
J e g y z ő k ö n y v
 

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. február 13-i üléséről

 

 

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

Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi Gyuláné jegyzőkönyvvezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése 
határozatképes, azt megnyitja.

 

Javasolja meghívó szerinti napirendek megtárgyalását azzal, hogy 4/2/1, 6/1, 6/2 és a 6/4-es számú 
előterjesztéseket a Képviselőtestület zárt ülésen tárgyalja.

 

A javaslattal a Képviselő-testület 15 igen szavazattal - egyhangúlag - egyetértett.

 

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítést nem tesz. Elmondja, hogy a 
bizottságok a jelentést elfogadásra javasolták. Kérdés, vélemény nem hangzott el, az előterjesztést 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal - 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

 

(Valamennyi napirendre vonatkozóan a bizottsági állásfoglalások a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

 

H a t á r o z a t
 

7/2004. (II.13.) Ökt.sz.

 

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

 

2. sz. napirend: A Képviselő-testület 2004. évi munkaterve

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatosan elmondja, hogy a munkaterv 
tartalmazza a törvényi kötelezettségeket, melyeknek eleget kell tenni, továbbá tartalmazza a 
képviselői javaslatokat. Bizottsági üléseken két módosító javaslat hangzott el, egyik az oktatási 
intézmények pedagógiai programjaiban szereplő házirendeket a decemberi ülésen egy napirendként 
tárgyalja a testület, továbbá az április 26-i testületi ülés április 23-án kerüljön megtartásra tekintettel 
a várossá nyilvánítás 20. évfordulója alkalmából tartandó ünnepség április 26-i időpontjára.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Javasolja a munkatervvel kapcsolatosan, hogy a március 29-i testületi 
ülésen napirendként szereplő országgyűlési képviselői tájékoztató megtartását más időpontra 
tervezze a testület, mivel a hétfői nap a parlamentben a szavazás napja, így az országgyűlési 
képviselő nem tudna részt venni a testületi ülésen.

 

Macsári József polgármester: Egyeztetni fog a országgyűlési képviselővel, de javasolja az április 
23-i időpontot a tájékoztató megtartására, mivel az pénteki napra esik.

 

A napirenddel kapcsolatosan más javaslat, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztést a fenti két javaslattal kiegészítve.



 

A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
8/2004. (II.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzata a határozat mellékletét képező munkatervet elfogadja.

 

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

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

3. sz. napirend: Ellenőrzési terv 2004. évre

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az ellenőrzési terv úgy lett összeállítva, hogy a legfontosabb feladata 
az ellenőrzésnek a kötött normatívák és az intézmények törvényes működésének az ellenőrzése, 
azért, hogy az esetlegesen feltárt hiányosságok azonnal megszüntetésre kerülhessenek. A Pénzügyi 
Bizottság 2003. évben hozott határozata alapján a márciusi Pénzügyi Bizottsági ülésre készül el a 
2003. évi ellenőrzés értékelése.

 

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, javaslat nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t
 

9/2004. (II.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező ellenőrzési 
tervet elfogadja.

 

