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Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2002. november 25-én tartott 
rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Bartis Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda 
Mihály, Hidi Sándor, Kardos László, Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, 
Szabó István, Török Sándorné, Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő 
jegyző, a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, a napirendi ponttal érintett meghívottak, érdeklődők 
és Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános rendkívüli testületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket, a napirendi pontokkal kapcsolatban érintett meghívottakat, 
érdeklődőket, valamint a televízión keresztül Szeghalom város lakosságát. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy 19 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes és a rendkívüli 
ülést megnyitja.

A napirendi pontok tárgyalása előtt eskütételre kéri azokat a bizottsági tagokat,  akik az alakuló 
ülésen nem vettek részt. Az eskü szövegét előmondja, és a bizottsági tagok: Petri Erzsébet, Gyürü 
Mária, Sándor Gyula, Pócsik Gáborné, Maróthy Györgyné és Csordás Mária leteszik az 
önkormányzati törvényben meghatározott esküt, és átveszik a részükre kiállított megbízólevelet.

Fentiek után javasolja a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását azzal a módosítással, hogy 
a 2. sz. alatti előterjesztést tárgyalják elsőként. E javaslatával a Képviselő-testület tagjai 19 igen 
szavazattal - egyhangúlag - egyetértettek.

 

2. sz. napirend: A Békés Megyei Vízművek Vállalattal üzemeltetési szerződés megkötése

Előadó: Macsári József  polgármester

 



Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a Vízművek Vállalat vezérigazgatóját Hideg 
András urat. A lakosság tájékoztatására elmondja, hogy 1997. január 1. napjától nincs 
együttműködési megállapodás a vízi közművek üzemeltetésére a Békés megyei Vízművek 
Vállalattal. Most elkészült az Önkormányzat és a Vállalat között az ivóvíz szolgáltatás, 
szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása céljából, az üzemeltetéshez szükséges vízi 
közművek kezelése és üzemeltetése tárgyában a vagyonkezelési és üzemeltetési szerződés-tervezet. 
A tervezet összeállítását többszöri egyeztetések, tárgyalások előzték meg. Szeghalom város érdeke 
azt kívánja, hogy a Vállalattal létrejöjjön az üzemeltetési szerződés az előterjesztésben foglaltak 
alapján. Tekintettel arra, hogy a város az elmúlt években bérleti díjat nem kapott a vízi 
közművagyon üzemeltetéséért, ezért javasolja a Képviselő-testületnek olyan záradékkal ellátni az 
együttműködési megállapodást, miszerint a Vállalat vállalja 2 éven keresztül a bérleti díjon felül 
legalább 15 M Ft értékű fejlesztés megvalósítását a város vízi közművagyonán. Ez rendkívül 
indokolt az elavult ivóvízhálózat miatt, hiszen nagyon sok a csőtörés. Bérleti díjjal együtt két év 
alatt, ez a várható felújítás kb. 20-25 M Ft-ot fog jelenteni, illetve előzetes tárgyalás során a 
vezérigazgató úrral abban történt megállapodás, hogy egyszeri támogatásként a szerződés aláírását 
követően - nyílván a megfelelő testületi döntéssel - 15 M Ft támogatásban részesíti a Vállalat az 
Önkormányzatot. Ez azért is nagyon fontos, hiszen a 7. sz. szennyvízhálózat öblözet építésére 77 M 
Ft-ot kell kifizetni. Szeretné az Önkormányzat vezetése, ha mindkét ígéret záradékként szerepelne a 
szerződésben, amelyet a Vállalat a december 11-i rendkívüli közgyűlés után küld meg, ugyanis ez a 
közgyűlés rendezi a város tulajdoni részét. Ugyancsak javasolta az Önkormányzat a szerződésben 
szereplő választott bíróság illetékességét polgári bíróságra változtatni. Tehát a Képviselő-testület 
mai feladata egy szándéknyilatkozat elfogadása, amely arról szól, hogy Szeghalom városa hajlandó 
a szóban forgó szerződést megkötni. Ez a szerződés határozatlan időre szól, 6 hónapos 
felmondással. A városnak nem származik semmi előnye abból, ha nem köti ezt meg, de előnye 
származik abból, ha végre elindul valami, és az igen leromlott hálózatok felújítása elkezdődik. 
Kérdezi képviselőtársait, hogy az elmondottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.

 

Gajda Mihály testületi tag: A napirenden levő írásos előterjesztés egy része 2002. július 1-én  
született, tehát nem 2 héttel korábban. Ennek ellenére nem állt módjukban ezt az anyagot 
áttekinteni, megvitatni, mivel most kapták kézhez. A vezérigazgató úr is utal a kísérőlevelében arra, 
hogy készen állnak szakértői, bizottsági, testületi konzultációkon való részvételre.  Tudomása 
szerint eddig  ilyen konzultációra nem került sor ahol a FIDESZ a szerződés-tervezettel 
kapcsolatban elmondhatta volna véleményét.  Kéri, hogy amennyiben a közeljövőben sor kerül az 
elhangzottakkal kapcsolatos  tárgyalásra, úgy vonják be a FIDESZ-es képviselőket is.

 

Macsári József polgármester: Valóban, a szerződés-tervezetet a Vízmű félévkor nyújtotta be, 
amelyben nyílván az időhatárok már rég aktualitásukat vesztették. Az a véleménye, hogy nem peres 
úton kell rendezni a nézeteltéréseket, hanem korrekt tárgyalások útján, hiszen a városnak előnyt fog 
jelenteni a szerződés megkötése. A 2/1. sorszámmal ellátott anyagot a Vízművek a mai postával 
küldte meg, és természetesen nincs akadálya annak, hogy a FIDESZ véleményezze azt a Vízművek 
képviselőivel folytatandó tárgyalások során.

 

Hideg András Békés Megyei Vízművek Vállalat vezérigazgatója: Szimpátianyilatkozatot szeretne 
tenni a Képviselő-testület tagjai előtt, hiszen régóta törekszik arra, hogy Szeghalommal a 
szolgáltató vállalat valamennyi vitáját rendezze. 



Jó néhány kérdésben ez évben megállapodásra jutott a Vállalat az Önkormányzattal, a város átvette 
az őt megillető vagyont, a december 11-i közgyűlésen napirenden lesz a város tulajdonjogának 
helyreállítása, és az ebből származó pozíció visszaállítása, és a polgármester által említett 15 M Ft-
os beruházási támogatás. Valóban a nyár elején az előző polgármesterrel történt tárgyalás folytán 
körvonalazódott az a megoldás, hogy a szolgáltatási szerződést ismételten meg kell kötni. A 
Vízművek életében most kulcsfontosságú mozzanat a város sorsa, és mindent meg tesz annak 
érdekében, hogy az 1997. előtti állapot visszaálljon. Elfogadják a javaslatot a polgári bíróságra 
vonatkozóan, bár ez közömbös, hiszen ilyen kérdésekben ritkán kell bírósághoz fordulni, hiszen 
mindkét fél érdeke az egyezség. Minden olyan szakmai ponttal kapcsolatban, amit majd később kell 
megvitatni, nyitottan, rugalmasan és készséggel állnak rendelkezésére az Önkormányzat 
vezetésének.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a vezérigazgató úr kiegészítését, és előterjeszti a 
határozati javaslatot, amely egyrészt Szeghalom város tulajdonjogának rendezésére vonatkozik. Az 
elhangzott határozati javaslatot szavazásra  bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

115/2002. (XI. 25.) Ökt. sz.

 

1./ Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Békés Megyei Vízművek Vállalatot, 
hogy tulajdonosi jogait a Vállalatban állítsa helyre, és nyújtson megfelelő kompenzációt az 
elmaradt bérleti díjakra vonatkozóan.

