a parlamentben hogyan viselkedik a párt. Maga részérıl a 
civilkezdeményezésnek helyt adna, de a Jobbik Magyarországért Párt 
kezdeményezésnek nem, és arra kéri a Testületet, hogy ilyen nyomulásnak, amit 
a párt az emlékmővel kapcsolatban elıadott, attól határolódjon el. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Politikai vitának semmi értelmét nem látja itt a 
képviselı-testületi ülésen, de tudomásul kell venni, hogy a Jobbik 
Magyarországért Párt egy parlamenti párt és joguk van nekik is kérni, véleményt 
formálni. Ezen vitázni sem kellene, a párt egy ilyen kezdeményezéssel élt, és ha 
csatlakoznak mellé a civilek, akkor miért ne induljon ez el, de itt ebbıl politikai 
vitát nem kellene indítani, mert nem itt van a helye. 
 
Mester Csaba testületi tag: Akkor az a megállapítás, hogy a Szabadság téren 
nem lehet ilyen szobrot létesíteni, a párt kérése alapján? Máshol elméletileg 
lenne rá lehetıség? 
 
Macsári József polgármester: A városközpont rekonstrukció által érintett 
területen nem lehet változtatás, de nem ez a kérdés. A levélben az szerepel, hogy 



 16 

civil kezdeményezés, és várják a magánszemélyek adományait is az emlékmő 
felállításához. A levélben foglaltakat illetıen sok kérdés nem tisztázott, de az 
elképzelés szerinti szobor nagyságát tekintve, nagy költséget jelenthet a 
megvalósítása, akár több 10 millió forintot is. Tudomásul veszik, ha a civilek is 
támogatják ezt a kezdeményezést, de az Önkormányzat részérıl jelenleg 
biztosan nem, és 2012. évre vonatkozó költségvetési lehetıségeket, pedig még 
nem lehet tudni. Tehát javasolja döntésükben megfogalmazni, hogy a kérelmet 
most a levélben megfogalmazott formában nem tudja a Testület támogatni a 
fentiek miatt, és ezzel a javaslattal a kérelmet szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
87/2011. (V. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom Szeghalmi Alapszervezet elnökének a kérelmét, 
amely a Szabadság téren elképzelésük szerint megvalósítandó emlékmő 
felállítására vonatkozik, nem támogatja. Részben azért, mert a pályázati 
támogatásból megvalósult városközpont rekonstrukció miatt vállalt kötelezettség 
alapján a Szabadság tér helyszíne nem módosítható 5 évig, illetve a költségek 
ismerete nélkül forráshiány miatt ilyen kezdeményezést anyagilag nem tud 
támogatni ez évben, illetve tervezni sem 2012. évre. 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a kérelmezıt. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/7. sz. napirend: KÖRÖS VOLÁN Zrt. önkormányzati támogatása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés szerint ez évben is pályázni 
lehet helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására, ezért a Képviselı-
testületnek nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a helyi közlekedés 
mőködtetéséhez, fejlesztéséhez a múlt évben szolgáltatóként 320.000,- Ft 
összegő, vissza nem térítendı önkormányzati támogatással járult hozzá. 
Nyilatkozni kell továbbá arról is, hogy pályázati eljárás nélkül kötött az 
Önkormányzat szerzıdést a szolgáltatóval. Bizottságok a határozati javaslatot 
támogatták, és kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem hangzott el, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 

 
88/2011. (V. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a KÖRÖS VOLÁN 
Zrt.-vel  (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.) kötött közszolgálati szerzıdésnek, 
illetve a 23/2011. (V. 20.) NFM rendeletben foglaltaknak megfelelıen a helyi 
közlekedés mőködtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 2010. évben nettó 
320.000,- Ft vissza nem térítendı önkormányzati támogatást nyújtott. 
 