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

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

4.sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a Képviselő-testület által 
korábban elfogadott 2004. évi koncepciót. Az elmúlt év költségvetéséhez képest Szeghalom város 
költségvetésének főösszege 2.647.120.000 Ft. Ez annak köszönhető, hogy beindulnak azok a 
fejlesztések amelyhez a korábbi évben pályázati forrást nyert a város. A  fejlesztési nélküli 
pénzforgalom ebben évben is 1,8 millió Ft körül lenne. A költségvetés bevételi oldalán az állami 
normatívák mintegy egy nyolctized százalékkal nőttek, az előző évihez képest. A saját bevételek 
nagy mértékben nőttek,  a 2004. évi fejlesztések miatt, mivel az ÁFA visszaigénylés mintegy 164 
millió Ft. Önmagukban az intézményi bevételeknél nincs jelentős változás. Az oktatási normatíva a 
jelentett létszámkeretek alapján 2004. évben nem éri el a 2003. évi normatívát, 2 %-os az 
elmaradás. Javulást jelent a bevételi oldalon a személyi jövedelemadó kiegészítés, amely 7, 6 %-os 
növekedés jelent. Egyik legnagyobb tétel  558.318.000 Ft-al pályázati forrás, amellyel meg lehet 
valósítani azokat az elképzeléseket, melyekről a Képviselő-testület korábban döntött. A kiadási 
oldalon, a működési kiadások között az egyik legnagyobb tétel a személyi jellegű juttatások és 
járulékai, 8,5 %-os növekedés mutatkozik 2003. évhez képest Ez részben a soros előlépéseket, 
jubileumi jutalmakat, részben pedig az Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési  
Társulás  személyi jellegű kiadását takarja. Ez a feladat bevételi és kiadási oldalon is 
szakfeladatként jelenik meg a költségvetésben. A dologi kiadásoknál 27 %-os növekedés 
tapasztalható 2003. évben képest, amely elsősorban energiaár növekedésének és ÁFA százalékának 
változásához kapcsolható. Mintegy 5 %-os étkezési nyersanyagnorma növekedést terveztek a dologi 
kiadásoknál. Felhívja  a figyelmet arra a javaslatra, mely bizottsági üléseken hangzott el. A 3-as sz. 
tájékoztató mellékletben az átadott pénzeszközöknél és kiadásoknál 12, 6 millió Ft szerepel, mely 
bizottsági hatáskörbe van vonva, a Sport és Civil Szervezetek Bizottsága, és az Oktatási és 
Kulturális bizottság hatáskörébe. 



Az volt a javaslat, hogy a 12,6 millió Ft, helyett 12 millió legyen a keret és a 600 ezer Ft pedig a 
várossá nyilvánítás 20. évfordulója alkalmából tartandó rendezvénysorozatra kerüljön 
felhasználásra. A Sport és Civil Szervezetek Bizottságának ülésén konkrét civilszervezetek, 
egyesületekre vonatkozó javaslat nem hangzott el, hanem az elmúlt évhez hasonlóan mintegy 300 
ezer Ft-os keret legyen biztosítva az Oktatási és Kulturális Bizottság részére, azzal, hogy az 
egyházak részére szánt 450 ezer Ft-os támogatást is az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe 
legyen vonva. A szociális kiadásoknál az elmúlt évhez képest csökkenés tapasztalható, mely részben 
a törvényi változások  hatása, részben pedig a gyermeklétszám csökkenésének a hatása. Az 
Önkormányzat az állami normatívákon kívül közel 50 millió Ft-ot saját forrásból biztosít a szociális 
kiadásokhoz. Az Önkormányzat továbbra is folytatja a közmunka programot, a közcélú 
foglalkoztatás keretében a költségvetés által biztosított 21,5 millió Ft-ot ez évben is maximálisan  ki 
kell használni, melyre lehetőség is lesz a beruházásokhoz kapcsolódóan. Összességében - átlagos 
számokat  figyelembe véve -  mintegy 8,7 %-ot képviselnek a saját bevételek, 21,1 %-ot az 
önkormányzati támogatás és 70,2 % az állami normatíva az intézményeknél. 310 millió Ft az, 
amely részben intézményi saját bevételként illetve önkormányzati támogatásként szerepel az egyes 
intézmények éves költségvetésében, mely jelentős összeg az intézmények működésében. A 
beruházásokról elmondja, hogy 558 millió Ft-os pályázati forrás párosul a 211 millió Ft-os 
sajáterőhöz, melyet ebben az évben fejlesztésekre fordítanak. Legnagyobb tétel a csatorna 
beruházási program és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, folytatódik a Dózsa utcai iskola 
felújítása, 6 db szociális bérlakás épül, valamint a Kárász-kastély belső felújítása, melyekhez 
szintén pályázati pénz párosul. Összességében a beruházások összes értéke az egy milliárd Ft-ot 
meghaladja. Fontos a költségvetésben a pályázati alap szerepeltetése. Az előterjesztésben szerepel 3 
éves terv, melyben a költségvetés főösszegei szerepelnek, illetve a hosszúlejáratú kötelezettségek. 
Végül elmondja, hogy valamennyi bizottság megtárgyalta az előterjesztés és azt elfogadásra 
javasolták.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Az írott anyag nem tartalmaz az önkormányzat és a intézmények 
dolgozói részére bérfejlesztést. Kérdése, hogy a 0,8 %-os normatíva emelkedés a minimális 
bérfejlesztést lehetővé teszi-e, vagy pedig e miatt is hátrányban kerülnek az intézményi dolgozók.