 

2./ A Képviselő-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a tulajdonosi jogok rendezését követően 
a Vállalattal üzemeltetési  szerződést kíván kötni. Kéri a Vállalatot, hogy a végleges üzemeltetési 
szerződés tervezetét a 2002. november 25-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen elhangzottak 
szerinti záradékkal küldje meg.

 

Megbízza a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződés tervezetét terjessze a Képviselő-testület 
elé.

 

Határidő: 2003. január 15.

Felelős: Macsári József polgármester
 



1.sz.napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének I.-III. negyedéves 
teljesítéséről; 2002. évi költségvetés módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirendhez kapcsolódnak mindazok a költségvetés módosítására 
vonatkozó igények, amelyeket benyújtottak a helyi intézmények a Képviselő-testülethez. 
Visszatekintve a féléves költségvetés tárgyalására, a képviselők egy része már akkor látta és 
megfogalmazta a dologi jellegű kiadásokat illetően egyes intézményeknél, hogy év végén 
túlteljesítés várható. Most az I-III. negyedévi beszámolóból is az derül ki, hogy talán időarányosnak 
mondható a bevételi oldala a költségvetésnek, viszont a helyi adóbevétel már 98 %-ban teljesült. A 
kiadásoknál szembetűnő, hogy a dologi kiadások 81,5 %-ban teljesültek, és az év hátralévő 
időszakában pótelőirányzat szükséges ahhoz, hogy az intézmények működőképesek maradjanak.

Kéri képviselőtársait, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el véleményüket.

 

Gajda Mihály testületi tag: A költségvetés tárgyalásakor már látni lehetett, hogy nem lehetett 
komolyan venni a számokat, hiszen nem teljesíthetőek olyan formában ahogyan a Képviselő-
testület elfogadta. Sőt úgy fogadta el, hogy majd év végén felülvizsgálja és ki kell egészíteni. Ez 
nem egy meglepő folyamat, és nem az intézmények gazdálkodtak rosszul, egyéb más okok 
játszottak ebben közre. A sportcsarnok építésének elkezdésével kénytelen volt a Képviselő-testület 
olyan tervszámokat betenni a költségvetésbe, amelynek hatása most mutatkozik az intézmények 
igényei alapján.

 

Csák Gyula testületi tag: Az előző Képviselő-testület foglalkozott az útépítési programmal, melynek 
során az elindított útépítési szervezéseket támogatva ígéretet tett arra, hogy ha az utcai lakók 
befizetik a 75 %-át a lakossági hozzájárulásnak, abban az évben megépül utcájukban az útalap. Ez a 
befizetés megvalósult az Újtelep VI. utcában, kis Hunyadi és Vasút utcánál. Azért említi mindezt e 
napirendnél, mivel érinti a költségvetést anélkül, hogy kiadási többletet okozzon. Tapasztalata 
szerint rendkívül nehéz az embereket meggyőzni, és ha már hajlandóak voltak a befizetésre, akkor a 
bizalmuk nem rombolható le, és meg kell valósítani az útépítést.

 

Macsári József polgármester: Valóban több utcát érint az a rendelkezés, hogy  75 %-os mértékű 
lakossági hozzájárulás befizetése esetén elkészül az útalap. Előzetes számítás szerint kb. 40-45 M 
Ft-ot képvisel azoknál az utcáknál, ahol ez az arány meg van, ebben benne vannak a képviselő úr 
által említett utcák is. Jogosan várnak a lakók az útépítések megkezdésére, hiszen komoly összeget 
fizettek már be, és ígéretet tesz arra, hogy lehetőség szerint elindítják a városban ezeket a munkákat. 
Ez évben elkezdődhet az útalapok építése és következő évben a szilárd burkolattal való lezárása. 
Nyílván fontosnak tartja, hogy amit az Önkormányzat megígért, ahhoz tartsa a szavát.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság 
állásfoglalását napirenddel kapcsolatban. 



Saját véleményét kifejtve emlékezteti képviselőtársait, hogy az Önkormányzat 2002. évi 
költségvetésének tárgyalásakor már javasolta a hitelfelvétel beépítését a költségvetésbe, hiszen 
előre látni lehetett, az intézmények nem tudnak kijönni abból a dologi kiadásból, amely számukra 
meg lett állapítva. Az 58 M Ft folyószámlahitel, illetve a 108 M Ft hitel amit kényszerül felvenni a 
város a sportcsarnok építéshez, az majd nem eléri azt a 200 M Ft-ot amit a tavaszon javaslatként tett 
és elutasítást nyert.

 

Macsári József polgármester: Tekintettel arra, hogy fentiekkel kapcsolatban több hozzászólás nincs, 
szavazásra bocsátja Szeghalom Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének I.-III. negyedéves 
teljesítéséről szóló írásos beszámolót. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta.

 

H a t á r o z a t
 

116/2002. (XI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2002. évi 
költségvetésének I.-III. negyedéves teljesítéséről szóló írásos beszámolót - a szóbeli 
kiegészítésekkel együtt - a mellékletekben foglalt részletezés szerint.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja a 2002. évi költségvetés 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 



SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2002. (XI. 26.) sz. r e n d e l e t e

 

a 2002. évi költségvetésről szóló 1/2002. (II.19.) sz. rendeletének módosításáról.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2002. (VI. 25.) sz. rendelettel módosított 
1/2002. (II. 19.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

 

1. §

 

 

A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

1./ Polgármesteri Hivatal

2./ Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola

3./ Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

4./ Városi Tűzoltóparancsnokság

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

5./ Napköziotthonos Óvoda

2. §

 

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a város 2002. évi költségvetését: 1.817.204 ezer Ft bevételi és kiadási 
 főösszegben a beszámoló 1. sz. mellékletében foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

 



3. §

 

A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 7 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat tartaléka: 23.902/e Ft, melyből céltartalék: a./ tűzoltói pótlék: 3.511 e Ft; b./ 
közcélú foglalk.: 8.391/e Ft, általános tartalék: 12.000/e Ft.

 

5. §

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

Macsári József polgármester: Az I.-III. negyedéves költségvetés teljesítéséhez kapcsolódik még az 
1/1/1. sorszámmal ellátott írásos anyag, amely az önkormányzat 2002. évi likviditási gondjait illetve 
ennek megoldásait részletezi, és egyben összefoglalja az anyag mindazokat a költségvetési 
igényeket, amelyeket az intézmények vezetői benyújtottak. Az intézmények a már eddig 
elhangzottak miatt dologi jellegű kiadásaiknál pótelőirányzat kérelemmel fordultak a Képviselő-
testülethez, amelyet számszerűsítettek. Ezek a kérelmek a dologi kiadásokat érintik, és annyiban 
tudja a Képviselő-testület ezt támogatni, hogy az Önkormányzat a működéshez szükséges 
számlakifizetéseket rendezi – előzetes egyeztetés alapján – és amennyivel az intézmények túllépik a 
dologi jellegű kiadásaikat, pótelőirányzatként az jóváírásra kerül majd. A városnak a beruházáshoz 
kapcsolódó kiadása közel 600 M Ft és ezeknek a beruházásoknak egy részét pénzügyileg  az 
önkormányzatnak teljesítenie kell az utolsó negyedévben. E miatt várható, hogy likviditási gondok 
jelentkeznek és 58 M Ft folyószámla hitel, vagy pedig bérhitel felvételére lesz szükség. Ezt 
indokolja az is, hogy a 7. sz. szennyvízcsatorna öblözet végszámlája bruttó 77 M Ft, amelyet a 
városnak ki kell fizetnie. A sportcsarnok beruházás finanszírozásánál számított az Önkormányzat a 
privatizációs bevételekre, sajnos azonban ezek a bevételek közel sem a tervnek megfelelően 
alakultak, így a Sportcsarnok Építő Kft.-nek a 108 M Ft hitelt fel kellett vennie amelyből a számlák 
egy része kifizetésre kerül.