A Képviselı-testület kinyilatkozza, hogy a helyi közlekedést tárgyév január 1-
tıl december 31-ig folyamatosan fenntartja, valamint azt, hogy a Busztv. 6. 
§-a szerint pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva 
kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerzıdést. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/8. sz. napirend: Létszámcsökkentés mértékének meghatározása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Korábban a Képviselı-testület a Sárréti 
Múzeumnál létszámcsökkentésrıl döntött, a múzeum és a könyvtár 
összevonásakor. Az elıterjesztés szerint a létszámcsökkentés idejét és mértékét 
meg kell határozni, és a felmerült költségek részbeni megtérítésére a központi 
költségvetésbıl támogatásra lehet pályázni. Összevont bizottsági ülésen a 
bizottsági tagok elfogadásra javasolták az elıterjesztést, és kéri ezzel 
kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás 
nem volt, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
89/2011. (V. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Sárréti 
Múzeumnál a gazdaságosabb és hatékonyabb mőködés érdekében a 17/2011. 
(III. 10.) Ökt. sz. határozat alapján 2011. április 1-tıl az alábbi 
létszámcsökkentést határozta el. 
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Létszámcsökkentés mértéke: 
 - múzeumi népmővelı:   1 fı 
 
A létszámcsökkentést a módosított 1992. évi XXXIII. tv. elıírásai alapján, 2011. 
április 1-tıl kell végrehajtani. 
 
A Képviselı-testület rendelkezik arról, (5/2011. (III. 3.) BM rendelet), hogy az 
Önkormányzat költségvetési szerveinél és Polgármesteri Hivatalánál a meglévı 
üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett 
új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélkül – a fenti munkakörben dolgozó 
foglalkoztatására nincs lehetıség. 
 
Kinyilatkozza továbbá, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem 
állítható vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten, határozatokon kívüli – 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. tv. hatálya alá az érintett dolgozó nem tartozik. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határid ı: Értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/8/1. sz. napirend: 2011. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elızı napirend kapcsán a létszámcsökkentés 
miatt módosítani szükséges a 2011. évi költségvetési rendeletet, az intézményi 
létszámtervet. Bizottsági tagok a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlották 
Képviselı-testületnek. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás 
nem volt, majd a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, és szavazásra 
bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

10/2011. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelete 
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a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 22.) sz.  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2/2011. (II. 22.) sz. 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A rendelet 11. §-ában meghatározott melléklet helyébe e rendelet melléklete lép. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba 
 
4/9. sz. napirend: Bocskai u. 5-7. sz. alatti lakók beadványa nyárfák 
kivágásával kapcsolatban 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A beadvány a Szeghalom Bocskai u. 5-7. A-B-
C-D épület lakóinak kérését tartalmazza, a lakótelepen lévı nyárfa kivágása, 
illetve megtartása érdekében. A panasz az, hogy a jelenleg virágzó nyárfák az ott 
lakók egészségét és környezetét veszélyeztetik, ezért károsnak tartják, míg a 
másik oldalon a fák kivágása ellen vannak. Nehéz ebben a kérdésben igazságot 
tenni, hiszen a városban más területen is vannak nyárfák, és csak virágzáskor 
okoznak problémát, ezek a kellemetlenségek a virágzás után megszőnnek. A 
Képviselı-testület könnyebben hozna döntést, ha az ott lakók egyértelmően 
állást foglalnának ebben, ezért javasolja, hogy ısszel térjenek vissza a 
beadványban foglaltakra, abban az esetben, ha az ott lakók legalább 90 %-a 
támogatja a fák kivágását. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Egyetért a javaslattal, hogy ısszel térjenek vissza erre a 
kérdésre. Megjegyzi, hogy az aláírásokat átnézve látható, hogy legalább 4 név 
aláírással együtt mindkét helyen szerepel, akik támogatták is a fa kivágását, 
illetve ellenezték is. Tud róla, hogy sok kellemetlenséget, allergiát okoznak a 
nyárfák virágzás idején, de maga is azt javasolja, hogy ısszel térjenek vissza a 
beadványban foglaltakra. 
 