 

Macsári József polgármester: Válaszként elmondja, a bérfejlesztésnek nincs külön forrása és a 
normatívák sem teszik ezt lehetővé. Az intézmények vonatkozásában a költségvetés összeállítását 
megelőző két-három fordulós egyeztetéseken abban állapodtak meg, hogy elsősorban az állami 
normatíváknak a csökkenése a gyermeklétszám csökkenésével hozható összefüggésbe. Az 
intézményvezetőktől intézkedési tervet kért ez évre vonatkozóan, hogy a gyermeklétszám 
csökkenéséből eredően melyek azok az ésszerű intézkedések, amelyek harmonizálnának a tényleges 
gyermeklétszámmal. Valamennyi intézményvezető leadta azt az írásos előterjesztést, amely 
létszámcsökkentést takar, és az igazodik a gyermeklétszámhoz. A létszámcsökkentés a természetes 
fluktuáció részeként történik, senkit nem küldenek el az intézményekből, hanem a nyugdíjba 
vonulók helyett nem vesznek fel új dolgozót. Ezt a célt szolgálja az előterjesztésben szereplő - 
intézményekre vonatkozó - létszámterv is, mely összhangban van azokkal a megállapodásokkal, 
melyet a költségvetés összeállításakor az intézményvezetőkkel megkötöttek. Összefoglalva, 
valamennyi intézménynél van minimális 4-5 % személyi kiadás növekedés, de ez nem alapbér 
formájában, hanem egyéb juttatások formájában valósul meg. Valamennyi intézményvezetőt kértek 
arra, hogy a költségvetésüket úgy állítsák össze, hogy azokat a juttatásokat, amelyek járulék nélkül 
adhatók a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek azokat építsék be a költségvetésbe. (Élelmezési 
hozzájárulás, ruhapénz, beiskolázási támogatás.) Ezzel ellensúlyozni kívánják azt a hiányt, hogy 
erre az évre nem tud az Önkormányzat bérfejlesztést végrehajtani. 



Saját hatáskörben az önállóan gazdálkodó intézmények ezt megtehetik, de nem léphetik túl a 
meghatározott személyi jellegű kiadásokat. Az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetések 
eredményeként, tovább bővítették az intézményi költségvetésekben az olyan tételeknek a körét, 
amelyek korábban nem voltak benne. Valamennyi intézmény költségvetésében a kölcsönösen 
megegyezett sarokszámokon felül az ez évre vonatkozó taneszköz fejlesztési terv intézményre 
vonatkozó nagyságrendjét szerepeltetik. Szerepeltetik továbbá mindazokat a tételeket, melyek az 
egyeztetés során jogos igényként merültek fel, és korábban a költségvetésükben ilyen tételek nem 
voltak, pl. védőruházat, védőeszközök.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Nem szerepel a költségvetésben a közalkalmazottak 
béremelése, e miatt nem tudja ezt a költségvetést elfogadni, annál is inkább, mivel erre az évre 6 % 
infláció van tervezve. Ez által nagyon sok közalkalmazott rendkívül rossz helyzetbe kerül. Az 
egyházak támogatásával kapcsolatosan javaslja hogy ez a támogatás testületi hatáskörben maradjon 
meg.

 

Macsári József polgármester: Véleménye szerint egyszerűbb ha bizottsági hatáskörben van, de ha a 
testület egyetért a javaslattal, nincs akadálya, hogy az egyházak támogatására szánt 450 ezer Ft 
felosztása testületi hatáskörbe kerüljön. Megjegyzi, hogy korábban sem volt ez testületi 
kompetencia.

