
J e g y z ő k ö n y v

 

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. szeptember 15-i 
üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Barna Gyula, Bartis Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Kardos László, 
Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné és 
Zsadányi Sándorné testületi tagok.

Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi Gyuláné jegyzőkönyvvezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
ülése határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 
azzal, hogy a 4/1-es, 4/2-es, a 4/2/2-es és a 4/5-ös számú előterjesztéseket zárt ülés keretében 
tárgyalja a Képviselő-testület.

A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

 

A napirendek tárgyalása előtt bemutatja Tóth Ferenc szeghalmi festő által adományozott festményt, 
mely a szeghalmi Berettyó-hidat ábrázolja. A festmény az önkormányzat épületében kerül 
elhelyezésre. Megköszöni Tóth Ferenc úrnak az adományt.

 

Szintén a napirendek tárgyalása előtt tájékoztatja a testületet és a lakosságot az Újtelepi iskolában 
kialakult helyzetről. Az iskola tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van, életveszélyessé kellett 
nyilvánítani két tantermet, ezért a 3. és 4. évfolyam a jövő hét hétfőtől a központi iskolában fogja 
folytatni tanulmányait, ahol van szabad tanterem. A közelmúltban tartott szülői értekezleten a 
szülők elfogadták a döntést. 



A VOLÁN képviselőivel egyeztettek, lehetőség van arra, hogy 7,30 és 7,35 perces indulással két 
autóbusz közlekedjen, mely lehetővé teszi a tanulók beutazását a központi iskolába, és délután a 
hazautazás is biztosított, mind a napközis, mind a nem napközis gyermekek számára. Az első és a 
második évfolyamos tanulók szülei kérték, hogy a hivatal vizsgáltassa meg az épület többi részét is, 
hogy biztonságban tudhassák a gyermekeket. A vizsgálat megtörtént, melynek eredménye, hogy a 
másik két tanterem és az ebédlő rész stabil, mely egyébként az épület újabbik része, így az első és  
második évfolyamos tanulók ott folytathatják tanulmányaikat. Az Újtelepi Óvodával kapcsolatban 
semmi probléma nem merült fel az óvoda jó állapotban, megfelelő környezetben van,  sok gyermek 
jár oda és az elterjedt hírek ellenére az óvoda bezárásáról szó sincs.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban nem kíván kiegészítést tenni. A Pénzügyi 
és a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, melyet elfogadásra javasoltak.

 

(Valamennyi bizottság állásfoglalása a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

 

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

117/2003. (IX.15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatokról szóló jelentést elfogadta.

 

2. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: A beszámolót ismertetve elmondja, hogy a költségvetés módosított 
végösszege 1.823.192 eFt, mely az eredeti költségvetéshez képest, közel 68 millió Ft-al növekedett. 
E növekedéssel együtt is 56,3 %-al teljesült a bevétel,  a kiadás is időarányosan teljesült, 1.027 
millió  a bevétel, 911 millió a kiadás összege. A működési bevételek az előző évek alacsony 
dinamikájához képest 18 %-al növekedtek, az átengedett bevételek 37 %-al nőttek 
(közalkalmazottak 50 %-os béremelése). A gépjárműadó teljes egészében helyben marad, illetve az 
SZJA további 5 %-a. Céljellegű támogatás a mozi épület tetőfelújítására 20 millió Ft és a téli 
útüzemeltetéshez 1,6 millió Ft. A közhasznú foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ 
Kirendeltségétől 8,6 millió Ft, melyhez 12,1 millió Ft-ot pályázaton a Területfejlesztési Tanácstól 
nyert az Önkormányzat. A költségvetési törvényben a közcélú foglalkoztatásra biztosított összeget 
teljes egészében kihasználta féléves szinten a város, ezért jogosulttá vált 18 %-os kiegészítésre, 
összesen 17,8 millió Ft-ot tud az önkormányzat közcélú foglalkoztatásra fordítani. A felhalmozási 
bevételeknél az ingatlan elidegenítések nem a költségvetésben szereplő ütemezésben történtek, 
bérlakásépítésből van 7 millió Ft.  A kiadásoknál a személyi jellegű kiadások nőttek, elsősorban a 
közalkalmazotti béremelések miatt, ennek ellenére az index 50, 8 %. A dologi kiadás 59,4 %, 
melyben  a pályázati források csak a teljesülésnél szerepelnek, továbbá az elmúlt év költségvetési 
zárását követően a normatívákból  17 millió Ft-ot kellett visszafizetnie a városnak, mely szintén  itt 
szerepel, valamint  a kemény tél kiadásai szintén a dologi kiadásoknál jelentkezett, az 
intézményeket is érintve. Felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az elkövetkező télre 
tekintettel törekedjenek a takarékos gazdálkodásra, figyelemmel az energia áremelésekre is. A 
szociálpolitikai jellegű kiadásoknál  látható, hogy  bizonyos sorok majdnem 100 %, bizonyos sorok 
kiadásai pedig a második félévben fognak realizálódni. A támogatás illetve az átadott pénzeszközök 
69,4 %-os teljesülése több az időarányosnál. A benyújtott likviditási tervek alapján teljesültek a 
kifizetések, bizottsági döntések alapján. A napirendet valamennyi bizottság tárgyalta, és elfogadásra 
javasolja a testületnek.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése, hogy a szociális kiadásoknál az átmeneti segély és a 
főiskolások támogatásánál történt-e elutasítás, tekintettel arra, hogy alacsony a kifizetés.