Macsári József polgármester: A lépcsıházak képviselıit értesíteni kell, hogy 
egyértelmően foglaljanak állást ebben a kérdésben. Az ÁNTSZ levele is az 
elıterjesztés mellékletét képezi, akik a bejelentést kivizsgálták, és azt 
megalapozottnak találták, de jelenleg éppen abban az idıszakban vannak, 
amikor nemcsak a pihézı nyárfa, hanem sok más növény is allergiás 
megbetegedést okozhat a legjobb kezelés mellett is. Biztos abban, hogy 
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könnyebben dönthetne a Képviselı-testület a beadvánnyal kapcsolatban, ha az 
ott lakók egyértelmően állást foglalnának, hiszen amíg a virágzás ideje 
kellemetlenségekkel jár, addig a nyári kánikula idején az épületeket árnyékolják. 
A beadvány elıterjesztıinek a türelmét kéri, hiszen a virágzás megszőnıben 
van, és javasolja a közös képviselıknek, hogy térjenek vissza erre az ısz végén, 
és bármilyen döntés esetén legyen meg a 90 %-os támogatottság, hiszen értékes, 
több éves fákról van szó, és ezt a kérdést át kell gondolni. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A régi piactéren is nagy harc volt, amikor a 
városközpont rekonstrukció idején az életveszélyes fák kivágását ellenezték az 
ott lakók. Úgy gondolja, hogy ha ezeket az egészséges fákat ki akarják vágni, ez 
nem lesz egyszerő, hiszen a másik oldalon pedig ellenzik ezt a lakók. A 
beadványokat tekintve talán többen vannak azok, akik tiltakoznak a nyárfák 
kivágása ellen, ezért egyetért azzal, hogy várni kell a döntéssel, és vissza kell 
majd térni erre a kérdésre késıbb. A virágzás kellemetlensége most azért 
hosszadalmas, mert nem volt esı, de esızés idején egy hét alatt túl van a 
virágzáson a nyárfa. A város egyébként tele van jelenleg virágzó fákkal, 
mindenhol észlelhetı valamilyen allergia, több fajta fánál, de ez nem állandó 
jellegő. 
 
Macsári József polgármester: A fentiekhez hozzáfőzi, hogy a beruházás 
kapcsán valóban ellenezték a Bocskai utcán a fák kivágását a lakók, amit az 
Önkormányzatnak pótolni kellett 52 db fával. Javasolja, hogy a beadványra 
ısszel térjenek vissza a fentiek szerint, és a javaslatot szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
90/2011. (V. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bocskai u. 5-7. sz. 
lakók által beadott kérelemmel kapcsolatban - amelyben a lakóközösség egy 
része a nyárfák kivágását kéri, és ez ellen a lakóközösség másik része 
tiltakozik - indítványozza a lakóközösségnek, hogy ısszel újra térjenek 
vissza erre a kérdésre. Képviselı-testület javasolja, hogy a lakók addigra 
egyértelmően foglaljanak állást a beadvánnyal kapcsolatban, legalább 90 %-os 
támogatottsággal, és ezt juttassák el az Önkormányzathoz. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a lakóközösséget. 
 
Határid ı: 2011. június 15. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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B e j e l e n t é s e k 
 