 

Szavazásra bocsátja, hogy az egyházak támogatására biztosított 450 ezer Ft felosztásáról ne az 
Oktatási és Kulturális Bizottság döntsön, hanem a Képviselő-testület.

 

A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 9 nem szavazattal - 2 tartózkodás 
mellett - az alábbi határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t
 

10/2004. (II.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzata az egyházak támogatására biztosított pénzösszeg felosztását az 
Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörében tartja.

 

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



 

Határidő: 2004. március

Felelős: Macsári József polgármester

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: A Pénzügyi bizottsági ülésen az ott jelenlévő intézményvezetők 
véleményére is alapozva jó szívvel ajánlja a költségvetés elfogadását. Megnyugtatja, hogy az 
önállóan  gazdálkodó intézmények vezetői többségében jelenvoltak a bizottsági ülésen - gimnázium 
kivételével, de velük nem szokott különösen vita lenni - megegyezés született velük, el tudták 
fogadni költségvetést, javasolja, hogy a Képviselő-testület is fogadja el. Külön örömére szolgál, 
hogy ilyen nagy léptékű beruházást tud reményeik szerint az Önkormányzat megvalósítani. Ha a 
pályázatok is nyerők lesznek, jó költségvetési éve lesz az Önkormányzatnak.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Továbbra sem ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat intézményeiben 
dolgozók bérfejlesztése elmarad. Sajnálatosnak tartja továbbá - igaz törvényei döntés következtében 
- hogy 2004-ben  csökken a  szociális kiadások összege. Figyelembe kell venni azt is - szintén nem 
önkomrányzati döntés alapján - hogy a városban gépkocsival rendelkezők mintegy 10 millió Ft-al 
többet fognak fizetni súlyadóként. Ez is azokat érinti súlyosabban, akiknek régebbi típusú 
gépkocsijuk van. Az új modernebb autóknak a súlyadója kevesebb. Örvendetes, hogy komoly 
beruházások valósulnak meg, de nem  szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy több mint 300 
ember közalkalmazottként dolgozik a városban, és ez reálértéken őket érinteni fogja.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: A költségvetés megegyezik a tavalyival, hogy az intézmények 
megegyeztek és a források nem bővültek. Amiben különbözik, hogy a sikeres pályázatok folytán 
jelentős fejlesztéseket tud az Önkormányzat végrehajtani. Nagyot változik az oktatási 
intézményeknél, hogy egyre kevesebb állami támogatást lehet lehívni, így idén 30 millióval  
kevesebb ez az összeg, ehhez 131 millió Ft-ot tesz hozzá az Önkormányzat. Ami a jövőben várható, 
az elég aggasztó, mivel a gyerek létszám a városban folyamatosan csökken, ez 6 éven belül az 
óvodáknál kb 50-60, az általános iskolában pedig 150-160 főt jelent. Látható, hogy az intézményi 
költségvetések nem csökkennek, de ilyen ütemű gyereklétszám csökkenés mellett eltűnik az az 
összeg, amely pályázati alap lehet. Nagyon fontos feladat, hogy a 6-os mellékletben leírt 
létszámtervet az intézmények és Polgármesteri Hivatal júniusban vizsgálják  felül, nehogy 
drasztikus létszámcsökkentéshez kelljen nyúlni. A 6 %-os béremelésre vonatkozóan a tárgyalások 
folynak és a szakszervezetek megegyeznek a kormánnyal, melyet be is jelentettek, és ez februárban 
működni fog. Megjegyezi, hogy 2000-ben és 2001-ben 10 %-os infláció mellett nem volt egy fillér 
béremelés sem, mely igazán nem bántotta az Önkormányzat FIDESZ-es képviselőit.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni Zsadányi Sándorné képviselőtársa hozzászólását, mely a 
legfontosabb a napirenddel kapcsolatosan. Bevezetőjében említette, ha nincsenek a pályázati 
források, akkor most is 1, 8 milliárd Ft körüli az Önkormányzat költségvetése, ezzel szemben 2,6 
milliárdot meghaladó költségvetést terveztek. Bízik abban, hogy sikeres pályázataik révén, az év 
során ez az összeg csak növekedni fog.