 

Macsári József polgármester: Átmeneti segély esetén elutasítás akkor történt, amikor megállapítható 
volt, hogy a kérelem egyáltalán nem jogos és nem megalapozott.

 

Gyimesi Sándor szociális iroda vezetője: A főiskolások támogatása most van folyamatban, mivel 
szeptemberben adják ki az iskolák az iskolalátogatási igazolásokat október elején történik a 
kifizetés. Az átmeneti segély előirányzatában benne van a karácsonyi segély  is, mely szintén 
befolyásolja az alacsony teljesítést.

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet. A szavazások alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület  mindkét esetben 16 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta és rendeletet alkotta

 



H a t á r o z a t

 

118/2003. (IX.15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2003. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló előterjesztést

 

1.027.081 ezer Ft bevétellel és

911.557 ezer Ft kiadással

 

jóváhagyja.

 

Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

 

16/2003. (IX.15.) számú

 

r e n d e l e t e

 

a 2003. évi költségvetésről szóló 1/2003. (I.28.) számú rendeletének módosításáról

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2003. (VI.28.) sz. rendelettel 
módosított 1/2003. (I.28.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §
 

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

 



A Képviselő-testület a város 2003. évi költségvetését

 

1.823.192   ezer Ft

 

bevételi és kiadási főösszegben a beszámoló 1. sz. mellékletében foglalt részletezés szerint 
jóváhagyja.

 

2. §
 

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

 

Adat: ezer Ft-ban

Bevétel  Kiadás

1. Működési 1.712.069 1.549.549

2. Felhalmozási 111.123 273.643

Összesen: 1.823.192 1.823.192

 

3. §
 

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

 

Az önkormányzat tartaléka 65.630 ezer Ft

Ebből:

- tanulók tankönyv támogatása 8.781 ezer Ft

- közcélú foglalkoztatás 5.824 ezer Ft

- Sportcsarnok üzemeltetése 5.451 ezer Ft

- beruházási saját erő 20.000 ezer Ft



- állami támogatás elszámolás 18.967 ezer Ft

- óvodai bér  (GYES-en lévő) 1.127 ezer Ft

- tanulók étkezési támogatása 5.480 ezer Ft

 

4. §
 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

3.sz. napirend: Beszámoló az önkormányzati beruházások alakulásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A beszámolót ismertetve elmondja, hogy az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szerepelnek a 2003-ban megvalósítani kívánt legfontosabb feladatok. Legnagyobb 
összeg a sportcsarnok átadása volt, közel 60 millió Ft-al, melyet ez évben kellett kifizetni úgy, hogy 
a szavatossági munkákra 7,2 millió Ft-ot visszatartott az önkormányzat. Másik nagy tétel a 
Kolozsvári utcában épült 2x4 lakásos szociális bérlakás, melynek a használatba vételi engedélye a 
napokban  lesz meg. Négy utcában a szilárd burkolatú út hamarosan elkészül. A Kis-Hunyadi utca 
lakói úgy nyilatkoztak, hogy a szennyvízcsatorna elkészülte után épüljön meg a szilárd burkolatú út, 
melyhez a forrást az önkormányzat biztosítani fogja. Járdaépítésre 4,5 millió Ft-ot biztosított az 
önkormányzat. A Széchenyi utcában a kerékpárút felújítása megtörtént 800 m hosszan, de szükséges 
még további rész felújítása is. Örömmel jelenti be, hogy a Kossuth utca új aszfaltburkolatához 
pályázaton 15 millió Ft-ot nyert az önkormányzat. A szennyvízberuházás tervezési költségeihez 
szintén pályázaton nyert az önkormányzat 4, 9 millió Ft-ot. Az előterjesztésben a 
szennyvízberuházáshoz 570 millió Ft támogatás szerepel, bejelenti, hogy ehhez még több mint 43 
millió Ft-ot nyert a város, mely az 5-ös 8-as öblözet kiépítését fogja segíteni, de még újabb pályázat 
benyújtására is van lehetőség, mely kitétele a 90 %-os rákötöttség.  Dapsy G. és Szeleskert utcákat 
illetően az utca szélesítése érdekében megtörténtek a kisajátítások és folyamatban vannak a 
közműtervek készítése. Az Ady utcai fedett buszváróra a terv elkészült, pályázat kiírásra került, a 
kivitelezés hamarosan megtörténik. Szintén elkészültek az Ady utcai kerékpárút tervei. 19,7 millió 
Ft támogatást nyert a város a Dózsa utcai általános iskola felújítására, melyet két évben, két 
ütemben kell megvalósítani. A Petőfi úti Óvodánál az önkormányzat saját erőből elvégezte a 
szigetelés felújítását. A közmunkások segítségével kisebb felújítás történt a múzeum épületén, a 
további állagromlás megállítása érdekében. Voltak előre nem látható kiadások is pl. a Péter András 
Gimnázium előtetőjének leszakadása, mely 6,1 millió Ft-al terheli a költségvetést. Informatikai 
pályázaton 9 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, amelyből a Péter András Gimnázium, az Általános 
Iskola, a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda, a Könyvtár, Művelődési Központ és A Múzeum is fog 
részesülni új számítógépekkel és ezen intézmények egy-egy új lézernyomtatót is fognak kapni. 
Helyesnek tartja azt a megállapítást, hogy az elkövetkező évek fő fejlesztési irányvonalát az 1,1 
milliárd Ft-os beruházás határozza meg, amely a szennyvízcsatorna programot jelenti, de a Békés 
Megyei Önkormányzat által benyújtott címzett támogatás iránti pályázat is érinti Szeghalmot,  a 
belvízrendezési programmal kapcsolatosan. Bízik abban, hogy ez a pályázat nyerő lesz, melyhez 10 
%-os önerőt kell biztosítani. 



