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Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. március 31-én tartott 
nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalának nagytermében

 

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

Gali Mária jegyzőkönyvvezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket, 
valamint a helyi televízión keresztül Szeghalom város lakosságát. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülésen 18 fő képviselő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes, és 
az ülést megnyitja.

 

Mielőtt rátérnének a napirendi pontokra, egy bejelentéssel szeretné kezdeni a testületi ülést. 
Magyarország UNIÓ-s csatlakozásához kapcsolódón valamennyi település emlékkönyvet kapott a 
Miniszterelnöki Hivataltól. Megkéri a képviselőket, hogy az UNIÓ-s csatlakozást, mint akaratukkal 
egyezőt, ismerjék el azáltal, hogy ezt az emlékkönyvet Szeghalom város elöljárói aláírják. Később 
ezt az emlékkönyvet mindenki számára hozzáférhetővé tesszük a Polgármesteri Hivatal 
földszintjén, és kéri a város valamennyi lakóját, aki egyetért az UNIÓ-s csatlakozással, hogy 
tisztelje meg az Önkormányzatot az emlékkönyv aláírásával. Az emlékkönyv később a Nagy Miklós 
Városi Könyvtárába kerül.

(Az emlékkönyvet a jelenlevő önkormányzati képviselők aláírták.

A testületi ülés napirendjeinek tárgyalására javaslatot tesz a szerint, hogy a 10/8. sz. előterjesztést 
elsőként tárgyalják, majd ezt követően a meghívóban szereplő sorrend alapján. A 10/12. 
sorszámmal ellátott előterjesztést pedig zárt ülésen javasolja tárgyalni. 



Kérdezi képviselőtársait, hogy a javaslattal egyetértenek-e, illetve van-e javaslatuk egyéb napirend 
felvételére. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek a napirendi 
pontok tárgyalására elhangzott javaslattal.

 

10/8. sz. napirend: Pándy Kálmán Kórház Szeghalmi Fekvő- és Járóbeteg Egység rekonstrukciójára 
pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán, a Thermál-BER Kft. képviseletében 
megjelent Tokai Oszkár urat. Legutóbbi testületi ülésen döntés született arról, hogy az egészségügyi 
intézmények felújításával, a minimumfeltételekre történő átalakításával kapcsolatban kössön az 
Önkormányzat szerződést a Thermál-BER Kft.-vel, hogy a város címzett támogatást nyújthasson 
be. Az előterjesztést szerint a pályázat részleteiben kidolgozásra került, amelyben A és B variáció 
szerepel, amely gyakorlatilag a szeghalmi járóbeteg szakrendelő felújítását és átépítését, valamint a 
Utókezelő Kórház felújítását, átépítését és egy új tömb létesítését tartalmazza úgy, hogy mintegy 
150 M Ft értékben eszközfejlesztésről is szó van. Ezzel kapcsolatban tájékoztatja képviselőtársait, 
hogy a Pándy Kálmán Kórház az eszközfejlesztéshez kapcsolódó 10 %-os önerőt vállalta. Az 
egészségügyi intézmények felújításával kapcsolatban támogató nyilatkozatot adott a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács is. Véleménye szerint a B variáció az, amely a város számára kedvezőbb, 
hiszen ez tartalmaz egy + 200 m2-es bővítést, fizióterápiás résszel a Kórháznál, amely elmozdítja a 
fejlődés irányába Szeghalom város egészségügyi ellátását.

A pályázatot mindenképpen be kell nyújtani, amelyben a B variáció 886 millió Ft-ról szól, és 89 M 
Ft saját erő biztosításáról, és bízik az Önkormányzat a kedvező elbírálásban, ugyanis ha a pályázat 
elutasításra kerül, akkor 2005.december 31. után nem üzemelhetnek azok az egészségügyi 
intézmények, amelyek a minimumfeltételeknek nem felelnek meg.

 

Kéri a jelenlevő Tokai Oszkár urat, hogy a Képviselő-testületnek egy rövid tájékoztatást adjon az 
előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Tokai Oszkár a Thermál-BER Kft. képviselője: Köszönettel vette a meghívást. Mint mondja, 
egészségügyi mérnök, és közel 40 éve dolgozik az egészségügyben, így az itteni egészségügyi 
intézményeket a kezdettől fogva ismeri. Ugyancsak ismeri a kórházat is, alapításától kezdődően, 
mivel tanulmányozta Miklya Jenő szeghalmi muzeológus könyvéből a kórház történetét. Kiemeli, 
hogy Békés megyében a legszerényebb jövedelemmel rendelkező térség saját erőből egy módosabb 
polgárnak a felajánlásából a birtokán létesítette ezt a kis kórházat, amely már az 1800-as évek végén 
ápoldai munkákat folytatott, és az I. világháború során katonai kórházként segítette az itt átvonuló, 
arra rászoruló hadseregnek a tagjait. Később a két világháború között, amikor az ország Európa 
tuberkolózisának a legnehezebb helyévé vált, akkor a település a TBC elleni küzdelemre ajánlotta 
fel ezt az intézményt, és részben önállóan, másrészt pedig a József Attila megyei, illetve volt királyi 
tüdőszanatórium keretén belül tevékenykedett. Itt nagyon sok ismert és neves szeghalmi 
személyiséget lehet megemlíteni, és tiszteletből megemlíti Dr. Szentkereszti László nevét, aki a 
Békés megyei közegészségügyi intézet első főigazgatója volt, aki a háború utáni időszakban nagyon 
sokat tett ezért a létesítményért.



Az elmondottakkal azt szeretné érzékeltetni, hogy mennyire fontos a város számára megtartani az 
egészségügyi intézményét: A létesítmény felett eltelt az idő, és az akkori igények, szabványok, 
amely szerint annak idején a létesítmény épült túlhaladta az intézményt, de időközben azokat az 
egységeit, amelyek a működésének az alapját biztosították, kisebb fejlesztési megyei 
támogatásokból sikerült rendbe tenni annyira, hogy alkalmasak az intézmény szakmai, vagy 
gyógyászati működésének hosszabb távú megalapozására is. Sajnos a gyógyászati terület, amelyen 
korábban 80 ágy, később a szülőotthon elvesztése után a szülőotthoni ágyakat is el kellett helyezni 
itt, már nem felel meg annak a szakmai minimális előírásnak, hogy 6 m2 jusson egy főre. Tehát se 
olyan új gyógyászati eljárásokat, se olyan új technológiát, amely jövőbe mutató, ebben az 
intézményben nem lehet elhelyezni. Amennyiben nem történik lépés ez ügyben, úgy az intézményt 
fel kell számolni. Ez azzal is jár, hogy az ágyakkal arányos munkahelyek is elvesznek, amely 100 
körülinek mondható. Ezt mindenképpen el kell kerülni, és a címzett támogatás benyújtása az 
egyetlen lehetőség a rekonstrukcióra, amivel várható, hogy ez a nagy összegű beruházás 
megvalósul. Köszöni a figyelmet, és szívesen válaszol a pályázattal kapcsolatos kérdésekre, 
észrevételekre.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a kiegészítést a pályázattal kapcsolatban, amely ha 
sikeres lesz, úgy nem csak a város, hanem a környező települések javát is szolgálja az egészségügyi 
ellátást illetően. Az írásos anyag kellő előkészítés miatt a napokban lett a képviselők részére 
biztosítva, így a bizottságok nem tárgyalhatták. Kéri képviselőtársaitól a véleményeket 
előterjesztéssel kapcsolatban.

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a 
B változat szerint.

 

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

 

Határozat
 

24/2003. (III. 31.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Pándy Kálmán Kórház Szeghalmi 
Fekvő- és Járóbeteg Egysége rekonstrukciójának 886 millió Ft („B” változat) összegű címzett 
támogatási igény szakmai programjával, és címzett támogatásra javasolt beruházás esetén vállalja a 
89 millió Ft saját forrás biztosítását 2004-2005. években a pályázatban szereplő ütemezésben.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a címzett támogatás szakmai programjának 
benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére.

 



Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. április 25.

 

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az írásos jelentéssel kapcsolatos kiegészítése nincs. Kéri 
képviselőtársainak a véleményét a jelentéssel kapcsolatban.