 

A napirenddel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 ellenszavazattal - három 
tartózkodás mellett - az alábbi rendeletet alkotta.

 

Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
1/2004. (II.14.) számú

 

r e n d e l e t e

 

az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65-§-a, illetve a 280/2003. (XII.29.) Kormányrendelettel módosított 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján a 2004. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya
 

§
 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

 

§
 

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az 
alábbiakban állapítja meg:

 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:



 

Cím                      Megnevezés
 

1.Polgármesteri Hivatal

2.Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola

3.Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

4.Városi Tűzoltóparancsnokság

5.Művelődési-, Sport- és Szabadidő Központ

 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

 

Napköziotthonos Óvoda
7.      Nagy Miklós Városi Könyvtár

8.      Sárréti Múzeum

9.      Idősek Gondozási Központja

10.  Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás

 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalon belül az 5. sz. melléklet szerint 
szakfeladatokat határoz meg.

 

§
 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetésének

 

a./ bevételi főösszegét                  2.647.120 ezer Ft-ban

b./ kiadási főösszegét                    2.647.120 ezer Ft-ban

 

állapítja meg.



 

Költségvetési bevételek
 

§
 

(1) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. sz. 
melléklet tartalmazza.

 

(2) Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza

 

Költségvetési kiadások
 

§
 

(1) Az Önkormányzat működési-, felhalmozási bevételi-, kiadási előirányzatait a Képviselő-testület 
a 4. sz. melléklet szerint határozza meg:

 

Bevétel                                  Kiadás
1./Működési                                          1.744.970 ezer Ft               1.640.481 ezer Ft

2./ Felhalmozási                                       902.150 ezer Ft              1.006.639 ezer Ft

     Összesen:                                                2.647.120 ezer Ft                2.647.120 ezer Ft
 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek (címeinek) és a Polgármesteri Hivatal 
szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát a 3., 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

§
 

A felhalmozás bevételi és kiadási előirányzatokat, feladatonként tájékoztató jelleggel az V. sz. 
melléklet mutatja be.

 

§
 



Az Önkormányzat céltartaléka                             74.825 ezer Ft.

Ebből: - Pedagógus szakkönyv                                     2.338 ezer Ft

           - tanulók tankönyv támogatás                           9.050 ezer Ft

           - közcélú foglalkoztatás                                  21.513 ezer Ft

           - felhalmozási pályázati sajáterő             41.924 ezer Ft

 

§
 

Az Önkormányzat kezességvállalásait, valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 7. sz. és 8. 
sz. melléklet tartalmazza

 

§
 

Az Önkormányzat 2004. évi várható bevételei és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az 
előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet foglalja magába.

 

§
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2004-2006. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett 
bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a IV. sz. melléklet 
tartalmazza.

 

A költségvetési létszámkeret
 

§
 

Az Önkormányzat létszám keretét- álláshelyek számát a 6. sz. melléklet állapítja meg.

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
 

§
 



Az Önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
megváltoztathatók.

 

§
 

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

 

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a 
Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

 

  §
 

Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei saját hatáskörben előirányzat-módosítást 
hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-
testületet 30 napon belül köteles tájékoztatni.

 

 §
 

(1) A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. Törvény 74. § (2) bekezdésének 
figyelembevételével a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok előirányzatai közötti 
átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.

 

(2) Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1 millió Ft keretösszeg erejéig, saját 
hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást.

 

 §
 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját a 2001. január 01-től 
elfogadott 36.000 Ft-ban állapítja meg.

 

 §
 



Az intézmények finanszírozása nettó módon, az intézmények által készített (az Önkormányzat által 
elfogadott) előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.

 

Záró rendelkezések
 

18. §

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. január 01. napjával 
kell alkalmazni.