Az intézmények által beadott pótköltségvetési kérelmek mintegy 24 M Ft-ot képviselnek a 
fejlesztési célú kiadások mellett.

 

Gajda Mihály testületi tag: Módosító indítványt szeretne előterjeszteni az ez évi költségvetéshez, a 
közalkalmazottak ruhapénzéhez kapcsolódva, amely a mai testületi ülés későbbi napirendje. 
Várhatóan a ruhapénz összege nem a korábbi éveknek megfelelően lesz megállapítva, ezért 
javasolja, hogy a 13. havi fizetést Karácsony előtt kapják meg a dolgozók. Tudomása szerint 
pénzügyi akadályt ez nem jelenthet, kéri, hogy a költségvetés e szerint módosuljon.



 

Macsári József polgármester: Egyetért a javaslattal, úgy gondolja, hogy megoldható lesz a 13. havi 
fizetés Karácsony előtti kifizetése a közalkalmazottak részére.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság 
állásfoglalását az írásos előterjesztésekkel kapcsolatban.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az írásos előterjesztésben foglalt 
határozati javaslatot, a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásával együtt. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t
 

117/2002. (XI. 25.) Ökt. sz.

 

1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditási gondok enyhítésére 
szükség esetén 58 M Ft folyószámlahitelt vegyen fel. Amennyiben a likviditási gondok bérhitellel 
megoldhatók, akkor ezt a megoldást kell alkalmazni.

 

2./ Az intézmények működéséhez biztosítani kell az üzemeltetési költséget (gáz, áram és vízdíj).

 

3./ A dolgozóknak ki kell fizetni a minőségi bért és jubileumi jutalmat.

 

4./ Az eddig szakképzési hozzájárulásból, vagy pályázati pénzből rendezett üzemeltetési költségekre 
előirányzatot kell biztosítani.

 

5./ A Képviselő-testület korábbi állásfoglalásával összhangban a szeghalmi Női Kézilabda Klub 
részére 2002. évben 1,3 M Ft-os támogatást biztosít. A támogatás folyósításának feltétele az 
egyesületnél tisztújítás megtörténte, annak cégbírósági bejegyzéssel való igazolása, és az új elnök 
által benyújtott költségvetés.

 



6./ Engedélyezi, hogy a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola a munkaadói 
járulékok terhére 1.500.000,- Ft-ot átcsoportosíthasson a személyi juttatások előirányzatra.

 

Megbízza a polgármestert a fentiek szerinti intézkedések végrehajtására.

 

Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

 

3. sz.napirend: Sportcsarnok építési szerződésének módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az írásos  anyag Károlyi és Társa Építési Vállalkozó Kft. és az 
Önkormányzat között létrejött, sportcsarnok építési szerződés módosítását tartalmazza. E 
szerződésmódosítást megelőzte egy egyeztetőtárgyalás, amikor a tervezők, a műszaki ellenőr, 
kivitelezők áttekintették, hogy a korábbi szerződésmódosítások során megvalósultak-e mindazok a 
munkálatok amiket a kivitelező vállalt, illetve jogosak-e a jelenlegi módosító tételek, illetve 
összegszerűségükben megfelelő arányt képviselnek-e. E szerint a sportcsarnok 2002. december 
végére készül el olyan készültségi fokban, hogy belső kialakítása teljes egészében megtörténik és 
rendelkezésre fognak állni mindazok a sportfelszerelések, amik a sportolási lehetőséget biztosítani 
fogják. Elkészül a főbejárat és elkészülnek az alagsori parkolók. Lehet, hogy egyes külső burkolási 
munkák nem készülnek el – ez az időjárástól függ – és kb. 10 M Ft értékű munkálat az, amely a 
2003. évre áthúzódhat. Célszerűségi okokból történik a 2003. évi határidő meghatározása, ugyanis e 
határidőre már nagy biztonsággal lehet számolni arra, hogy pénzügyileg teljes mértékben rendezni 
tudja az Önkormányzat a beruházás finanszírozását.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Mint ahogyan azt az írásos anyag mutatja, a 4. számú 
szerződésmódosításról van szó, és kéri biztosítani a képviselők számára az eddigi 1., 2. és 3. sz. 
szerződésmódosításokat is. Érthetetlen számára, hogy az eddigi módosítások a Képviselő-testület 
tudomása nélkül valósultak meg.

 

Mester Csaba testületi tag: Kérdése arra irányul, hogy a szerződés módosítására azért kerül-e sor, 
mert a város nem tudja pénzügyileg rendezni a beruházási munkálatokat, vagy pedig azért, mert a 
sportcsarnok építése nem az ütemezés szerinti állapotban van. Számítani lehet-e kötbér fizetésre?

 



Macsári József polgármester: Fenti kérésnek megfelelően biztosítani fogja képviselőtársai részére 
az eddigi összes szerződésmódosítást. A jelenlegi szerződésmódosításra azért került sor, mert 
időközben olyan műszaki szükségességből adódó plusz feladatok merültek fel, amely 
elengedhetetlen a sportcsarnok rendeltetésszerű működéséhez. Pótmunkaként merült fel a szivárgó 
rendszer beépítése a sportcsarnok köré, illetve szivattyú automatikával történő átemelése a mellette 
lévő csatornába, amely műszakilag kellőképpen indokolt.  Kéri Tóth Géza műszaki ellenőr urat, aki 
a műszaki felügyelője a sportcsarnok építésének, hogy egészítse ki az általa elmondottakat.

 

Tóth Géza műszaki ellenőr: A fentieket kiegészítve elmondja, hogy az egyik szerződésmódosítás 
tárgya a padlóburkolat volt, a sportpadló, amelyről a tisztelt Képviselő-testületnek tudomása volt. 
Gyakorlatilag amit annak idején versenyárként  a sportcsarnokra meghirdettek, ez a különféle 
változtatásokkal odajutott, hogy a sportcsarnok beruházás ugyanazon az áron valósul meg, egy 
lényegesen másabb műszaki paraméterekkel, például berendezésekkel, ami korábban nem volt 
benne a szerződésben. Ezek a módosítások semmiképpen nem a város rovására történtek, hanem az 
előnyére.

 

Csák Gyula testületi tag: Hiányolja az eddigi szerződésmódosításokat, és kérdése, hogy kinek volt 
joga ezeket módosítani. Az eredeti szerződést a Képviselő-testület hagyta jóvá és úgy gondolja, 
hogy a módosításra is ez a szerv jogosult. Nem látja támogathatónak a szerződésmódosítást, és 
kétes számára, hogy anyagilag mennyire voltak ezek a változtatások előnyösek a városnak. 
Mindaddig amíg nem látják ezt az ügyet tisztán, addig semmiképpen nem tudják támogatni ezt. 
Tiszta, átlátható képet szeretnének a beruházásról, kezd egy kicsit színházzá válni a sportcsarnok 
ügye. Október végén arról hallottak, hogy néhány héten belül átadásra kerül, holott minden komoly 
ember számára nyílván való volt, hogy a beruházás befejezése még várat magára. Az alpolgármester 
úrtól azt kéri, hogy az a fajta kardos kiállása ami korábban volt a beruházással kapcsolatban, az 
maradjon meg az elkövetkezendő időben is. Biztos benne, hogy sokkal több rálátása van a dolgokra, 
mint eddig volt képviselőként. Kíváncsi az alpolgármester úr véleményére, hogy mennyiben 
támogatható ez a szerződésmódosítás.