Mivel hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátja a jelentést.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

Határozat
 

25/2003. (III.31.) Ökt.sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Az Önkormányzat 2002. évi zárszámadása

Előadó: Macsári József polgármester:

 

Macsári József polgármester: A városnak a 2002. évi költségvetése nemcsak az elmúlt év 
zárszámadása, hanem az elmúlt ciklus, az elmúlt 4 év zárszámadása, amely a korábbi Képviselő-
testület által megfogalmazott gazdasági programjával összhangban került meghatározásra, 
elfogadásra. Fő cél az volt, hogy tovább kell folytatni a közműberuházásokat, az ehhez kapcsolódó 
pályázati lehetőségekkel élni kell. Kiemelt feladat volt a sportcsarnok építésének megkezdése, de e 
mellett a kötelező feladatok zökkenőmentes ellátását is biztosítani kellett. Év végén átmeneti 
likviditási gondok enyhítésére 42 M Ft bérhitelt kellett az önkormányzatnak igénybe vennie. 2002. 
szeptemberében testületi döntés alapján szervezeti változás történt az intézményeknél, hiszen az 
Általános Iskolához került a gyermekélelmezési feladat, valamint az alapfokú művészeti oktatás 
feladata, és a Művelődési Központ szakfeladatként a Polgármesteri Hivatalhoz került. 
Összességében a 2002. gazdálkodás során a bevétel: 1.817.322/e Ft, míg a kiadás: 1.829.840/e Ft 
volt.



 Sajnos a bevételből 2003-ban a két éves költségvetés miatt 15.750/e Ft-ot vissza kell fizetnie a 
városnak. A költségvetési előirányzat teljesítése nem sikerült, mivel többszöri hirdetés ellenére nem 
sikerült az e célra kijelölt, nagyobb értékű ingatlanok értékesítése. Nincs lehetőség évek óta a 
működési bevétel növekedésére, és a sajátos működési bevételt sem teljesítette az Önkormányzat. 
Külön figyelmet érdemel, hogy évek óta probléma az önkormányzati lakások bérleti díjának és 
közüzemi díjainak a beszedése, nagy az elmaradás. Elsősorban a garzonházban lakók fizetési 
kötelezettségével van gond. 2000. évi testületi döntés alapján a Képviselő-testület 5 szükséglakás 
vásárlását határozta el. Ez ideig 2 lakást már megvásárolt és rendelkezésükre bocsátotta az arra 
rászoruló családok részére. További 3 szükséglakás vásárlását követően lehetőség nyílik a nagy 
összegű hátralékkal rendelkező bérlők kiköltöztetésére, amely most már nem tűr halasztást. A 
számok további elemzése során kiemeli, hogy az előterjesztésben a legnagyobb tétel a társadalom- 
és szociálpolitikai kiadások összege, amely több mint 182 M Ft. A zárszámadás részletezését 
követően kéri a bizottságok véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Pénzügyi Bizottság a zárszámadás előterjesztett anyagát megvitatta, és elfogadásra javasolja 
Képviselő-testület felé.

 

Bartis Márton testületi tag, mint a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági 
véleményt napirenddel kapcsolatban. (Valamennyi bizottsági állásfoglalás a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.)

 

Macsári József polgármester: A fentiek után javasolja a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet 
elfogadni.

Javaslatát szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta.

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2003. (IV.1.) sz. rendelete

az Önkormányzat 2002. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított, 1992. évi 
XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2002. évi költségvetési 
zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

 



1. §

 

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2002. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást az 1., 2., 3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 2.174.339 ezer Ft bevétellel, 
2.127.126 ezer Ft kiadással, 6.418 ezer Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat kiadásait, jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. sz. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 

2. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. sz. melléklt szerint 
hagyja jóvá.

 

3. §

 

A működési bevétel és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 9. sz. 
melléklet szerint fogadja el.

 

4. §

 

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 4. sz. melléklet szerint 
(szakfeladatonként) fogadja el.

 

5. §

 

Az Önkormányzat 2002. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. sz. melléklet- a mérlegben 
szereplő adatok alapján- 2.093.404 ezer Ft-ban állapítja meg.

 



6. §

 

(1) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 7. Sz. mellékletnek megfelelően 
engedélyezi.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a pénzmaradványnak a 2003. évi 
előirányzatban történő átvezetéséről, illetve a módosításról gondoskodni kötelesek.

 

7.§

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének módosított előirányzatát 
1.863.657 ezer Ft főösszegben, 613.070 ezer Ft személyi juttatással a 11. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja.

 

8. §

 

A Képviselő-testület kéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról 
a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 
napon belül írásban értesítse.

 

9. §

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

3. sz. napirend: A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 2/1999. (III. 2.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: A lakosság tájékoztatására ismerteti a rendelet-tervezetet. A 
szemétszállítási díj emelkedése minimálisnak mondható, hiszen az infláció mértékével növelte 
csupán a díjat az Önkormányzat.

 



Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondják el kérdésüket, 
véleményüket.

 

Mikolik Judit testületi tag: Sajnálja, hogy a meghívás ellenére nincs jelen a TAPPE Kft. képviselője, 
ugyanis kifogásolja, hogy a szelektív hulladékgyűjtés nem úgy történik, mint ahogyan kellene. Azt 
kérné, hogy ennek intézése hatékonyabban történjen, mert elviselhetetlen a lakókörzetük, a Kossuth 
tér környéke. A lakókat rászoktatták arra, hogy a műanyagflakonokat külön konténerbe helyezzék, 
azonban mivel a konténereket nem ürítik rendszeresen, így körülötte a hulladékok felhalmozódnak. 
Kéri a konténerek többszöri ürítését.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Az elmúlt évben lehetőség volt a 75 éven felülieknek 
kedvezményt biztosítani a szemétszállítási díjjal kapcsolatban. Az idén ezzel kapcsolatban van-e 
tárgyalás?

 

Macsári József polgármester: Írásban megkeresi a TAPPE Kft. vezetőjét a konténerek rendszeres 
ürítésére, a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítására. Ez évben is biztosítja a múlt évben 
bevezetett kedvezményt az időskorúak számára a Kft. Kb. 100 lakás esetén lesz a kedvezmény 
érvényes, melyet a Szociális Bizottság és Szociális Csoport fog nevesíteni.

 

Fentiek után szavazásra bocsátja a rendeletet, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2003.(IV. 1.) sz.

rendelete

 

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló módosított 2/1999.(III.02.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
módosításáról

 



1. §

 

A rendelet 1.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.sz. melléklete lép.

 

2. §

 

Ez a rendelet 2003. április 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

                                                                                                     1. sz. melléklet:
a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

4. sz. napirend: Folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételéről 
szóló rendelet

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: 2000-ben megjelent a hulladékgazdálkodásról szóló törvény, amely 
előírja e helyi rendelet megalkotását. A rendelet elfogadásával Szeghalom város egy 2 évvel ezelőtti 
kötelezettségének tesz eleget. Amennyiben a rendelet elfogadásra kerül, pályázat kiírására kerül sor, 
hogy ki legyen, aki e tevékenységet fogja végezni majd. Néhány pontban módosulás van a rendelet-
tervezetben a Környezetvédelmi Felügyelőség javaslata alapján, amelyet részletesen ismertetett a 
bizottsági üléseken, és ismerteti a Képviselő-testület előtt is.

Kéri a tervezettel kapcsolatos kérdéseket, bizottsági véleményeket.

 

Bartis Márton testületi tag, mint a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a Városfejlesztési 
Bizottság állásfoglalását a rendelettel kapcsolatban.



 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet a 
bizottsági állásfoglalásokban megjelölt módosításokkal együtt.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2003.(IV. 1.) sz. rendelete

 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételéről

 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban foglaltakra, a 
következő rendeletet alkotja.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 

1. §

 

(1) Szeghalom Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a települési folyékony 
hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi 
közszolgáltatást szervez, és e tevékenységek ellátásáról a helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének 
célja a köztisztasággal, településtisztasággal, a közegészségüggyel, valamint a természeti környezet 
védelmével összefüggésben e tevékenységek kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása.

(3) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás Szeghalom egész közigazgatási 
területére kiterjed.

(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed a város közigazgatási területén fekvő ingatlan 
tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban együtt: tulajdonos).