 

(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

4/1. napirend: Szeghalom Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés a költségvetést 1.884.167.000 Ft-os 
összegről 2.030.335.000 Ft-ra módosítja. Az eltérés oka, hogy az Államkincstár utasítása alapján 
2003-as indulással a szennyvízprogramhoz megítélt 146.168.000 Ft-os összeget az elmúlt évi 
költségvetésben kell kimutatni, mely átkerül az idei költségvetésben, mivel az elmúlt évben nem 
került felhasználásra. Elmondja továbbá, hogy normatív állami támogatásból - az oktatást érintően - 
13,9 millió Ft-os kell visszautalni a gyermeklétszám csökkenése miatt. A gyermeklétszám 
csökkenése kihat a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők körére is, e miatt 14,1 
millió Ft nem vehetünk igénybe állami normatívából. A többi pozitív jellegű összeg a költségvetés 
bevételi oldalán pályázati forrást takar, és a kiadási oldal ennek megfelelően alakul.

 

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi rendeletet 
alkotta:

 

Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének



2/2004. (II.14.) sz.

 

r e n d e l e t e

 

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

 

1. §

 

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

 

A Képviselő-testület a város 2003. évi költségvetését

 

2.030.335 ezer Ft

 

bevételi és kiadási főösszegben az 1. sz. mellékletben foglalt részletezés szerinti módosításokkal 
jóváhagyja.

 

2. §

 

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

 

                                                                                                Adat: ezer Ft

 

                                                                   Bevétel                      Kiadás

Működési                                                       1.738.653                1.573.956

Felhalmozási                                            291.682                  456.379



Összesen:                                                                 2.030.335                  2.030.335
 

3. §

 

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

 

Az Önkormányzat tartaléka: 8.995 ezer Ft
 

                   Ebből: - tankönyv támogatás visszafizetésére      502 ezer Ft

                             - étkezési normatíva (alapnormatíva)                 5.880 ezer Ft

                             - gáz-áremelés kompenzációja                         3.013 ezer Ft

 

4. §

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

5. sz. napirend: Szeghalom Város közoktatási intézkedési terv és minőségirányítási programja 
2004-2008.

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirendet a Oktatási és Kulturális Bizottság részletesen 
megtárgyalta. Felolvassa a bizottság javaslatát. (Jegyzőkönyv mellé csatolva.) A pedagógia 
szakszolgálat létrehozása azt jelentené, hogy kibővítve a szakmai jellegű szolgáltatásokat, egy 
külön intézmény foglalkozna a feladattal, melynek állami normatív forrása is van. Jelenleg is van 
logopédus és pszichológus, de ez a kör kibővülne, amennyiben ezzel a Képviselő-testület egyetért. 
Az óvodai ellátásnál kérte a bizottság, hogy a teljes ingyenes rész ne szerepeljen az anyagban. Az 
ingyenes étkeztetésre az Önkormányzatnak rendelete van és törvények vannak, melyre normatívát 
kap. A rászoruló családok igénybe is veszik ezt. A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásával egyetértve 
úgy gondolja, hogy az Önkormányzat teherbíró képességére való tekintettel a kötelező feladatokat 
kell előtérbe helyezni és plusz feladatokat ne vállaljon az Önkormányzat. Javaslata volt a 
bizottságnak, hogy az oktatási intézmények épületeinek kihasználásáról készüljön egy terv. 



A gyermeklétszám csökkenéséből adódóan kérni kell az intézményvezetőktől olyan stratégiai tervet, 
amely megjelöli azokat épületeket, amelyek oktatási célra nem kívánnak a közeljövőben igénybe 
venni. További javaslat volt, hogy az anyagban szereplő Operatív Tanácsra nincs szükség, inkább a 
közoktatási érdekegyeztető fórum lássa el a feladatát, amely részben jelenleg is megvalósul pl. a 
költségvetési egyeztetések során, de ez bővülne azzal, hogy az intézményekben lévő 
érdekképviseleti szervek is részt vesznek ezeken az egyeztetéseken. Utolsó javaslat, hogy az 
intézmények saját programjuk elkészítése során, a jelzett időtartamra - 2008-ig - készítsenek egy 
létszámtervet a gyermeklétszám csökkenéséhez igazodóan.