Ezzel a belvízrendezés majdnem teljes egészében megoldódna a városban. Végül elmondja, hogy 
dicséretes az önkormányzat intézményei részéről az az igyekezet, amellyel megragadnak minden 
pályázati lehetőséget, mivel az intézmények által benyújtott pályázatok közel 7 millió Ft 
többletforrást jelentenek, melyhez 990 ezer Ft önrészt kellett biztosítani.

A bizottságok elfogadásra javasolták a napirendet.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

119/2003. (IX.15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati beruházások 
alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

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

 

4/3. Magyar Jogász Egylet Békés Megyei Szervezetének kérelme

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a kérelmet, melyben a 2003. szeptember 25-én 
megrendezésre kerülő megyei jogász-nap megszervezéséhez kérnek támogatást. Javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy 10 ezer Ft támogatást biztosítson.

 

A kérelemmel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

120/2003. (IX.15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Jogász Egylet Békés Megyei 
Szervezete részére, a 2003. szeptember 25-én megrendezésre kerülő Megyei Jogász-nap 
megszervezéséhez 10.000.- Ft támogatást biztosít.

 

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

 

Határidő: 2003. szeptember 20.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/4. Medicopter Alapítvány Budapest támogatási kérelme

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a kérelmet, melyben egy Békés megyei kislány ausztriai 
műtétre szállításához kérnek segítséget. Tízezer Ft támogatást javasol.

 

A kérelemmel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t

 

121/2003. (IX.15.) Ökt.sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány Budapest 
részére, egy Békés megyei kislány Ausztriai műtétre szállításához 10.000.- Ft támogatást biztosít.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. szeptember 30.

 

4/6. Szennyvízcsatorna öblözet megvalósításához pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy az 5-ös 8-as szennyvízcsatorna öblözet 
megvalósításához pályázat benyújtására van lehetőség, decentralizált KAC, VICE pályázati 
felhívásra. Ennek kritériuma, hogy az érintett ingatlanok 90 %-ának rá kell kötni a hálózatra. 
Véleménye szerint az érintett területen a 90 %-os rákötés biztosítható.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi  határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

122/2003. (IX.15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 289.106 e Ft beruházás 
összköltségű 5., 8. sz. szennyvízcsatorna öblözet megvalósításával. A megvalósításhoz 
szükségesnek tartja pályázat benyújtását a decentralizált KAC és VICE  pályázati felhívásra 20 %-
os 57.821.000  Ft támogatási igénnyel, melynek évenkénti részletezése - a megítélt céltámogatás 
ütemezéséhez igazodóan - 2003. évre 17.346.000 Ft, 2004. évre 28.910.000 Ft és 2005. évre 
11.565.000 Ft.

 



A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához saját forrásként 2003. évre 21.684.000 Ft, 2004. 
évre 36.140.000 Ft, 2005. évre 14.454.000 Ft, összesen 72.278.000 Ft-ot az éves költségvetéseiben 
biztosít.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2003. szeptember 25.

 

4/7. Felhagyott hulladéklerakó telep rekonstrukciós kiviteli terveinek elkészítéséhez pályázat 
benyújtása.