(5) A rendelet tárgyi hatálya a települési folyékony hulladékra és a vele összefüggő tevékenységre 
terjed ki.

2. §

 

Szeghalom város területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
teljesítésére e rendelet szabályai szerint lefolytatott pályázati eljárás alapján jogot szerzett 
közszolgáltató jogosult és köteles.

(továbbiakban: szolgáltató).

 

3. §

 

Az ingatlan tulajdonosa az 1. § (1) bekezdésében foglalt helyi közszolgáltatást köteles igénybe 
venni, ha ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik, gyűlik össze és a közüzemi csatorna-
hálózatba, vagy szennyvíztisztítóba nem kerül elvezetésre. A tulajdonos köteles a települési 
folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényét 
bejelenteni a szolgáltatónak (2. §).

4. §

 

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói illetve gazdasági tevékenysége során 
települési folyékony hulladék keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett hulladék 
begyűjtést nem kötelesek igénybe venni feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a hulladék 
hasznosítására, és ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét (Hgt. 13. §):

 

a./ a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, 
berendezés létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b./ az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés 
költségeinek megfizetésével teljesíti és azt dokumentáltan igazolni is tudja.

 

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
KÖTELEZETTSÉG

 

5. §

 



(1) Az e rendelet alkalmazásában körülhatárolt települési folyékony hulladékot csak a Békés 
Megyei Vízművek Vállalat által üzemeltetett Szeghalom, 08. hrsz-ú ingatlanon létesített leeresztő és 
ártalmatlanító helyen (kommunális szennyvíztisztító telep) szabad elhelyezni.

(2) A rendelet 2. §-ban meghatározott szolgáltató az elhelyezett települési folyékony hulladék 
mennyisége után a szennyvízrendszer üzemeltetője részére a Képviselő-testület által mindenkor 
meghatározott fogadási, ártalmatlanítási díjat köteles fizetni.

 

A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE, A KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS AZ 
INGATLANTULAJDONOS JOGAI ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEI

 

6. §

 

(1) A szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentését követő 72 órán belül a szolgáltatást 
elvégezni.

(2) A szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg kivéve, ha a 
szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel stb…) alapján feltételezhető, 
hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az közcsatornába nem engedhető.

(3) A szolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre vonatkozó 
iratokat 5 évig megőrizni.

(4) A szolgáltatónak tevékenysége során rendelkeznie kell a közszolgáltatás teljesítéséhez 
szükséges:

a./ ügyfélszolgálati irodával, ügyfélfogadási idővel, vezetékes telefonnal,

b./ a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel,

c./ a szippantó járműbe gyárilag beépített szintjelző berendezéssel.

d./ Külön jogszabályban meghatározott engedéllyel.

(5) A szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, illetve nevét és címét az alapszíntől 
eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.

(6) A gyűjtésre és szállításra használt járművet közterületen tárolni nem szabad. Lakóépületek 
udvarán kizárólag erre a célra létesített zárt tárolóban szabad elhelyezni.

(7) A gyűjtésre és szállításra használt eszköz közterületen, továbbá természetes környezetben, így 
különösen felszíni vizekben és vizek mellett nem tisztítható.

(8) A gyűjtést és szállítást végző személyek részére elkülönített fürdési és öltözködési lehetőséget 
(fekete-fehér öltözőt), továbbá az étkezés előtti kézmosáshoz meleg folyóvizet és fertőtlenítő 



oldatot kell biztosítani.

(9) A gyűjtést és szállítást végző személyek részére más célra fel nem használható megfelelő egyéni 
védőfelszerelést kell viselniük. Az egyéni védőeszközök és védőruhák elkülönített tárolásáról és 
rendszeres tisztításáról, valamint karbantartásáról gondoskodni kell.

 

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI 
KÖZSZOLGÁLTATÓ KIVÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

7. §

 

(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nyújtó szolgáltató kiválasztása 
nyilvánosan meghirdetett pályáztatással történik, legalább 10 évre szóló időtartamra.

(2) A közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázat és elbírálására, valamint a szerződéskötésre 
vonatkozó szabályok tekintetében a külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
 

8. §

 

(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az 
ingatlan tulajdonosa e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni a 
szolgáltató felé, az egységnyi díjtétel általános forgalmi adót nem tartalmaz.

(2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított települési folyékony hulladék 1 m3 
egysége, valamint az egységnyi díjtétel szorzata.

(3) A szolgáltató a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a közszolgáltatás igénybevevője 15 
napon belül köteles kiegyenlíteni.

(4) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos 
figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.

(5) A felszólítás eredménytelensége esetén – a díjhátralék keletkezését követő 90 napot követően – a 
szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot az önkormányzattól 
igényelheti.

(6) A szabályosan benyújtott igénylés alapján az önkormányzat jegyzője haladéktalanul intézkedik a 
díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot az Önkormányzat 
8 napon belül köteles átutalni a szolgáltatónak.



Ha a köztartozás behajthatatlan, az Önkormányzat a behajthatatlanság tényének megállapítását 
követő 8 napon belül a díjhátralékot megtéríti – a feladathoz kötött állami támogatás terhére – a 
szolgáltató részére.

 

(7) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért az 
ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

 

9. §

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása mellett, hulladékkezelési engedélyének megfelelően 
egyéb hulladékkezelési tevékenységeket is folytathat, amelynek díját maga határozza meg.

(2) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást 
készíteni és azt a települési önkormányzatnak benyújtani.

(3) A kötelezően ellátandó közszolgáltatás keretébe nem tartozó más tevékenység költségeit, 
elszámolását és díját, szigorúan el kell különíteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem 
lehet finanszírozni.

 

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ DÍJSZÁMÍTÁSA
 

10. §

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási díj éves megállapítása érdekében, díjkalkulációt köteles 
készíteni.

(2) A közszolgáltatás díjának éves változását a következő korrekciós képlet figyelembe vételével 
kell megállapítani:

K = [(1 + I) x Z] + Á
 

K: közszolgáltatási díj
I: előző évi inflációs ráta (tizedes tört alakban két tizedes pontossággal)

Z: előző évi szolgáltatási díj
Á: ártalmatlanítási, kezelési díj

 



(3) A közszolgáltató a díjemelés mértékéről a folyó év december 15-ig előzetes kalkulációt köteles 
benyújtani, írásban.

(4) Az Önkormányzat és a közszolgáltató minden év január 15. napjától, január 31. napjáig 
díjváltoztatási egyeztetést (áralku) folytat le egymással. Megfelelő indoklással a „K” értéktől 
megegyezéssel + 20 % értékkel el lehet térni. Egyezség hiányában a „K” értéket kell a 
közszolgáltatás díjának tekinteni.

 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
 

11. §

 

(1) A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl, szabálysértést követ el 
és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:

 

a./ a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi 
igénybe, vagy nem a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe (3. §).,

b./ települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítéséhez 
szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget (3. §).,

c./ települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást jogosulatlanul 
végez (2. §).,

d./ a települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó iratokat 5 
évig nem őrzi meg (6. § (3)).

 

(2) A szabálysértési eljárások és a hulladékgazdálkodást érintő hatósági jogkörökkel kapcsolatos 
hatásköröket – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a jegyző gyakorolja.

(3) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos köztisztasági és egyéb kötelezettségek 
teljesítésének közterületi ellenőrzése a közterület felügyelők feladata.

(4) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és helyszíni bírságot is 
kiszabhatnak.

 



ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 

12. §

 

E rendelet alkalmazásában:

a./ települési folyékony hulladék a szennyvízelvezető hálózaton keresztül el

nem vezetett olyan szennyvíz, amely:

- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi 
közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

- nem közüzemi csatorna és árokrendszerből,

- gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik,

- és nem minősül veszélyes hulladéknak.

b./ Nem minősül települési folyékony hulladéknak:

- a gazdálkodási tevékenység során képződő technológiai szennyvíz, mely megfelelő előtisztításon 
nem ment keresztül,

- állati eredetű, állattartásból származó híg trágya, trágyalé,

- minden olyan szennyezett folyadék, mely a közcsatornába vezethetőség feltételeit nem elégíti ki.

c./ Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik.

d./ Gazdálkodó szervezet: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. 
törvény 685. § c.) pontja szerinti szervezet.

e./ Hulladékkezelő: aki a települési folyékony hulladékot gazdasági tevékenysége körében a 
szolgáltatásra jogosulttól átveszi, ártalmatlanítja, kezeli.

f./ Szolgáltató: Szeghalom település közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására e rendelet szerint feljogosított hulladékkezelő.

g./ Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő az 
önkormányzat rendeletében meghatározott egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének 
szorzata.