Az 5/1-es előterjesztésben a programot véleményezte  Békés Megye Közgyűlésének Oktatási 
Bizottsága és azt elfogadásra javasolta, mivel megegyezik a Békés Megyei Közoktatási fejlesztési 
tervvel.

 

Közben köszöni Korponai Sándor közoktatási szakértőt, aki a programot készítette.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Az általános iskolai osztályok kialakításánál alkalmazott szabályok 
között nem érti mit takar az a mondat, hogy "az intézmény dönt osztály, esetleg évfolyam 
összevonásról”. Számára ez nagyon döbbenetes.

 

Korponai Sándor szakértő: Válaszként elmondja, hogy ez a mondat nem teljesen az általános iskola 
normál osztályaira vonatkozik, hanem az eltérő tagozatra. Ebben a tagozatban szükség van arra, 
hogy egy-egy osztályban ne csak egy évfolyam tanulóit tanítsák, itt szükség van összevonásra, mert 
nem tudja biztosítani a fenntartó, hogy mind a 8 évfolyamon önálló osztályok legyenek. Ezen belül, 
hogy melyik osztályok kerülnek összevonásra nem kívánnak fenntartói jogokat gyakorolni, ebben 
az intézmény saját hatáskörben tud dönteni. Be lehet írni, hogy ez csak az eltérő tantervű oktatásra 
vonatkozik.

 

Bacsó Imre testületi tag: Óvodai neveléssel kapcsolatban kérdése az interkultúrális óvodai nevelés 
személyi, tárgyi és módszertani feltételeinek fejlesztésére vonatkozik. Általánossá kell tenni a 
cigánygyermekek rendszeres óvodába járását. Kérdése mi ebben a lényeg.

 

Korponai Sándor szakértő: Ez a megfogalmazás rövid magyarázata annak, hogy a város nem 
kívánja működtetni  külön az eltérő cigány-nyelvű oktatást, hanem a cigány és magyar gyermekeket 
integráltan kívánja nevelni. Ugyanakkor ebben a nevelési folyamatban biztosítani  kívánja a roma 
kisebbség kultúráját, nemzetiségi hagyományát, ez feltételezi azt, hogy erre a pedagógusok 
készüljenek fel. Ezt ajánlja  a program, azért, hogy nagyobb szakmai felkészültséggel tudjanak 
segítséget nyújtani ezeknek a gyermekeknek. Ez jelenti az interkultúrális nevelés személyi 
feltételeit.  Elmondja továbbá, hogy ha az óvodai kihasználtságot  illetően a beírt létszám és a 
tényleges napi létszámban sok a különbség. Azt szorgalmazzák, hogy azoknál a  gyermekeknél, 
akiket beíratnak a szülők az óvodába, a rendszeres óvodába járás is nyilvánuljon meg, az egészségi 
okokat kivéve.



 

Pákozdi Gábor testületi tag:  A terv Szeghalom Város Önkormányzatára vonatkozik, mely akkor 
lesz igazán teljes, ha az intézmények hozzáteszik a terveiket. Az elvárásokat illetően, a szakértőnek 
igaza van, hogy a túlzott beszabályozás sem jó, nem biztos, hogy annak meg tudnak felelni az 
intézmények. Az operatív tanácsoknak, melyet a bizottság leszavazott, lehet hogy később lesz 
értelme megfelelő összehangolás mellett, mivel az intézmények költségvetésének készítésekor az 
említett együttműködésre fokozottan szükség lesz az elkövetkező időszakban. De ez lehet a 
program szervezésben, szabadidős tevékenységben, illetve a középiskolában új szakképzési formák 
megjelenítésében. Összességében az Oktatási és Kulturális Bizottság elfogadásra javasolta a tervet.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Ilyen részletes minőségirányítási programja még nem volt a 
városnak, úgy ítéli meg, hogy a szakértő úr az intézményekkel együtt egy nagyon alapos, minden 
intézményre személyre szabott elvárásokat fogalmazott meg. Véleménye szerint sem szükséges az 
intézményeket jobban beszabályozni. Kiemeli, hogy évek óta nagy hiány a városban a Pedagógiai 
Szakszolgálat létrehozása. Egyre több fogyatékos, magatartási problémával küzdő gyermek van, 
ezért erre rendkívül nagy igény lenne a városban. Az Operatív Tanácsot illetően nem javasolja 
kivenni, ez az intézmények jobb együttműködését szolgálná.