Macsári József polgármester: Határozati javaslatot terjeszt elı, miszerint az 
augusztusi soros testületi ülés munkaterv szerinti napirendjei közül a 
gyermekvédelmi törvénybıl adódó feladatokról szóló beszámoló a júniusi 27-i 
ülésre kerüljön elıterjesztésre, míg a lakásbérbeadási névjegyzék a szeptemberi 
ülésre. Így augusztusban csak az ünnepi testületi ülésre kerülne sor, 13-án, és 
mindezt az összevont bizottsági ülésen is bejelentette. Kérdezi a bizottsági 
tagokat, hogy ezzel a javaslattal egyetértenek-e. Kérdés, észrevétel nem hangzott 
el, majd a fenti határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
91/2011. (V. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi 
munkatervét úgy módosítja, hogy augusztusban csak ünnepi ülést tart: 13-án, 
és az augusztus 29-re tervezett napirendek közül a Gyermekvédelmi 
törvénybıl adódó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló a június 27-i 
ülésen kerül elıterjesztésre, míg a Lakásbérbeadási névjegyzék a szeptemberi 
ülésre.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Értelem szerint 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Következı bejelentése, hogy a beiskolázással 
kapcsolatban a 81-83 elsı osztályos gyermek szülei közül 61 fı aláírással 
kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, hogy az általános iskolában négy 
elsı osztály induljon 2011-2012. tanévben, ne csak három elsı osztály. Igazgató 
úrral egyeztetve lett a szülık kérése, és az volt hozzá a kérés a már elfogadott 
költségvetés figyelembevételével, hogy ez egyrészt ne jelentsen plusz létszámot, 
másrészt ne jelentsen plusz túlóra kifizetést, plusz költséget. Az igazgató úr azt 
nyilatkozta, hogy nem jelent plusz költséget, megoldható lesz a plusz osztály 
indítása. Nyílván szőkebbre kell venni ennek megfelelıen a délutáni napközis 
csoportot, így nem 4 csoport, hanem 3 lesz, és óhatatlanul nemcsak egy 
osztályba járó gyerekek lesznek a délutáni csoportokban, hanem vegyesen. 
Javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a szülıi kérést fogadják el, tekintettel 
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arra, hogy az igazgató úrral egyeztetve ez nem jelent plusz költséget. Szeretné 
viszont felhívni azoknak a szülıknek a figyelmét, akik a kérelmet aláírták, 
ahhoz hogy most négy elsı osztály induljon, azt lehet vállalni, de azt már nem, 
hogy ez a négy elsı osztály másodikban, vagy harmadikban megmarad, és szinte 
biztos, hogy ötödik osztályban össze kell vonni, de elképzelhetı, hogy már 
második osztálytól. Kérdés az, hogy a gyermekek fejlıdése kapcsán melyik a 
helyes megoldás. Amennyiben mindez nem növeli a város költségvetését, a 
szülık kérésének eleget lehet tenni, de hangsúlyozza, azt tudomásul kell venni, 
hogy a késıbbiekben elkerülhetetlen az összevonás, a délutáni napközis 
csoportokat is össze kell vonni, így tudják biztosítani a jelenlegi pedagógus 
létszámmal az osztálylétszámot. 
 
Elek Ferencné testületi tag: Mivel szó volt arról, hogy az iskola igazgatója 
meg tudja oldani költség nélkül, így ez az Önkormányzatot anyagilag nem érinti, 
de javasolni szeretné, hogy gondolja át a Tantestület a szülık bevonásával újból 
az elhangzottak alapján, hogy érdemes-e négy elsı osztályt indítani. 
Hátrányként jelentkezik ugyanis, hogy kevesebb lesz a napközis csoport, fıleg a 
kisgyermekeknél, pedig elsı osztályban nagyon nagy szükség van arra, hogy 
délután is foglalkozzanak velük a pedagógusok. Tehát fontolja meg, gondolja át 
a Tantestület újból a szülıkkel, hogy ha most több elsı osztályt indítanak és már 
másodikban, vagy a késıbbiekben összevonásra kell számítani, mennyire éri ez 
így meg a gyerekeknek. 
 