 



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 

13. §

 

E rendelet 2003. április 1-én lép hatályba, rendelkezéseit e naptól kell alkalmazni.

 

5. sz. napirend: Orvosi körzetek megállapításáról szóló rendelet

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az orvosi körzetek megállapításában nincs változás az eddigiekhez 
viszonyítva. A testület a körzetek területét határozatban állapította meg, most viszont a jelenlegi 
egészségügyi törvény szerint rendeletbe kell foglalni a körzeteket. Ebbe beletartoznak a háziorvosi 
körzetek, gyermekorvosi körzetek, fogorvosi és a gyermek fogorvosi körzetek. A Pénzügyi 
Bizottsági ülésen kifogásként merült fel, hogy a III. sz. háziorvosi körzet hiányosnak tűnt az utcák 
vonatkozásában. Ezek pótlása megtörtént, és a rendelet-tervezet anyaga ezzel együtt lett teljes.

Javasolja a Képviselő-testületnek az így előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását, melyet 
szavazásra terjeszt elő.

Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2003. (IV. 1.) sz. rendelete

 

a háziorvosi körzetek határainak megállapításáról

 

Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének 
szabályairól szóló, 2001. évi CVII. törvénnyel módosított, 2000. évi II. tv. 2 § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Szeghalom Város Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

 



1. §

 

A Képviselő-testület az 1-5. sz. háziorvosi körzetek területét a rendelet 1. sz. mellékletében 
határozza meg.

 

2. §

 

A Képviselő-testület az 1., 2. sz. gyermekorvosi körzet területét a rendelet 2. sz. mellékletében 
határozza meg.

 

3. §

 

A Képviselő-testület az 1., 2. sz. fogorvosi körzet és a gyermek fogorvosi körzet területét a rendelet 
3. sz. mellékletében határozza meg.

 

4. §

 

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

 

6. sz. napirend: Közművelődésről szóló rendelet

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: A közművelődési rendelet megalkotásával egy hiányt pótol a város. 
Az Oktatási, Kulturális Bizottság és a Sport és Civilszervezetek Bizottsága tárgyalta a rendelet-
tervezetet, és több módosítást javasolt. A 3. § (3) bekezdésének d./ pontját javasolták kiegészíteni, 
és a 7. §-ban foglalt szövegrészt. Kéri a képviselők kérdéseit, véleményeit és a bizottsági elnököktől 
a bizottsági véleményeket.

 

Csák Gyula testületi tag, mint az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, Pákozdi Gábor 
testületit tag, mint a Sport és Civilszervezetek Bizottságának elnöke: Ismertetik a bizottsági 
véleményeket, amelyek részletesen tartalmazzák a módosításokat.



 

Macsári József  polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását, a 
bizottsági véleményekben megfogalmazott módosításokkal együtt.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal –
egyhangúlag- az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2003. (IV. 1.) sz. rendelete

a

 

közművelődésről

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. 
Tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv. (továbbiakban: 
törvény)  77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a helyi társadalom, művelődési és kulturális 
érdekeinek és szükségleteinek, valamint a település lehetőségeinek a helyi adottságok 
figyelembevételével – a közművelődési törvény 76. §-ában foglaltak végrehajtására a következő 
rendeletet alkotja.

 

A RENDELET HATÁLYA
 

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed:

 

a./ A Képviselő-testület által fenntartott közművelődési intézményekre.

b./ Az intézményt használó fiatalokra, felnőttekre, hivatalos és civilszervezetekre.

c./ A város lakosságára.



d./ Azon szervezetekre, akik a 2. §-ban meghatározott célokkal azonosulnak és részt vállalnak a 
célok megvalósításában.

 

A KÖZMŰVELŐDÉSI RENDELET KIEMELT CÉLJAI
 

2. §

 

(1) A település hagyományainak ápolása, helytörténeti, népművészeti hagyományőrző közösségek 
működtetése.

(2) A város állampolgárainak művelődéshez méltó környezet biztosítása.

(3) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése.

(4) Az időskorú népesség  közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása.

(5) Civilközösségek együttműködésének ösztönzése.

(6) Amatőr művészeti körök, műhelyek szórakozási és közösségi igényeihez lehetőség biztosítása.

(7) A település kulturális és természeti értékeinek közismertté tétele: találkozók, fesztiválok, 
bemutatók, kiállítások rendezése, testvérvárosok kulturális intézményeivel való együttműködés.

(8) A kisebbségi kultúra hagyományainak gondozása, fejlesztésének segítése.

(9) Tájékoztatás az Európai UNIÓ-hoz való csatlakozás folyamatáról és feladatairól.

 

A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK
MEGHATÁROZÁSA
 

3. §

 

(1) Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzés, életesélyt javító tanulási, felnőtt oktatási 
lehetőségek támogatása, humán erőforrás fejlesztése.

a./ Munkanélküliek számára átképzéshez, tanfolyamokhoz helyszínbiztosítás (terem bérbeadása).

b./ Iskolai képzést kiegészítő lehetőségek: idegen nyelv, felvételi előkészítő, korrepetáló 
tanfolyamok, helyszín biztosítása, feltételek megléte esetén ezek szervezése.

c./ Megélhetést segítő tanfolyamok (varró, barkács, sütő, főző, stb.) szervezése.



d./ Mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, konzultációk szervezése.

e./ Aktuális kérdésekről vitafórumok kínálata.

 

(2) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, a helyi 
művelődési szokások megismertetése, gondozása.

a./ A település természeti, környezeti, kulturális értékeinek közismertté tétele, a helyi értékeket 
védő, gazdagító összefogások ösztönzése.

 

(3) Az egyetemes, a nemzeti, és a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése.

a./ A nemzetközi, a nemzeti és a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos 
ünnepek közismertté tétele, a közművelődés lehetőségeivel az ünnep élményeinek gazdagítása.

b./ Testvértelepülésekkel közös, illetve kölcsönös kulturális rendezvények szervezése.

c./ Színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata, művészeti baráti körök 
szervezése.

d./ Népdalkörök, és egyéb szervezetek találkozóinak szervezése, fesztiválok rendezése.

e./ Az etnikai kisebbség kulturális tevékenységének támogatása.

 

(4) Az amatőr, alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.

a./ Amatőr művészeti csoportok működésének biztosítása, tanfolyamok, alkotóműhelyek és táborok 
kínálata.

b./Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának 
segítése.

 

(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.

a./ A település különböző életkorú, és érték-, valamint érdekrendszerű civilközösségeinek igény 
szerinti segítése, természet- és környezetvédő fórumok, akciók szervezése.

b./ A különböző korosztályok kapcsolattartásának, és a városból elszármazott polgárok 
információszerzésének támogatása.

 

(6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.



a./ Kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos, regionális szervezeteivel.

b./Mecenatúra kialakításának segítése, ösztönzése.

c./ Különböző tevékenységű, világnézetű közösségek közötti találkozók szervezése.

 

(7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

a./ A Művelődési Központban az állampolgárok tájékozódásához alkotó tevékenységének 
elősegítéséhez  célszerű környezet biztosítása.

 

(8) Egyéb művelődési lehetőségek segítése

a./A lakosság különleges kulturális értékeinek bemutatásához, cseréjéhez igény esetén évente egy 
alkalommal börzét szervezünk.

b./ A helyi média szerkesztőivel kapcsolatot építünk és tartunk.

c./ Hazai kulturális eseményekre igény szerint turista utat szervezünk.

 

A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK

ELLÁTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

 

4. §

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátását a Művelődési Központ működtetésével 
biztosítja.

 

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a meghatározott közművelődési feladatok segítésére, és 
ellenőrzésére Oktatási és Kulturális Bizottságot működtet.

 

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a civilszervezetek működésének segítésére Sport és 
Civilszervezetek Bizottságot működtet.

 



AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI

FELADATAINAK FINANSZÍROZÁSA

 

5. §

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési szakfeladatként biztosítja a működési feltételeket.