 

Macsári József polgármester: Korai lett volna az októberi átadás, hiszen a Képviselő-testület még 
szeptemberben döntött az új padlóburkolatról, melynek szállítási határideje december volt. Ennek 
ellenére akkor nem változott a befejezési határidő, amely november végére szólt. A színházi szóra 
reagálva úgy ítéli meg, hogy nem lenne helyes belemerülni azokba a bonyodalmakba, amely az 
alapkőletételtől kezdve a befejezés folyamatáig tart. Az a legfontosabb célja a városnak és a 
Képviselő-testületnek, hogy komoly műszaki tartalommal, hosszú időre használható állapotú 
építmény legyen a sportcsarnok.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A beruházást korábban is figyelemmel kísérte és most is. Az első 
szerződés módosítás alkalmával a 363 M Ft-os költség 329 M Ft-ra módosult, mivel a hátsó parkoló 
elmarad. Erre a költségcsökkenésre azért került sor, mivel a városnak ez kedvezőbb pénzügyi 
szempontból. A 2. szerződésmódosítás a megrendelő kezdeményezésére történt, és mivel az előző 
polgármester úr nem akart felvenni működése alatt hitelt, ezért a fizetési határidők átütemezésre 
kerültek.



Ami a mostani helyzetet illeti, kétszer is tárgyaltak a vállalkozóval, bevonva a bonyolítót és a 
tervezőket is, annak érdekében, hogy a beruházás mielőbb befejeződjön. Kíváncsi volt arra, hogy a 
329 M Ft-ból ki tud-e jönni a vállalkozó, nem marad-e el valami a beruházásból ami a 
későbbiekben hátrányt jelent, illetve nem jelent-e kedvezőbb költségvetést a vállalkozó részére. A 
tervezők, a Hivatal műszaki vezetője és a bonyolító szerint a 329 M Ft összegből megvalósul 
mindaz, ahogyan azt a vállalkozó elvállalta. Ezt követően ismeretes volt a 13,5 M pluszköltség, 
mivel a tervezettől eltérően minőségileg jobb padló mellett döntött a Testület. A vállalkozó 
kimunkálta azt a költségvetést, amely a beruházás teljes befejezésére vonatkozik, és ezt az összeget 
próbálták mindannyian tételesen áttekinteni. Ennek eredményeképpen 363 M Ft az a végső összeg, 
amellyel a beruházás a hátsó parkoló egy részének megépítésével együtt, a kulcsátadásig 
megvalósul. Pluszmunkaként jelentkezett a vízelvezetés problémája is, nem volt semmilyen 
sporteszköz tervezve, s ezeknek természetesen anyagi vonzata van. Tehát a jelenlegi módosítás 
szerint minden feltétel teljesíthető, ami elvárható a sportcsarnokkal kapcsolatban.

Mindennek az eljárásnak nagy tanulsága az, hogy erre a létesítményre egy teljes kiviteli tervet – 
nem tendertervet - kellett volna készíteni, és ezt pályáztatni a közbeszerzési eljárás alapján.

A város nem a teljes kiviteli terv alapján pályáztatta meg ezt a beruházást, és hiba volt az is, hogy 
még a kiviteli terv készítését is átadta a vállalkozónak.

Túltekintve most már mindezeken, javasolja képviselőtársainak elfogadni a szerződésmódosítást, 
hogy ez által a sportcsarnok építése folytatódjon és befejeződjön. Természetesen azért került az 
anyag előterjesztésre, mert a Képviselő-testület döntésétől függ a szerződés aláírása. A Képviselő-
testület dönt a szerződés aláírásáról.

Kötbért illetően elmondja, hogy szerződés szerint a vállalkozó határidő mulasztás esetén kötbért 
tartozik fizetni. A kivitelezési terv szerint november 25-re kellett volna átadni egy részét a 
sportcsarnoknak, decemberben pedig a másik részét. Ez nyilvánvalóan nem lesz meg, ezért a 
vállalkozó késedelembe esik. A szerződésnek azonban olyan pontja is van, hogy ha 5 %-os 
pótmunka jelentkezik, akkor a felek a szerződést módosítják. E beruházásnál ez az 5 %-os 
pótmunka jelentkezik, tehát itt nem kerül sor kötbér fizetési kötelezettségre, annál is inkább, mivel a 
szerződés szerint az önkormányzat sem fog késedelmi kamatot fizetni a későbbi fizetési teljesítés 
miatt.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a szerződés módosítását az előterjesztés szerint.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági 
állásfoglalást napirenddel kapcsolatban.

 

Gajda Mihály testületi tag: A szerződésmódosítás mindenképpen a Képviselő-testület feladata, a 
törvény szerint ez kötelező. Ezzel kapcsolatos utalások alapján, az eddigi módosítások is kizárólag a 
Testület feladata lett volna. Ez egy közbeszerzési eljárás keretében megnyert pályázat volt, és ez az 
SZDSZ és MSZP-nek ez egy sarokpontja volt a választási kampányban, és meggyőződése, hogy ha 
ugyanezt egy FIDESZ-es polgármester tette volna, már rég fel lenne jelentve. Örömmel vette, hogy 
az alpolgármester látja azt, amit saját maga már a beruházás elkezdése előtt megfogalmazott. 
Ugyanis kezdettől fogva nem a sportcsarnok építése ellen érvelt, hanem kérte a kiviteli terv 
elkészítését, és egy részletes pénzügyi tervet, ami alapján látni lehetett volna, hogy kell-e hitelt 
felvenni. 



A FIDESZ-es képviselők e vita miatt azt a megjegyzést kapták, hogy sportcsarnokellenesek. Ma 
már utólag örül annak, hogy hangot adtak a fentieknek. , hogy ezáltal képviselők már a beruházás 
megkezdésekor hangoz

Kéri, hogy hangozzék el a kötbér összege is, ugyanis ha a vállalkozó hibájából nincs kész a 
beruházás ez 600 ezer Ft-ot jelentene naponként.

 

Macsári József polgármester: A kemény politikai jellegű megjegyzésekkel kapcsolatban az a 
véleménye, hogy a múlttal nem kellene foglalkozni. Az lenne a város számára a legfontosabb, hogy 
a napirenden lévő előterjesztésről, szerződésmódosításról döntést hozzon a Képviselő-testület.

 

Csák Gyula testületi tag: Az eddigi véleményét szeretné megerősíteni, és át kellene gondolni a 
szerződésmódosítását. Ezt a vállalkozót azért választotta a város, hogy olyan tőkeerős vállalkozás, 
aki képes megfinanszírozni a munkát, aki technikailag felkészült arra, hogy a beruházási 
munkálatok megfelelő színvonalon elkészüljenek és képes határidőre teljesíteni ezt a feladatot. 
Azok a pótmunka igények amelyek jelentkeztek, lehet, hogy indokolják a beruházás későbbi 
befejezését, de nem indokolja azt, hogy az alapvállalást ne tudja időre befejezni. Feltételezi, hogy a 
szerződésmódosítással kidob a város napi 600 ezer Ft-ot, holott eddigi kötelezettségeinek 
mindeddig eleget tett. Nem ismeri az eddigi szerződésmódosításokat, de úgy látja ha most ebben 
döntés születik, akkor a vállalkozó nyer ezzel, hiszen kibúvik a kötbér fizetési kötelezettsége alól. 
Akkor, amikor a város komoly anyagi nehézségekkel küzd, amikor az intézmények megszorítására 
kerül sor, amikor fontos felújítási munkálatokat napolnak el, akkor most különösebb vizsgálódás 
nélkül ennyi pénzt kidob az ablakon az önkormányzat.