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a volt szeméttelep rehabilitációjához elkészült a 
környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció. Pályázati lehetőség van a rekonstrukciós kiviteli 
tervek elkészíttetéséhez, a Vízügyi Minisztérium "Zöldforrás" programjának pályázati felhívása 
alapján. Javasolja a pályázat benyújtását, 2,8 millió Ft-os összeggel.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

123/2003. (IX.15.) Ökt.sz.

 

 Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szeghalom 0790 hrsz-ú 
területen lévő felhagyott hulladéklerakó telep rekonstrukciós kiviteli terveinek elkészíttetésével.

 

A Képviselő-testület a tervek elkészítéséhez szükségesnek tartja a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium "Zöldforrás" programjának pályázati felhívására pályázat benyújtását 2.887 e Ft (80 
%) összeggel.



 

A Képviselő-testület a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges saját forrást azaz 722 e Ft-ot (20 %) 
a 2003. Évi költségvetésében biztosítja.

 

Megbízza a polgármestert a további  intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Képviselői bejelentések:

 

Kincses Sándor testületi tag: 3-as választókörzetben a Szeleskert, Szeghalmi Gy. Utca, Szelesi 
Újtelepre vonatkozóan kérdése, van-e lehetőség arra, hogy minél hamarabb  megkössék a társulási 
szerződést a csatornaépítésre és a útépítésre. További kérdése, hogy a Széchenyi utca és a Szeleskert 
saroknál lévő nádas részen kb 20-30 m3 lerakásra került sitt sorsa mi lesz. Majd elmondja, hogy a 
sportcsarnokkal szemben lévő utca sarkon kb. 4 m2 területen beszakadt az út, melyet feltöltöttek 
ugyan de ismét beszakadt. Kéri a végleges helyreállítást. Végezetül a régi sportpályával 
kapcsolatosan kérdezi, hogy a gát felőli oldalon lévő gyephézagos téglák, és két sor korlát hova 
tűnt.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérése, hogy a  Polgármester úr vegye fel a kapcsolatot a Közútkezelő 
KHT-val, mivel a Bacsó B. u. - Kinizsi utca kereszteződésénél a Kinizsi utca burkolata olyan 
szintkülönbséggel lett javítva, amely nem szakszerű és ezáltal a gépjárművek olyan zajt okoznak, 
mely zavarja a környéken lakókat.

Korábbi testületi ülésen a Békés Megyei Vízművek ígéretet adott a szeghalmi vízvezeték rendszer 
felújítására. Ez mikor realizálódik.

 

Macsári József polgármester: Az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a Szeleskert és a 
Szeghalmi Gy.  utca lakóinak a kérése jogos. A meglévő víziközmű társuláshoz való csatlakozás 
azonban addig nem történhet meg, míg nem válik ismertté, hogy hány %-os támogatást kap az 
önkormányzat, és mennyi önerő szükséges. Amennyiben ez ismertté válik megindulhat a szervezés 
az útépítésre és a csatorna építésre egyaránt, akár a már korábban ismertetett lakás takarékpénztáron 
keresztül is. Nem tud arról, hogy az Önkormányzat vitette volna a Széchenyi utca végén lévő 
nádashoz a több m3 sittet. Ezt kivizsgáltatja. A sportcsarnoknál a vízcsőtörés javítása után az út 
helyreállítása a Vízművek feladata, mely bizonyára meg fog történni. 



A sporttelepen lévő gyephézagos téglával kapcsolatosan a korábbi üzemeltetőt kellene 
megkérdezni, mivel a város az működéshez támogatást is adott. Nem az önkormányzat szállíttatta el 
gyephézagos téglákat, a korlátot, valamint a fa ülőkéket. A járdaépítés során szabadulnak fel 
betonlapok, mellyel pótolni tudják az eltűnt téglákat. Reméli, hogy a kerítés megépítésével és a 
terület zárásával kiküszöbölhető az ilyen fajta probléma. A Kinizsi utca javításával kapcsolatban 
felveszik a kapcsolatot a Közútkezelő KHT-val, a probléma megoldása érdekében. A Békés Megyei 
Vízművekkel kapcsolatosan elmondja, hogy az októberi testületi ülésre részletes tájékoztatást fog 
kérni a vezetékrendszer felújítására vonatkozóan, melyre az elmúlt év decemberében ígéretet is 
kapott a testület. Egyébként már történtek felújítások pl. Kinizsi u. és Nádasdy utca sarkon.

 

A Képviselő-testület nyílt ülésén más napirend, bejelentés nem hangzott el, a testület zárt ülésen 
folytatja munkáját a 4/1, 4/2, 4/2/2 és a 4/5. számú előterjesztések megtárgyalásával.

 

K.m.f.t.

 

Macsári József Valastyánné Győri Piroska

Polgármester aljegyző