 

(2) A Művelődési Központban alkalmazott szakképzett népművelők száma: 2 fő, kisegítő, takarító 
személyzet: 2 fő.

 

(3) Az intézményeknek a költségvetésben meghatározott pénzügyi bevételekkel kell rendelkeznie.

 

(4) A klubfoglalkozások közül a Népdalkörnek biztosítunk vezetői tiszteletdíjat, a többi Klubnak 
ingyenes helyiséghasználatot biztosítunk.

 

(5) A szabadidő hasznos eltöltésére, a társas életre szerveződő kiscsoportos foglalkozásoknak is 
biztosítjuk a teret térítési díj ellenében.

 

(6) Művészi, színházi előadások és hangversenyek rendezése esetén alapelv a rentabilitás, 
kommersz műfajoknál a nyereségorientáltság.

 

(7) Helyszolgáltató tevékenység:

a./ önkormányzat rendezvényeire ingyenes;

b./ közhasznú szervezeteknek, pártoknak átalánydíjas;

c./ piaci áron a gazdálkodó szervezeteknek és magánszemélyeknek rendezvények esetében.

 

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZAKEMBER IGÉNYE

 



1. §

 

(1) Az önkormányzat biztosítja művelődési intézményében a jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek megfelelő szakképzett munkaerőt, és biztosítja a törvényben meghatározott 
továbbképzésüket.

 

(2) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében, a Polgármesteri Hivatalban 
felsőfokú végzettségű, közművelődési feladatot is ellátó köztisztviselőt foglalkoztat.

 

A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKBAN

 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

 

7. §

 

Az önkormányzat közművelődési feladatainak minél eredményesebb ellátása érdekében 
együttműködik az önkormányzati intézményekkel, a településen működő civil és egyházi 
szervezetekkel, a kulturális ágazat regionális megyei és országos irányítói, szakmai tanácsadó 
intézményeivel.

 

HATÁLYBALÉPÉS
 

8. §

 

Ez a rendelet 2003. április 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

7. sz. napirend: Az önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek 
meghatározásáról szóló többszörösen módosított 5/1996. (II. 26.) sz. rendelet módosításáról

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: A rendelet átlagos 5 %-os nyersanyagköltség növekedést tartalmaz, 
amely a múlt évi 5,3 %-os inflációt tekintve elfogadható. 



Ismerve a környező települések hasonló döntését, Szeghalom városa a legkevésbé emelte a 
nyersanyagköltséget. A Pénzügyi Bizottság egyetértett az előterjesztéssel. Kéri képviselőtársainak 
hozzászólását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

 

Kardos László testületi tag: Az MSZP. Frakció megvitatta az előterjesztést és módosítást javasol a 
rendelet 3. sz. mellékletében a Gondozási Központra vonatkozóan. A jövedelmi határokat a 
következőképpen javasolják. 50 %-os csökkentés mértéke legyen megállapítva 25.000,- Ft 
jövedelemhatárig; 30 % 25.001-30.000,- Ft-ig; 10 % 30.001-35.000,- Ft-ig és 35.001,- Ft a végső 
határ, ahol már nincs megállapítva csökkentés.

Javasolja a tisztelt Képviselő-testület tagjainak, hogy a módosító javaslatot fogadják el, és e szerint 
alkossák meg a rendeletet, hiszen ez a jelentéktelen pluszkiadás az Önkormányzat számára nem 
megterhelő, viszont az idős embereknek nagy segítséget nyújt ezzel.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra terjeszti elő a rendelet-tervezetet, az elhangzott 
módosításokkal együtt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2003. (IV.1.) sz.

rendelete

 

az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek 
meghatározásáról szóló többszörösen módosított 5/1996.(II.26.) sz. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) módosításáról.

 

1. §

 

A rendelet 1. §-ában meghatározott 1. és 2. sz. mellékletek helyébe, amelyek az intézményi 
élelmezési nyersanyagnormákat és az intézményi térítési díjakat határozzák meg, e rendelet 1. és 2. 
sz. mellékletei lépnek.

 



2. §

 

A rendelet 1/A. §-ában meghatározott 3. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

 

3. §

 

Ez a rendelet 2003. április 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően igénybe vett 
szolgáltatások esetében kell alkalmazni.

 

1. sz. melléklet:

Élelmezési nyersanyagnormák
(ÁFA nélküli ár Ft-ban)

2. sz. melléklet:

Intézményi térítési díjak

(A térítési díjak 12 % ÁFA-t tartalmaznak)



* Nem önkormányzati fenntartású intézmény esetén a megrendelőnek a rezsiköltséget (80 %) is 
meg kell térítenie.

** 60 % rezsiköltséget tartalmaz.

 

3. számú melléklet:

Az intézményi térítési díjakról és a személyi térítési díjak
csökkentéséről (Gondozási Központ)

 

I.
8. sz. napirend: Környezetvédelmi koncepció elfogadása

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés Szeghalom város környezetvédelmi programjáról 
szól. Ezt a programot az Észak-Békés megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulásnak a 
megbízásából készítette el a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági, Víz- és 
Környezetgazdálkodási Kara. A környezetvédelmi törvény előírásai szerint a programot előzetesen 
meg kell küldeni véleményezésre a Megyei Önkormányzat részére, és a területi környezetvédelmi 
hatóságnak, valamint a szomszédos önkormányzatoknak.



A program első olvasatra lett a Képviselő-testület elé terjesztve azzal, hogy a bizottsági üléseken és 
a testületi üléseken elhangzott javaslatokkal kiegészítve kerüljön megküldésre az anyag a 
törvényben meghatározott hivatalok és önkormányzatok részére. Ezt követően kerül elfogadásra 
majd véglegesen a környezetvédelmi program. Kéri az előterjesztett anyaggal kapcsolatos 
véleményeket, észrevételeket.

 

Kincses Sándor testületi tag: A tanulmánnyal kapcsolatos kérdése, a 16. oldalon írt szövegrésszel 
kapcsolatos: „A tisztítómű az arzéneltávolítást 80 %-ban megoldja, amennyiben az EU-csatlakozás 
következtében a határérték szigorodni fog, az eljárás megfelelő beszabályozásával a berendezés ezt 
is ki tudja elégíteni.” Tehát a 80 %-os arzéntartalom egy elfogadott érték Magyarországon, de a 
csatlakozás után a határérték szigorodni fog. Ez a lehetőség akkor érvényes, ha megtörténik a 
csatlakozás, vagy ez azért nem jó, mert nincs elegendő pénz arra, hogy ezt a magas arzéntartalmat 
tovább lehessen mozdítani?

 

Macsári József polgármester: Megkéri a Műszaki Iroda vezetőjét, hogy szíveskedjen a feltett 
kérdésre válaszolni.

 

Nagy István Műszaki Iroda vezetője: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a magyar szabvány 
szerinti érték 50 mikrogramm/liter arzénra vonatkozik. A helyi víztisztítómű biztonsággal, 30 
mikrogramm körüli arzénszintre csökkenti le a beérkező víz arzéntartalmát. Az UNIÓ –nak a 
szabványa ettől szigorúbb (10 mikrogramm/liter), ezért a Kormányzat már elkészített egy ivóvíz 
minőség javító programot, amely Békés megyét jelentősen az arzén miatt fogja érinteni. Várhatóan 
Szeghalmon és Békés megye jelentős részén történnek beavatkozások, központi költségvetésből. 
Tehát jelenleg a szabványnak megfelelően üzemel a víztisztítómű.

 

Bartis Márton testületi tag a Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét a 
koncepcióra vonatkozóan.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után az előterjesztést szavazásra bocsátja az elhangzottakkal 
együtt.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



Határozat
 

26/2003. (IV. 1.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete első olvasatban megvitatta a szarvasi 
Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági, Víz- és Környezetgazdálkodási Kara által készített 
környezetvédelmi programot.