 

Macsári József polgármester: Amikor a Sportcsarnok Építő Kft. általi 108 M Ft hitelfelvételről és az 
58 M Ft-os folyószámlahitelről van szó, nem tudja, hogy mi miatt feltételezi azt képviselő úr, hogy 
nem néztek utána annak, miszerint műszakilag és tartalmilag – a munkatársakat is bevonva – nem 
megfelelő ez a szerződésmódosítás. Úgy látja, hogy teljesen politikai síkra terelődött a sportcsarnok 
ügye. Továbbra is azt mondja, hogy ezt a létesítményt be kell befejezni a tervezett színvonalon. 
Kemény alkudozásnak köszönhető, hogy a beruházás végösszege 363.216/e Ft és ez egy korrekt 
megállapodás. Ettől függetlenül tiszteletben tartja mindenkinek a véleményét.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Egyértelműnek tartja, hogy a szerződésmódosítás a Képviselő-
testület feladata, és meg sem próbálják azt, hogy a Képviselő-testület megkerülésével kössenek 
bármiféle megállapodást, módosítást.

Ami a kötbért és az önkormányzati kötelezettségeket illeti, szeretné hangsúlyozni, hogy megítélése 
szerint ez a 363 M Ft-os összeg ilyen munkák mellett nagyon korrektnek mondható mindkét részről. 
Tehát nem hiszi, hogy ez a vállalkozóra jelentene nagyobb előnyt, mint a városra. Bízik abban, 
hogy ebben Testületben felhatalmazás nélkül nem születnek döntések, és nem maradnak el a kellő 
tájékoztatások. A beruházás tervezésekor kifejtette véleményét, hogy nem látja megvalósíthatónak, 
mivel nem áll rendelkezésre a bekerülési költség.  A beruházás elkezdődött, és be kell fejezni. 
Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy fogadja el a szerződésmódosítást.



 

Macsári József  polgármester: Szavazásra terjeszti elő az írásos anyag szerinti, fentiekben tárgyalt 4. 
sz. szerződésmódosítást. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 
igen szavazat, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

118/2002. (XI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat, illetve 
Károlyi és Társa Építési Vállalkozó Kft. között, Szeghalom Szabolcs v. u. 3. sz. alatti Városi 
Sportcsarnok építési –szerelési munkáinak kivitelezése tárgyában létrejött IV. sz. 
szerződésmódosítást.

 

Megbízza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírásával és az abban foglaltak végrehajtásával.

 

Határidő: Azonnal és értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester
 

4. sz. napirend: Ingatlanok értékesítése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztések egyrészt a Szabadság tér 10-12. Sz. alatti 
ingatlan,APEH által nem bérelt irodarész elidegenítésére, illetve a Szülőotthon elidegenítésére 
vonatkoznak, melynek tárgyalása külön történik. Kéri a véleményeket, illetve a bizottsági 
állásfoglalást a 4. sz. előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: ismerteti a Pénzügyi Bizottság 
állásfoglalását napirenddel kapcsolatban.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a Szabadság tér 10-12. sz. alatti, jelenleg 
használaton kívüli irodarészt, melynek alapján megállapítja, hogy Képviselő-testület 18 igen 
szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:



(Szavazás alkalmával Hidi Sándor képviselő nem tartózkodott a tanácskozó teremben.)

 

H a t á r o z a t
 

119/2002. (XI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Szeghalom, 
Szabadság tér 10-12. sz. alatti ingatlan, az APEH által nem bérelt irodarészt elidegenítésre kijelöli 
az ingatlanszakértő által felértékelt bruttó 6.250.000,- Ft áron.

 

Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan megosztásáról gondoskodjon. Az elidegenítés 
lebonyolítása a Közbeszerzési Bizottság feladata.

 

Határidő: megosztást követő 15 nap

Felelős: Macsári József polgármester

           Közbeszerzési Bizottság
 

Macsári József polgármester: A továbbiakban a 4/1. sz. írásos anyagot terjeszti elő, és támogatja a 
Takarékszövetkezet vételi ajánlatát. Kéri képviselőtársainak hozzászólását az ajánlathoz.

 

Gajda Mihály testületi tag: A szeptemberi ülésen szerepelt az előterjesztett vételi ajánlat, és arról 
volt szó, hogy amíg az új Testület nem áll össze, és nem tekinti át az ingatlanokat, amelyekre 
szüksége lehet, addig nem adja el. Javasolja, hogy mindaddig, amíg a város nem tekinti át azokat a 
rövid és hosszú távú feladatait, ami ingatlanigénnyel járhat, addig ne döntsenek a Szülőotthon 
eladásának kérdésében. El kellene majd dönteni, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyeket 
hasznosítani lehetne valamilyen formában. Mindaddig amíg ez nem kerül áttekintésre, addig a 
FIDESZ tartózkodni fog ilyen kérdésekben.

 

Mikolik Judit testületi tag: Az épület 2 éve áll gazdátlanul, már el kellett volna adni a korábbi 
időszakban is. Az épület tetőszerkezetét tekintve, nem biztos, hogy még egy évet kibír. Véleménye 
szerint el kell adni mielőbb az épületet, hiszen az állapota egyre jobban romlik. Biztosan nem lesz 
célja a városnak sem egészségügyi intézménynek, sem másra, mert nagyon sokat kellene rákölteni.

 



Dr. Farkas József alpolgármester: A vételi ajánlat szerepelt már a szeptemberi ülésen, ahol azt 
javasolta, hogy hagyják meg a döntést az új Testületnek. Most az a javaslata, hogy adja el az 
Önkormányzat az épületet, hiszen várhatóan a vevő rendbe teszi az épületet és a Tildy utca arculatát 
szebbé teszi a felújított épület. Támogatná Gajda Mihály indítványát, ha konkrét javaslatot mondott 
volna az épület hasznosítására vonatkozóan. Mivel azonban ilyen irányú javaslat nem hangzott el, 
javasolja az elidegenítést, hiszen az intézmények fejlesztésére nagy összeget kellene költenie az 
Önkormányzatnak és szükség van a bevételre. Az ingatlan 18 millió Ft-ra volt hirdetve, amelyre 
eddig nem volt jelentkező. Örülni kell a Takarékszövetkezet vételi ajánlatának és javasolja annak 
elfogadását.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a vételi ajánlatot, a határozati javaslattal együtt, 
amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 2 ellenszavazat, 5 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

120/2002. (XI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elidegeníti a tulajdonában lévő, 
Szeghalom Tildy u. 4. sz. alatti (volt szülőotthon) ingatlanát a Szeghalom és Vidéke 
Takarékszövetkezet részére, az ingatlanforgalmi szakértő által felértékelt bruttó 12.000.000,- Ft 
vételárért.

A vételár kiegyenlítésére a szerződés aláírását követő 8 napon belül kerül sor.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos további intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2002. december 20.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5. sz. napirend: Bejelentések

 

5./ Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja

 



Macsári József polgármester: Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos észrevételek megtételére, a 
bizottsági vélemény ismertetésére.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság tagja: Ismerteti a bizottsági véleményt 
rendelet-tervezettel kapcsolatban.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását a bizottsági 
véleménnyel együtt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen 
szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2002. (XI. 26.) sz. rendelete

 

a települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló, többszörösen módosított 4/1996. (II. 
26.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról.

 

1. §

 

A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.
 

(2) A tiszteletdíj mértéke:

a., A bizottság elnöke részére: 40.000,- Ft

b., A Bizottság képviselő tagjai részére: 32.000,- Ft

c., A Bizottság nem képviselő tagjai részére:18.000,- Ft.