Macsári József polgármester: Mint mondta, van lehetıség a kérésre, és bízik 
abban, hogy a szerdán tartandó szülıi értekezleten ezt átgondolhatják, hiszen 
talán egyszerőbb lenne egy magasabb létszámmal is, hogy ha az elsı 
osztályosok hosszú éveken keresztül osztálytársként együtt tanulhatnának az 
általános iskolában. Biztosan nem mindegy a tanulás szempontjából, hogy 20 
vagy 26 fıs osztályban tanulnak, de kéri ezt átgondolni. Javasolja a Képviselı-
testületnek, hogy engedélyezze 4 csoport indítását elsı osztályban úgy, hogy ez 
költséget nem jelenthet az önkormányzatnak, az intézménynek, és ezt szavazásra 
bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
92/2011. (V. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a Tildy 
Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálatnál a 2011-2012-es tanévben 4 csoport indítását I. 
osztályban, azzal a feltétellel, hogy ez plusz költséget nem jelenthet az 
Önkormányzat, illetve az Általános Iskola számára. 
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A Képviselı-testület indítványozza az Iskola Tantestületének a kérelmet 
elıterjesztett szülıkkel átgondolni a 4 elsı osztály indítását, mivel várhatóan a 
késıbbi évfolyamokban az összevonás elkerülhetetlen lesz. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse az intézmény vezetését. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Kérdezi képviselıtársaitól, hogy van-e 
közérdekő bejelentésük. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Köszönetét fejezi ki az Újtelepi lakosok 
nevében a Közútkezelıknek azért, hogy az ún problémás utaknak egy részét 
megjavították. Az Arany J. utcának a Kinizsi u. és a Vasút közötti szakaszán a 
kátyúzásokat elvégezték. Jól megcsinálták az Újtelepi szakaszok egy részét is, 
de hatalmas a felháborodás, mert a legutolsó rész, legrosszabb szakasz javítása 
nem történt meg. Tudomása szerint kint járt a Közútkezelı Kht. szakembere, és 
kéri a polgármester urat tájékoztassa a lakosságot arról, mivel indokolták az út 
felújítás elmaradását. A továbbiakban a lakosság megkeresése alapján kéri, hogy 
a gyarmatoldali temetınél fedett autóbuszvárót helyezzenek el, amennyiben erre 
lehetıség van, mivel a temetıbe sokan járnak autóbusszal, és ezt hiányolják a 
zárt autóbuszvárót. 
 
Macsári József polgármester: A Közútkezelı megbízottja személyesen 
felkereste, amikor az útjavítások befejezı szakaszának tartottak, és tájékoztatást 
adott arról, hogy minden évben behatárolt keret áll rendelkezésükre az utak 
javítására, de kiegészítésre kaptak ígéretet, így betervezték a megyében az utak 
javítását. 
 
A megyében az összes problémás utak felújítását tervezték, a kiegészítésre is 
számítva, akkor betervezték a jelzett újtelepi részt is, illetve a dél-békési 
település útjait is. A második forrás kiegészítését mégiscsak elvonták a Megyei 
Közútkezelı Kht-tıl, így nem készülhetett el a szeghalmi újtelepi útnak, csak az 
elsı szakasza, amit maga is elfogadhatatlannak tartott, de ugyanez a helyzet a 
többi településeken is. Szomorúnak tartja a helyzetet, de nincs rá jelenleg forrás, 
és biztatást sem adott a Közútkezelı Kht. megbízottja arra, hogy belátható idın 
belül a szeghalmi újtelepi út második szakaszát felújítják, vagy legalább 
kikátyúznák. Véleménye szerint ezt akár közös pályázat útján is megtehetnék, 
erre támogatást kérve, ahogyan ezt megtették Vésztın is, de a jogszabály-
változások miatt erre már nem biztos, hogy lesz lehetıség. 
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A gyarmatoldali temetınél mindkét oldalon tervezik autóbuszvárók 
elhelyezését, hasonlót helyeznek ki, mint a Petıfi utcai megállókban. Több 
helyen szükség lenne várók kihelyezésére, és a lehetıségekhez képest a KÖRÖS 
VOLÁN támogatásának függvényében ennek igyekeznek eleget tenni úgy, hogy 
az egész városban egységes legyen. 
 
Tekintettel arra, hogy egyéb bejelentés nincs, megköszöni képviselıtársainak 
eddigi munkáját, a város lakosságának a figyelmét, és a nyilvános testületi ülést 
lezárja. Képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

Kmf. 
 

 Macsári József Dr. Oláh Ernı 
  polgármester címzetes fıjegyzı 