 

A Képviselő-testület javasolja az anyagot készítő szakembereknek, hogy a város jóváhagyott 
rendezési tervében elfogadott környezetvédelmi célokat és feladatokat a programban kiemelten 
jelenítsék meg, illetve az elhangzott javaslatokat építsék be. A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló törvény 46., 47., 48. §-aiban előírt egyeztetéseket végezzék el. A végleges 
anyagot jóváhagyásra a 2003. júniusi testületi ülésre készítsék el.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. június

 

9. sz. napirend: Bírósági ülnökök megválasztása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Legutóbb 1999. évben volt bírósági ülnökválasztás, akiknek a 
megbízatása 4 évre szól. Mivel a megbízatás ez évben lejár, ezért szükséges az új választás 
megtartása. Az előterjesztett 10 fő választása egyeztetésre került a Városi Bíróság elnökével, aki 
egyetértett a jelölt személyekkel. Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdésük, véleményük.

Hozzászólás nem hangzott el, így javasolja, hogy támogassák az előterjesztésben jelölt 10 fő 
megválasztását.

Az előterjesztést szavazásban bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

 



Határozat
 

27/2003. (III. 31.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXVII. tv. alapján az alábbi 
személyeket választja bírósági ülnököknek:

1./ Ács Mihályné Szeghalom Árpád u. 16., 2./ Bacsa Gyuláné Szeghalom Szabadság tér 16/A., 3./ 
Farkas Béla Szeghalom Szabadság tér 10-12., 4./ Garzó Gyuláné Szeghalom Hunyadi u. 55/1., 5./ 
Kupai Lászlóné Szeghalom, Fáy u. 8/B., 6./ Mikó Károlyné Körösladány Kossuth u. 3., 7./ Pádár 
Antalné Szeghalom Dózsa u.27-31., 8./ Pásztor Imréné Szeghalom Kazinczy u. 48., 9./ Szabó 
Lajosné Fáy u. 8/B., 10./ Turzó Gergely Szeghalom Bocskai u. 53/1.sz. alatti lakosok.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a további szükséges intézkedések megtételéről.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. április 30.

 

10. sz. napirend: B e j e l e n t é s e k

 

Települések belvízrendezési programjának 2004. évi címzett pályázata

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy korábban Szeghalom Város 
Képviselő-testülete és az Észak-Békési kistérség települései is kifogásolták, hogy a Békés Megyei 
Önkormányzat által koordinált belvízrendezési program első köréből kimaradtak a települések, nem 
egyszerre indult a program, és az első körben Békéscsaba és Orosháza környéki 8 település volt 
jelen. Jelenti a Képviselő-testületnek, hogy a Megyei Közgyűlés egy olyan határozatot fogadott el, 
hogy második körben címzett támogatással benyújtja a 2. sz. ütemet, melyben Szeghalom település, 
illetve még 8 település van benne. Az előterjesztés szerint 2004-2007. években valósul a városban a 
korábban felmért belvízrendezési program, mely érinti a Dapsy, Szeleskert, Széchenyi, Kolozsvári, 
Jókai utca még el nem készült részét, illetve a Kinizsi utcát. Javasolja a határozati javaslatban 
foglaltak elfogadását, és kéri a véleményeket.

 



Farkas Zoltán testületi tag: Azok közül a települések közül, akik bekerültek a programba, azok 
közül hány településen kellett elrendelni másodfokú, illetve harmadfokú belvízvédelmi 
készültséget, illetve azok akik ebbe a programba kerülnek (9 település) itt kellet-e elrendelni 
belvízvédelmi készültséget?

 

Bartis Márton testületi tag, Városfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági véleményt az 
előterjesztett anyaggal kapcsolatban.

 

Macsári József polgármester: Arra, hogy Békéscsabán és környékén volt-e elrendelve valamilyen 
fokú belvízvédelmi készültség, nincs információ. Szeghalom városában elrendelte a másodfokú 
belvízvédekezést, hiszen több családi ház esetében szükséges volt a kellő védekezés.

Az elhangzottak után szavazásra bocsátja az előterjesztésben írt határozati javaslatot.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

Határozat
 

28/2003. (III. 31.) Ökt.sz.

 

1./ Szeghalom Város Képviselő-testülete egyetért és támogatja Békés megye 9 településének 
belterületi vízrendezési programjának megvalósítását.

Előzetes hozzájárul ahhoz, hogy a település belterületi belvízmentesítés megvalósítására Békés 
Megye Képviselő-testülete címzett központi támogatás elnyerése érdekében beruházási koncepciót 
nyújtson be a központi szervekhez.

 

2./ A központi címzett támogatás elnyerése esetén a Szeghalom városra eső belterületi 
belvízmentesítéssel kapcsolatos költségek 10 %-át pályázati saját forrásként biztosítja a 
jóváhagyásra kerülő alternatívának megfelelően.

Sikeres pályázat esetén Békés Megye Képviselő-testületével együttműködési megállapodást köt a 
beruházás megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására.

 

3./ Utasítja a Képviselő-testület hivatalát, hogy a határozatot, valamint a beruházási koncepcióba 
beépítésre kerülő – településre vonatkozó – adatokat igény szerint adja át a 104/1998. (V. 22.) 
Korm. sz. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint Békés Megye Képviselő-testülete 



Önkormányzati Hivatala, vagy az általa megbízott szerv részére.

 

Felelős: Macsári József polgármester

A határozat megküldéséért: Dr. Oláh Ernő jegyző

Határidő: 2003. április 20.

 

10/1. sz. napirend: Szeghalom város területén lévő transzformátor állomások építményeinek és 
földterületeinek rendezése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Múlt évben novemberben és decemberben a testületi ülésen már 
tárgyalta a Képviselő-testület a TITÁSZ részére értékesítendő transzformátorházak kérdését. 
Tájékoztatást ad a TITÁSZ Rt.-vel folytatott eddigi tárgyalások eredményéről. Továbbra is 6 M Ft 
nettó az önkormányzat eladási árajánlata, ezek az ingatlanok korlátozottan forgalomképesek, hiszen 
ha értékesítésük nem történik meg, úgy bérleti díj megállapítására kerül sor. Ezek az épületek másra 
nem használhatóak, és javasolja Képviselő-testületnek, hogy a fent említett vételárért ajánlja fel 
eladásra TITÁSZ Rt.-nek a transzformátorházakat.

Az előterjesztésben foglaltakat szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

Határozat

 

29/2003. (III.31.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti TITÁSZ Rt. részére, a 
Szeghalom város területén lévő valamennyi falazott házas transzformátor állomásokat az általuk 
elfoglalt területtel, valamint a 476/28. és 510/2. hrsz.-ú konténeres transzformátorállomás 
területével együtt.

Az Önkormányzat nettó 6 M Ft-ban állapítja meg a vételárat, amelyet a TITÁSZ  Rt. írásban 
elfogadott.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiekben szükséges intézkedések megtételéről.



 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. május 31.

 

10/2. sz. napirend: Kolozsvári utcai telkek családi házas beépítésre alkalmas telkekké történő 
átalakítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület 2001. évben kialakította az Érmellék, Kolozsvári 
utca által határolt háromszögben sorházak beépítésére alkalmas lakótelket, ahol 2x4 lakásos sorház 
építése folyik. Az utóbbi idők tapasztalatai azt mutatják, hogy nincs igény ilyen jellegű társasházak 
építésére, több jelzés érkezett a fiataloktól, akik inkább egyedi családi házat szeretnének építeni. Az 
előterjesztésben szereplő térképvázlatok alapján lehetőség van a telkek átalakítására, hogy ezáltal 
lehetőség nyíljon családi házas lakásépítésre. Módosítani szükséges majd az első lakáshoz jutás 
támogatásáról szóló rendeletet is, hogy a kellő támogatást biztosítani tudja Önkormányzat az 
igénylők részére. Az előterjesztés tartalmaz egy kérelmet is, amelyet javasol elutasítani, hiszen a 
telkek átalakítása nem teszi lehetővé a kérelem támogatását.

Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.

 

Hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta:

 

Határozat
 

30/2003. (III. 31.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete egyetért a 2918/2., 1918/3., 2918/4., 2918/5., 2918/6., 
2918/7., 2918/8. hrsz. alatt nyilvántartott önkormányzati tulajdonú telkek családi házas beépítésre 
alkalmas telkekké történő átalakításával.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a geodéziai munkálatok elvégzésével arra jogosult szakembert 
bízzon meg. A hivatal a 8/1997. (VII. 1.) sz. rendelet módosítását készítse elő és a telek átalakítás 
végrehajtását követően jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.