 

2. §

 

Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 



5/1 Intézményvezetői megbízások meghosszabbítása

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztésben foglalt határozati javaslatok közül először a Nagy 
Miklós Városi Könyvtár igazgatójára vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra Képviselő-testület 
felé. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 19 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

121/2002. (XI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete a Nagy Miklós Városi Könyvtár igazgatójának, Horváth 
Lászlónak a magasabb vezetői megbízatását az igazgatói állásra kiírt pályázat elbírálásáig, 
meghosszabbítja.

 

Határidő: 2002. november 28.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ezt követően a Művelődési Központ igazgatójával kapcsolatos 
határozati javaslatot terjeszti szavazásra, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

122/2002. (XI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete a Művelődési Központ igazgatójának, Vígh Ilonának a 
magasabb vezetői megbízását az igazgatói állásra kiírt pályázat elbírálásáig meghosszabbítja.

 

Határidő: 2002. november 28.

Felelős: Macsári József polgármester



 

5/2. Közalkalmazottak ruhapénz juttatása

 

Macsári József polgármester: Kéri a ruhapénz juttatással kapcsolatos véleményeket, bizottsági 
állásfoglalást.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság vezetője: Ismerteti a bizottsági 
állásfoglalást. Saját véleményét is kifejtve javasolja, hogy ne differenciáljanak az összegben, hanem 
mindenkinek egységesen biztosítsa az Önkormányzat, hiszen ha nem jutalomról van szó, így látja 
tisztességesnek.

 

Kincses Sándor testületi tag: Véleménye szerint ha a tiszteletdíjat megszavazta a Képviselő-testület 
egy hónapra vonatkozóan, akkor a közalkalmazottak részére egy évre biztosítandó a 20.000,- Ft 
ruhapénz juttatás nagyon karcsúnak mondható.

 

Macsári József polgármester:  Nem tartja szerencsésnek az összehasonlítást, hiszen a tiszteletdíj 
megállapításával a Képviselő-testület tagjaitól és a bizottsági tagoktól komoly munkára számítanak, 
és az összeg bruttóban értendő. A ruhapénz juttatással biztosítják mindenki számára a nettó 20.000,- 
Ft-ot, amely juttatást rendelet nem ír elő, de most amikor hitel felvételére van szükség, biztosítani 
szeretné Képviselő-testület ezt az összeget a közalkalmazottak részére.

 

Gajda Mihály testületi tag: Abban az esetben, ha egységes lesz a juttatás, javasolja, hogy a 13. havi 
juttatást a karácsonyi ünnepek előtt megkapják a dolgozók.

 

Bacsó Imre testületi tag: Nem látja a lehetőségét annak, hogy az intézményvezető koordinálja ezt az 
összeget. Van-e erre lehetőség?

 

Macsári József polgármester: Ha egységesen 20.000,- Ft-ot állapít meg a Képviselő-testület, akkor 
az intézményvezetőnek nincs mérlegelési lehetősége.

 

Mikolik Judit testületi tag: Javasolja, hogy a ruhapénz juttatás 20 ezer Ft-ban legyen megállapítva 
mindenki számára egységesen. 



Nem tartja szerencsésnek az összehasonlítást a képviselők tiszteletdíjával, ugyanis 
képviselőtársaival együtt szinte mindig ajánlanak fel az összegből valamilyen célra, hiszen mindig 
felkeresik a szponzorálást igénylő szervezetek, vagy akár magánszemélyek is.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést azzal a módosítással, hogy a 
közalkalmazottak részére a ruhapénz juttatás 20.000,- Ft összegben legyen megállapítva mindenki 
számára egységesen. Szavazás alapján megállapítja, hogy Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

123/2002. (XI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eddigi gyakorlatának megfelelően, 
költségvetéséből többletbevételének, illetve az intézmények 2002. évi költségvetési maradványának 
és többletbevételének terhére, a közalkalmazottak részére ruhapénz juttatáshoz egységesen 20.000,- 
Ft/fő összegben forrást biztosít.

Az elszámolás az intézmények belső szabályai alapján történnek.

 

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

 

Határidő: 2002. december 05.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/3. Sportcsarnoképítő Kft. ügyvezetőjének megválasztása

 

Macsári József polgármester: Javasolja az előterjesztés elfogadását, az új ügyvezető ugyanolyan 
feltételekkel vállalja e megbízatást, tiszteletdíj megállapítása nélkül, mint az előző ügyvezető. Most 
már megérkezett a Kft. részére a 108 M Ft, megindult a mozgás a Kft. életében.

 

Mester Csaba testületi tag: 2003. március 20-ig elkészül a sportcsarnok , így kérdése arra 
vonatkozik, hogy miért egy évre szól a megbízatás. Kérdése még, hogy a beüzemelést, illetve a 
működtetést is irányítaná a Czirják úr, ha igen milyen módon. 



Polgármester úr, illetve a Hivatal gondolkodott-e már azon, hogy milyen módon milyen 
feltételekkel, milyen ütemezéssel kívánná a belakást megszervezni? Tehát az egyszemélyes 
felelősnek a kijelölését milyen módon szeretnék megoldani, mert véleménye szerint nem március 
20-án kellene kinevezni a sportcsarnok vezetőjét, hanem jóval előtte – akár már egy fél éve is, hogy 
tapasztalatot gyűjtsön más helyről. Hogyan lehet ezt gazdaságosan a célnak megfelelően 
működtetni.

 

Macsári József polgármester: Fenti kérdésre válaszolva elmondja, hogy praktikussági okokból egy 
év a megbízatás. A 108 M Ft-os hitel visszafizetésének határideje kamataival együtt 2003. 
november 30. nap. A sportcsarnok működésével kapcsolatban felmerülő feladatokról a Képviselő-
testület dönt. Azzal egyetért, hogy ha fél évvel ezelőtt tudták volna már, hogy ki lesz a sportcsarnok 
vezetője, és tudnák, hogy milyen formában üzemel a létesítmény, akkor már tudna programokat 
szervezni. Korábban történtek egyeztetések a sportcsarnok üzemeltetésére, mely üzemeltetés 
önmagában a dologi jellegű kiadásokban is komoly terhet fog jelenteni a városnak. Maga részéről 
nem támogatja, hogy külön intézményként, teljesen önállóan működjön. Elképzelhető, hogy egy 
másik intézménnyel közösen történik majd az üzemeltetése a sportcsarnoknak. Természetesen erről 
hamarosan egyeztetni kell együttesen, hogy a legoptimálisabb megoldásra jussanak e kérdésben. Itt 
most csak arról van szó, hogy a Kft. ügyvezetője összeférhetetlenség miatt nem lehet az eddig 
választott személy, és újat kell választani.

 

Gajda Mihály testületi tag: A FIDESZ a szavazás során tartózkodni fog, nem a jelöltnek a személye 
miatt, hiszen nincs ellene kifogásuk, hanem azért, mert más megoldást tartottak volna 
célszerűbbnek.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági 
állásfoglalást.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – 6 tartózkodás 
mellett – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

124/2002. (XI. 25.) Ökt. sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hidi Sándor Szeghalmi 
Sportcsarnoképítő Kft. ügyvezetőjének a megbízatását 2002. november  30.napjával visszavonja, és 
ezzel egyidejűleg 2002.december 1-től, egy évi időtartamra Czirják János Szeghalom Dózsa 
Gy.u.22.sz. alatti lakost választja meg a Szeghalmi Sportcsarnoképítő Kft. ügyvezetőjének

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.

 

Határidő: változás átvezetése a Cégbíróságnak 15 napon belül

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/4. Gyányi Károly kérelme lakásbérleti szerződés módosításra

 

Macsári József polgármester: Támogatja Gyányi Károly Építési Hatóság irodavezetőjének kérelmét. 
A kérelmet szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 19 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

125/2002. (XI. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyányi Károly irodavezető kérelmét 
támogatja és a részére bérbe adott, önkormányzati tulajdonú Szeghalom Bocskai u. 4/A IV/11. sz. 
alatti lakás bérleti idejét 2004. december 31. napjáig meghosszabbítja. Egyúttal hozzájárul ahhoz, 
hogy élettársa Csige Lídia bérlőtársként a lakásba költözzön.

 

Megbízza a polgármestert, hogy fentieknek megfelelően gondoskodjon a lakásbérleti szerződés 
módosításáról.

 

Határidő: 2002. december 20.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Egyéb napirendje nincs a testületi ülésnek. 



A továbbiakban szeretne tájékoztatást adni a TITÁSZ Rt-vel folytatott eddigi tárgyalásokról. A 
korábbi Képviselő-testület előtt már ismert volt, hogy a városban 7 db trafóház került át 
térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába. Ezt a város felajánlotta megvételre a TITÁSZ-nak, 
és előző elképzelések között szerepelt az a megoldás is, hogy a trafóházak cserére kerüljenek a 
TITÁSZ székházra. A jelenlegi személyes tárgyalás alkalmával a város szeretné ezeket a 
trafóházakat elidegeníteni az Rt. részére, azonban az általuk felajánlott nettó 4.248/e Ft összeg 
kevésnek mondható még akkor is ha ezek a trafóházak forgalomképtelennek mondhatók. Az 
Önkormányzat ajánlata nettó 6 M Ft, illetve 5 éven keresztül a karácsonyi ünnepek alatti (egy 
hónapi) díszkivilágítás biztosítása az Rt. által. Erre döntés még nem született, ebben kérné 
képviselőtársainak a véleményét.

Az Ady utcai autóbuszváróval kapcsolatban érkezett jelzés, a kihelyezett pad minőségével 
kapcsolatban. Erre reagálva elmondja, hogy az autóbusz öblözet kialakításával egy időben nem 
készült még el a szemben lévő autóbuszváró tükörképének megfelelő építmény, ennek beiktatásával 
együtt azonban a kihelyezésre kerülő padozat is az autóbuszra várók kényelmét fogja szolgálni. A 
jelenlegi megoldás csupán ideiglenes jellegű.

 

Mester Csaba testületi tag: A TITÁSZ Rt. felé tett árajánlattal, és a tárgyalással egyetért. Az 
autóbuszváró kialakítása mindenki örömére szolgál, hiszen az Ady Endre utca ilyen formában 
megváltozott, azonban javasolja, hogy ne egy időszakos díszvilágítást kérjen az Önkormányzat – 
bár nagyon fontosnak tartja, hogy Szeghalom is kapcsolódjon azokhoz a településekhez, akik 
megfelelő hangulatot teremtenek a karácsonyi ünnepek alatt – hanem az átalakított Ady E. utca 
elején a Református templom kapjon állandó éjszakai kivilágítást. Egyébként az egész templom, 
illetve híd környékének hangulatát ki tudná fejezni, egységessé tudná tenni.

Fontosnak tartja megemlíteni a közlekedési átalakítások utáni állapotot, ugyanis véleménye szerint 
a leszűkített 47. sz. főközlekedési út nem feltétlenül fog eredményes közlekedést biztosítani és 
aggódik a gyalogos közlekedőkért, akik a volt vasműszaki bolt előtti gyalogos átjárón közlekednek. 
Havas, csúszós úton kimondottan veszélyes útszakasznak tekinti ezt, és egyben a gyalogosok ki 
vannak téve annak is, hogy a járművek esetleg sárral összefröcskölnék őket. Erre javasolna esetleg 
egy átlátható plexit kerítést, feltéve, ha ez a műemlékvédelmi környezetbe beillik. Bízik abban is, 
hogy a buszmegálló elkészültével a 20 éve fennálló fiú kollégium előtti aknacsapdák is eltűnnek a 
járdáról. A buszmegállóval kapcsolatban pedig javaslata az, hogy a Műszak vizsgálja meg a Puszta 
Csárda előtti várókat, és fokozatosan a városban cserélődjenek át az autóbuszvárók úgy, hogy azok 
egységesek legyenek.

 

Macsári József polgármester: A díszkivilágításra vonatkozó ajánlatát úgy tette meg, hogy ez 
bizonyos helyekre, épületekre vonatkozzon folyamatosan. Az Rt. ettől elzárkózott, nem vállalta az 
ezzel járó költséget. A közlekedéssel kapcsolatban felvetett kérdésre az a véleménye, hogy a 
forgalomlassítás akkor töltené be funkcióját a figyelemfelhívó két sárga villogó fény 
alkalmazásával, ha valahol még a Széchenyi utcán lenne egy hasonló lassítás, mert félő az, hogy a 
vasútállomás felöl érkeznek inkább nagy sebességgel autók és későn veszik észre ezt a 
forgalomlassító megoldást. Mindaddig, amíg a kerékpárút nem kerül átirányításra, inkább számukra 
jelent ez a szűkítés nagyobb gondot, balesetveszélyt. A volt vasműszaki sarkánál korlátelhelyezés 
gondolata merült fel, azonban ezt nem feltétlenül engedélyezné a Műemlékvédelmi Felügyelőség. 
Minden ésszerű megoldás figyelembe vehető azonban a gyalogosok védelme érdekében.



Az aknacsapdák a kerékpárút megvalósításával együtt el fognak tűnni a fiúkollégium elöl, a 
Műszaki csoport már intézkedett, hogy a megálló csapadékvíz megszüntetése érdekében, kapjon 
egy magasítást aszfalttal az út.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Javasolja kivilágítani a II. Világháborús Emlékművet, mivel ezt a 
választókörzetében felvetették. Úgy gondolja, ha ez megoldható, akkor méltó kegyeleti hellyé 
alakulna az emlékmű.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A 47. sz. főközlekedési úttal kapcsolatos hozzászóláshoz kapcsolódva 
sebességkorlátozó tábla kihelyezését tartaná szükségesnek a gyalogosok védelme érdekében a már 
említett szakaszon.

A Kinizsi utcai közlekedés forgalma megnőtt, és főleg az iskolába induló gyerekek érdekében veti 
fel, akik a környező utcákból átjárnak ezen útszakaszon, hogy vegye fel a város a Közúti 
Igazgatósággal a kapcsolatot és egy villogó sárga fénnyel ellátott gyalogátkelő helyek 
megvalósítását kezdeményezze a gyalogosok védelme érdekében. Ugyancsak indokolt lenne a 
sebességcsökkentés is a Kinizsi utcán.

Az útépítési fejlesztésekkel kapcsolatban már elhangzott hasonló hozzászólás arról, hogy a 
lakossági befizetések 75 %-a esetén megépülnek az útalapok. Példás gyorsasággal történtek a 
befizetések, és így jogos a kérdés, hogy a Vasút utcában ez évben megvalósul-e a fejlesztés.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Választókörzetükben 2 utcában megtörtént a 75 %-os 
lakossági befizetés, így az itteni lakosok is  jogosan várják  az útépítést. A kis Hunyadi és a Corvin 
utcáról van szó, illetve tudomása van több utcákról is. A polgármester úr is említette, hogy jogos a 
kérés, hiszen több olyan utca van ahol már régen befizették ezt a hozzájárulást, és így az útalapokat 
el kell kezdeni. Többen megkeresték választókörzetében azzal, amit személyesen is tapasztalt, hogy 
túlsúlyos teherautók, kamionok hajtanak be például a Táncsics utcánál, Dugovics utcánál, holott 
már a Kolozsvári utca megépült. Kéri, hogy az eset fokozottan ellenőriztetve legyen, hogy ne 
közlekedjenek túlsúlyos gépjárművek ezeken az útszakaszokon.