 

A Képviselő-testület Szabó Gabriella Szeghalom Árpád u. 58. sz. alatti lakosnak a 2919/hrsz.-ú 
ingatlan (Érmellék 46/2.) telek-kiegészítésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Dr. Oláh Ernő jegyző

Határidő: 2003. május 31.

 

10/3. sz. napirend: Önkormányzati lakások hasznosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Városfejlesztési Bizottsága fő napirendként tárgyalta az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások eladását. A bizottság javaslatot tett a Képviselő-
testületnek, hogy az önkormányzati lakások közül melyek azok a lakások, amelynek elidegenítését 
javasolják. A kérdésben jelenleg még nem kerül sor konkrét döntésre, hiszen a bizottság által 
megfogalmazottak csupán gondolatébresztőnek szólnak a képviselőtársakhoz, ez a kérdés részletes 
kidolgozást igényel még a későbbiekben, hiszen megfontolandó, hogy az önkormányzat számára mi 
a kedvezőbb az önkormányzati lakások hasznosításával. A Hivatalnak még felmérést kell készítenie, 
és el kell készítenie az önkormányzati lakások értékesítésére vonatkozó koncepciót. Kérdezi, hogy 
van-e kérdés a fentiekkel kapcsolatban

Hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

Határozat

31/2003. (III. 31.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Városfejlesztési 
Bizottság előterjesztését és felhatalmazza, hogy annak megfelelően dolgozzon ki koncepciót az 
önkormányzati lakások értékesítésére vonatkozón.

Megbízza a polgármestert, hogy a bizottság által kidolgozott koncepciót terjessze elő a Képviselő-
testület ülésére.

 



Felelős: Bartis Márton Városfejlesztési Bizottság elnöke, Macsári József polgármester

Határidő: 2003. május 31.

 

10/4. sz. napirend: Szeghalom város gyógyszertári ügyeleti rendjének tervezett változása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az írásos anyagban a helyi CÉDRUS és DÓZSA Gyógyszertár 
Szeghalom város gyógyszertári ügyeleti rendjének tervezett változását közli. Az előterjesztett anyag 
során nem kell határozatot hozni, ugyanis nincs kompetenciája döntést hozni a Képviselő-
testületnek, az ügyeletre vonatkozó időbeosztással kapcsolatban a változást megakadályozni nem 
tudja az Önkormányzat a gyógyszertárak privatizációja miatt, viszont szeretné, ha az eddigi 
gyakorlat maradna továbbra is az ügyeleti rendszerben. Kéri képviselőtársait, hogy mondják el 
véleményüket az előterjesztett anyaggal kapcsolatban.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Ismerteti az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság véleményét a 
beadvánnyal kapcsolatban. E szerint javasolja Képviselő-testületnek, hogy a gyógyszertári 
ügyelettel kapcsolatos tájékoztatást vegye tudomásul, de ne értsen vele egyet. Elmondja még, hogy 
a beadvány egyes részeivel többen erős kifogással éltek, de a részletekbe nem kíván bocsátkozni.

Macsári József polgármester: A változást megakadályozni nem tudja az Önkormányzat, de továbbra 
is szeretné, ha nem változna a korábbi ügyeleti  rendszer.

 

10/5. sz. napirend: Szavazatszámláló Bizottságba Dékány Gyula megválasztása

Előadó: Macsári József

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy a 9. sz. körzetben a Szavazatszámláló 
Bizottságból lemondott 1 fő és helyébe Dékány Gyula szeghalmi lakost javasolja.

Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. Tekintve, hogy hozzászólás nem volt, 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



Határozat

 

32/2003. (III. 31.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lemondás folytán megüresedett 
bizottsági tagsági helyre, a 9. Sz. Szavazatszámláló Bizottságba Dékány Gyula Szeghalom Újtelep 
III. u. 41. sz. alatti lakost választja meg.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. április 12.

 

10/6. sz. napirend: Pályázat benyújtása szennyvízcsatorna hálózat építéséhez (3., 9., 10., 11., 12. sz. 
öblözet)

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti részletesen az előterjesztésben szereplő pályázati 
lehetőségeket, amelyet javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. Kéri az előterjesztéssel 
kapcsolatos észrevételeket, véleményeket.

 

Hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátja az előterjesztést a határozati javaslatokkal együtt.

Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal –
egyhangúlag- az alábbi határozatokat hozta:

 

Határozat

 

33/2003. (III. 31.) Ökt.sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 853.717 e Ft beruházási 
összköltségű szennyvízcsatorna hálózat 3., 9., 10., 11. és 12. számú öblözetek és a meglévő 
szennyvíztisztító telep 740 m3/d kapacitás bővítés kiépítésével. A beruházás megvalósításához 
szükségesnek tartja céltámogatási igénybejelentés benyújtását 426.858 e Ft támogatási igénnyel, 
Vízügyi Célelőirányzat támogatására 213.429 e Ft támogatási igénnyel és a Területi Kiegyenlítő 
keret támogatására 85.372 e Ft támogatási igénnyel. Az önkormányzati saját forrást, 76.090 e Ft-ot 
az éves költségvetésében biztosítja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

Határozat

 

33-1/2003. (III. 31.) Ökt.sz. 

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábban elfogadott szennyvízcsatorna 
hálózat építési program folytatásaként a 3., 9., 10., 11., és 12. sz. öblözet megépítése mellett 
döntött,  mivel az érintett ingatlan tulajdonosok több mint 60 %-a vállalta a csatornára való rákötést.

 

A 60 %-os bekötési arányon túl az Önkormányzat Képviselő-testülete igazolja, hogy 
kilométerenként az 50 rákötés biztosít.

 

Megbízza  a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2005. október

 

Határozat



 

34/2003. (III. 31.) Ökt.sz.   

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábban elfogadott szennyvízcsatorna 
hálózat építési program folytatásaként a 3., 9., 10., 11., 12. sz. öblözet, valamint a meglévő 
szennyvíztisztító telep 740 m3/nap kapacitás bővítés megépítésével. A program megvalósításához 
szükségesnek tartja pályázat benyújtását a Vízügyi Célelőirányzat támogatására 213.429/e Ft 
támogatási igénnyel.

Az egyéb állami támogatások mellett az éves költségvetéseiben 76.090/e Ft saját forrást biztosít a 
program megvalósításához.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. május 20.

 

Határozat

 

35/2003. (III. 31.) Ökt.sz. 

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábban elfogadott szennyvízcsatorna 
hálózat építési program folytatásaként a 3., 9., 10., 11. és 12. sz. öblözet, valamint a meglévő 
szennyvíztisztító telep 740 m3/nap kapacitás bővítés megépítésével.  A program megvalósításához 
szükségesnek tartja pályázat benyújtását a Területfejlesztési Tanács által kiírt Területi Kiegyenlítést 
szolgáló Fejlesztési Célú támogatásra 85.372/e Ft támogatási igénnyel.

Az egyéb állami támogatások mellett az éves költségvetéseiben  76.090/e Ft saját forrást biztosít a 
program megvalósításához.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Felelős: Macsári József polgármester



Határidő: 2003. április 25.

 

10/7. sz. napirend: Pályázat benyújtása szennyvízcsatorna hálózat építéséhez (5., 8. sz. öblözet)

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztés anyagát, és kéri az észrevételeket az írásos 
anyaggal kapcsolatban.

 

Hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátja az írásos anyagban szereplő határozati javaslatokat.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

 

Határozat

 

36/2003. (III. 31.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 289.106 e Ft beruházási 
összköltségű szennyvízcsatorna hálózat 5., 8. számú öblözet kiépítésével. A beruházás 
megvalósításához szükségesnek tartja céltámogatási igénybejelentés benyújtását 115.642 e Ft 
támogatási igénnyel, Vízügyi Célelőirányzat támogatására 86.732 e Ft támogatási igénnyel és a 
Területi Kiegyenlítő keret támogatására 43.365 e Ft támogatási igénnyel. Az önkormányzati saját 
forrást, 17.325 e Ft-ot az éves költségvetéseiben biztosítja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

Határozat

 



36-1/2003. (III. 31.) Ökt.sz.   

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábban elfogadott szennyvízcsatorna 
hálózat építési program folytatásaként az 5. és 8. sz. öblözet megépítése mellett döntött, mivel az 
érintett ingatlan tulajdonosok több mint 60 %-a vállalta a csatornára való rákötést.

 

A 60 %-os bekötési arányon túl a Képviselő-testület igazolja, hogy csatorna kilométerenként 
legalább 50 rákötést biztosít.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2005. augusztus  

 

Határozat

 

37/2003. (III. 31.) Ökt.sz. 

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a korábban elfogadott 
szennyvízcsatorna hálózat építési program folytatásaként, a 289.106 e Ft összköltségű 5-ös és 8-as 
számú öblözet megépítésével. A program megvalósításához szükségesnek tartja pályázat 
benyújtását, a Vízügyi Célelőirányzat támogatására 86.732 e Ft támogatási igénnyel.  Az egyéb 
állami támogatás mellett a beruházás megvalósításához 17.525 e Ft saját forrást az éves 
költségvetéseiben biztosít.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. május 20.

 



Határozat

 

38/2003. (III. 31.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a korábban elfogadott 
szennyvízcsatorna hálózat építési program folytatásaként, a 289.106 e Ft összköltségű 5-ös és 8-as 
számú öblözet megépítésével. A program megvalósításához szükségesnek tartja pályázat 
benyújtását, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt, területi kiegyenlítést szolgáló 
fejlesztési célú támogatásra 43.365 e Ft támogatási igénnyel. Az egyéb állami támogatás mellett a 
beruházás megvalósításához 17.325 e Ft saját forrást az éves költségvetéseiben biztosít.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Felelős: Macsári József

Határidő: 2003. április 25.

 

10/9. sz. napirend: Nemzeti Kulturális Örökségek Minisztériuma és aGyermek-, Ifjusági és 
Sportminisztérium felhívására pályázat benyújtása a Művelődési Központ  és a Dózsa utcai 
Általános Iskola felújítási munkálataira

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Részletesen ismerteti a Nemzeti Kulturális Örökségek Minisztériuma 
és a Gyermek-, Ifjusági és Sportminisztérium felhívását. A felhívás alapján kidolgozásra került a 
Művelődési Központ és a Dózsa utcai Általános Iskola felújítási munkálataira benyújtandó 
pályázati anyag. Javasolja a pályázatok benyújtását, hiszen az önkormányzatnak meg kell mielőbb 
oldania ezeknek a felújítási munkálatoknak az elvégzését, és mindenképpen kedvező lesz, ha erre 
támogatást is kap. Javasolja a pályázatok benyújtását.

Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatokat hozta:

 



Határozat

 

39/2003. (III. 31.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Nemzeti Kulturális Örökségek 
Minisztériuma és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium közös pályázati felhívására pályázatot 
nyújt be a Szeghalom, Tildy u. 30. sz. alatt lévő Művelődési Központ felújítási munkálataira.

 

A Képviselő-testület a 20.853.000,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák kötelező önrészét 
(10 %) azaz: 2.085.000,- Ft-ot a 2003. évi költségvetésében biztosítja, míg az igényelt támogatás 
összege 18.768.000,- Ft.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos további 
szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. április 14.

 

Határozat

 

40/2003. (III. 31.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 
felhívására Céljellegű Decentralizált keretből biztosított támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be a 
Dózsa u. 13-17. Sz. alatt lévő Általános Iskola felújítási munkálataira. A tervezett felújítási 
munkálatok a lapos tető szigetelését, a homlokzat és nyílászárók festését és mázolását, valamint a 
vizesblokkok felújítását tartalmazzák.

 

A Képviselő-testület a bruttó 24.651.000,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák önrészét (20 
%), azaz: 4.930.000,- Ft-ot a 2003. évi költségvetésében biztosítja, míg az igényelt támogatás 
összege 19.721.000,- Ft (80 %).



 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos további 
szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. április 18.

10/10. sz. napirend: SIXDEN Kft. beadványa

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A SIXDEN Kft. beadványa arról szól, hogy vételi ajánlatot nyújtott be 
a korábban sikertelenül eladásra meghirdetett Bölcsőde épületére, mely Szeghalom Kossuth u. 5. sz. 
alatt van. A vételi ajánlata: 10 M Ft. Úgy gondolja, hogy ez ügyben most a Képviselő-testületnek 
nem kell döntenie, mivel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságnak meg kell tárgyalnia a még 
meglévő önkormányzati ingatlanok esetleges hasznosítását. Amennyiben nem tud funkciót adni 
ezeknek az épületeknek, akkor visszatér a Képviselő-testület az értékesítésre.

A beadványt az elhangzott javaslattal együtt szavazásra bocsátja.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

Határozat

 

41/2003. (III. 31.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SIXDEN Korlátolt Felelősségű 
Társaság beadványában -mely az önkormányzat tulajdonát képező volt bölcsődei épület és a hozzá 
tartozó telek (Szeghalom Kossuth u. 5.sz) megvásárlására vonatkozik – jelenleg nem támogatja.

Amennyiben az épületet az Önkormányzat valamilyen módon nem tudja hasznosítani, úgy visszatér 
az ingatlan értékesítésére.

 

Megbízza a polgármestert, hogy fentiekről értesítse a beadvány előterjesztőjét.

 



Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. április 10.

 

10/11. sz. napirend: Kábítószer fogyasztás megelőzésével kapcsolatos programsorozat támogatására 
pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József

 

Macsári József polgármester: Az Oktatási és Kulturális Bizottság napirendként tárgyalta a pályázat 
benyújtásának lehetőségét. Az előterjesztés szerint a pályázat részletesen kidolgozásra került, és 
javasolja képviselőtársainak, hogy támogassák a pályázat benyújtását.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

Határozat

 

42/2003. (III. 31.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Gyermek-, Ifjúsági 
és Sportminisztérium, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa és a Regionális Ifjúsági 
Tanácsok által kiírt felhívásra a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos eseménysorozat 
támogatására pályázat benyújtására kerüljön sor.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester, Csák Gyula Oktatási, Kulturális Bizottság elnöke

Határidő: Azonnal

 

 

10/13. sz. napirend: Békés Megyéért kitüntetésre javaslat

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: A kitüntetésre a SÁRRÉT 100 tagú Együttesét javasolja az 
Önkormányzat. Az együttes eddigi tevékenységéről, sikereiről rövid tájékoztatást ad a Képviselő-
testület tagjainak. A határozati javaslatot elfogadásra ajánlja, és kéri a véleményeket a javaslattal 
kapcsolatban.

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

Határozat

 

43/2003. (III. 31.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „BÉKÉS MEGYÉÉRT” kitüntető díj 
elnyerésére a SÁRRÉT 100 tagú együttesét javasolja.

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

10/14. sz. napirend: Pénzügyi Bizottság elnökének választása

 

Macsári József polgármester: Elmúlt testületi ülésen Zsadányi Sándorné lemondott a Pénzügyi 
Bizottság elnöki megbízatásáról, így a Pénzügyi Bizottságnak jelenleg nincs elnöke. Előzetes 
egyeztetés alapján Hidi Sándort javasolja megválasztani a Pénzügyi Bizottság elnökének. A 
javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
17 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

 



Határozat

44/2003. (III. 31.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsadányi Sándorné Pénzügyi Bizottság 
elnökének lemondását követően a Pénzügyi Bizottság elnökének Hidi Sándor önkormányzati 
képviselőt választja meg.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

Macsári József polgármester: A nyilvános testületi ülésnek egyéb napirendje nincs, kérdezi 
képviselőtársait van-e bejelentésük. Amennyiben nincs, a nyilvános ülés befejezése előtt felolvassa 
Károlyi és Társa Építési Vállalkozó Kft. nyilatkozatát. A cég – amely a város sportcsarnokának 
építkezését végzi - ajánlatot tesz az Önkormányzat részére arra vonatkozóan, hogy a Sporttelepen 
lévő régi öltöző felújításának, valamint a Dózsa György úti iskola homlokzati panel festésének 
munkálatait elvégzi. Az öltöző felújítását a Sportcsarnok ünnepélyes átadásáig a cég elvégzi, a 
homlokzati panelok festését pedig 2003. III. negyedévére beütemezi.

Fentiek után megköszöni a megjelentek érdeklődését, megköszöni a Képviselő-testület tagjainak a 
munkáját és a testületi ülés nyilvános részét lezárja. A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés 
formájában végzi munkáját.

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester jegyző