 

A továbbiakban elmondja, hogy nagy örömmel fogadta a házi brigád működését a városban. Az 
Újtelepen már tapasztalható, hogy a sportpálya környékét rendbe tették, és szeretné, ha a Torda 
utcán a csapadékvíz elvezetés megoldódna, ugyanis betemettek egy gödröt mely csapadékvíz 
levezetésére szolgált.

A TITÁSZ Rt.-vel elkezdett tárgyalást szintén örömmel vette, és mindenképpen támogatja a 
karácsonyi időszakban megvalósuló kivilágítást.  Ha ez megvalósulna, ebben  sok ember örömét 
lelné.

 

Macsári József polgármester: Amennyiben létrejön a TITÁSZ Rt-vel a megállapodás, akkor már az 
idei karácsonyi ünnepeket is meg lesz a kivilágítás.



A közlekedéssel kapcsolatban felvetett összes problémát jogosnak tartja és a Közúti Igazgatósággal 
felveszi az Önkormányzat a kapcsolatos ennek megoldása érdekében.

A házi brigád működése valóban eredményes, és örömmel vette a lakosság jelzését erre 
vonatkozóan. A Tordai utcai belvízelvezető árok helyreállítását a brigád meg fogja oldani, és reméli, 
hogy a város környéke szebb és tisztább lesz munkájuk által.  Sajnálatosnak tartja a kukaborogatást, 
és a virágládák kiborítását a városban. Ennek megszüntetése érdekében felveszi a kapcsolatot a 
rendőrséggel és a polgárőrséggel.

 

Mikolik Judit testületi tag: A Bethlen utcában, az iskolához történő átjárónál sebességkorlátozó 
táblát javasol kihelyezni, mivel nagy lett a forgalom, és az iskolába járó gyerekek ezáltal nagy 
veszélynek vannak kitéve, kérné ennek  megvizsgálását. A Széchenyi  utcában a világítólámpák 
korszerűsítése, cseréje miatt lekerültek a gólyafészkek, ezek pótlására kérne intézkedéseket, 
amennyiben lehetőség van rá.

 

Barna Gyula testületi tag:  Hozzászólásában felveti, hogy lassan a hótakarítás problémájáról is 
beszélni kell. Javasolná, hogy a Töviskesi külterületben az ottani helyi vállalkozóval egyezségre 
kellene jutni a  hóeltakarítási munkákat illetően, illetve a belterületen is  meg kellene oldani a 
hóeltakarítást, hiszen sajnos ez a városban sincs megoldva, és a havazás beálltával ez komoly 
közlekedési problémát fog okozni

 

Macsári József polgármester: A Bethlen utcai felvetést megvizsgálják, a TITÁSZ-hoz pedig 
továbbítják a lámpatestekkel kapcsolatos felvetést.  A hóeltakarítás ügyében a TAPPA KFT—vel 
már tárgyalást folytatott az Önkormányzat, ez a kérdés meg lesz oldva önköltségi áron, és akár 
éjszaka is indulni fog a hóeltakarító jármű. A homokszórással kapcsolatban a helyi vállalkozóval a 
kapcsolatot felveszi az Önkormányzat, egyeztetni fog a töviskesi vállalkozóval.

 

Csák Gyula testületi tag: Nagy probléma Töviskesben az ívóvíz ellátás. Az Önkormányzatnak 
kötelessége egészséges ivóvizet biztosítani a lakosoknak, ezt önkormányzati törvény biztosítja 
mindenki számára. Kéri a Városfejlesztési Bizottságtól, illetve a polgármestertől, hogy ez ügyben 
intézkedjenek annak érdekében, hogy megfelelő ivóvízhez jussanak a lakosok. Jelenleg alkalmatlan 
emberi fogyasztásra az ivóvíz. Nagy beruházást jelent, de muszáj megoldani a kérdést, mivel 
nagyon kritikus a helyzet. Javasolja, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalja, vegye fel 
napirendre a problémát.

 

Következő hozzászólásában a kistérségi társulás fontosságát hangsúlyozza, és úgy gondolja, hogy 
egy település érvényesülése és pénzhez jutása kapcsolatszerzés tekintetében nagyon fontos, hogy 
milyen pozicióban van. Véleménye szerint törekedni kellene arra, hogy az Észak-Békési Társulás 
központja Szeghalom város legyen. A testületi anyagban a kistérségi társulással kapcsolatos 
tájékoztatás nem szerepelt, kéri, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően ezt továbbra is biztosítsa 
számukra a polgármester úr.



Szomorúan vette tudomásul, hogy nem Szeghalom tölti be e társulás vezetői posztját. A Képviselő-
testület támogatná a polgármester urat abban, hogy akár a város részéről terhet is vállalna annak 
érdekében, hogy ez a poszt Szeghalom város részéről betöltésre kerülne. Ha figyelembe veszik azt, 
hogy jövőre a Kormány egyre erősebb kistérségi társulásokat akarja szerephez juttatni, szemben a 
Területfejlesztési Tanácsokkal

.

Macsári József polgármester: A Töviskesi ivóvízellátással kapcsolatban elmondja, hogy már ez 
ügyben történtek előrelépések. Hatalmas mértékű a vízelfolyás csőtörések alkalmával, 7 csőtörés is 
volt.  Ez sajnos hosszú évekre visszahúzódó probléma. A Töviskesi lakások építését, és az 
ivóvízellátását az akkori Állami Gazdaság vállalta fel, erre a kérdésre valóban sürgősen vissza kell 
térni bevonva a Városfejlesztési Bizottságot is.

 

A kistérségi társulással kapcsolatos felvetéssel egyetért. A jelenlegi alakuló ülésen részt vett, és 
részletesen beszámol az ott elhangzottakról, eleget téve ezzel tájékoztatási kötelezettségének.

Mindenképpen megköszöni képviselőtársainak a támogatását, erre igényt is fog tartani akkor, 
amikor ez újból szóba jöhet a tisztújítás kapcsán, hiszen a városnak az érdekét sokkal jobban tudnák 
képviselni esetleges vezetői poszt megszerzése esetén.

 

Bacsó Imre testületi tag: Ugyancsak ivóvíz problémák vannak a Barna szigetben is. Magánkézben 
van a hálózat, és kéri a polgármester urat hasson oda az Önkormányzat, miszerint a tulajdonos 
végezze el a fertőtlenítést annak érdekében, hogy a lakosok jogosan jussanak hozzá mindannyian az 
egészséges ivóvízhez.

Az Újtelep VIII., XIV. és XIII.. utcában élő kisgyermekes családok közül vannak olyanok, ahová 
nincs bekötve a víz, nem saját hibájukból, hanem hátrányos helyzetűek és e miatt. Vannak 
támogatási lehetőségek képviselő-testületi határozat alapján, és ebben kérne számukra segítséget. Itt 
a probléma az, hogy ők semmilyen nagyságú összeget nem tudnak előteremteni, mivel nincs miből, 
és nincs hitellehetőségük sem. Kamatmentes hitelből tudnák esetleg megoldani. Ez azért is 
megoldást igényelne, mert a XIV. utcában közkifolyó

 

Macsári József polgármester: Esetleg a nyomvonal kiásásában tudna a család közreműködni. 
Mindenképpen utána néz a határozatnak, hogy miben tudna az Önkormányzat segíteni.

 

Tekintettel arra, hogy egyéb bejelentés nincs, megköszöni képviselőtársainak a munkáját, és a 
testületi ülést lezárja.
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Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester jegyző