 

Szabó István testületi tag: A maga részéről támogatja a Pedagógiai Szakszolgálat létrehozását. Ez 
létszámbővítéssel vagy csak létszám átcsoportosítással járna.

 

Macsári József polgármester: A Pedagógiai Szakszolgálat létrehozása létszámbővítéssel járna. Mint 
már említette most is vannak a szakszolgálathoz kapcsolódó feladatok. Megerősíti, hogy az Oktatási 
Bizottság 5 javaslata, illetve az itt elhangzott kiegészítés szükséges, hogy bekerüljön az anyagba.

 

A napirenddel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja a 
bizottsági javaslatot is figyelembe véve. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
15 igen szavazattal - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

11/2004. (II.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, - figyelemmel az Oktatási és Kulturális 
Bizottság javaslataira -  a város 2004-2008. időszakra vonatkozó Közoktatási Intézkedési Tervét és 
Minőségirányítási Programját elfogadja.

 



Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a jogi előírásoknak megfelelően a dokumentumot küldje meg a 
Békés Megyei Önkormányzatnak nyilvántartás céljából, valamint gondoskodjon a helyben szokásos 
közzétételről.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésekről tájékoztassa az érintett intézmények 
vezetőit és alkalmazotti közösségét.

 

Határidő: 2004. február

Felelős Macsári József polgármester

            Dr. Oláh Ernő jegyző

 

 

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

 

6./ Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés fontos törvényi változást takar, melynek a lényege, 
hogy ki részesülhet lakásfenntartási támogatásban, ehhez a normatívát 90 %-ban határozta meg a 
törvény, 10 % önerő. Akik  jogosultak a lakásfenntartási támogatás igénybevételére, havonta 2.500 
Ft állapítható meg részükre. A korábbi gyakorlattól eltérően a támogatás nemcsak a téli fűtési 
idényre vonatkozik, hanem meg van határozva, hogy mit lehet figyelembe venni. Az egy főre eső 
havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladhatja meg, illetve a 
lakásfenntartás havi költsége a 25 %-ot. Egyedül állók esetében továbbra is megmarad a fűtési 
támogatás, hogy az öregségi nyugdíj kétszeresét nem haladja meg az egyfőre jutó nettó jövedelem. 
Ez a támogatás teljes egészében a város költségvetéséből kerül finanszírozásra. A temetési 
költségek növekedése miatt a korábbi három támogatási kategória 5-5 ezer Ft-al emelkedett. 
Emelkedett továbbá a nappali tagozaton, felsőoktatási intézményekben tanulók egyszeri 
beiskolázási segélye 7.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: A fűtési támogatással ellentétben a lakásfenntartási 
támogatás egész évre vonatkozik, a költségvetésben viszont 9 hónapra van tervezve, ez miből 
adódik.

 



Macsári József polgármester: Ez abból adódik, hogy a rendelet elfogatásától kerül bevezetésre. 
Végül elmondja, hogy valamennyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

 

A napirenddel kapcsolatosn más kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2004. (II.14.) számú

 

r e n d e l e t e

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 5/1997. (III.28.) 
számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról és kiegészítéséről

 

6.     §

 

A rendelet 4. § (1) bekezdés d./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

d./ közeli hozzátartozó, ha az Sztv. Másként nem rendelkezik

da./ házastárs, az élettárs,

db./ a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom évesnél fiatalabb, 
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a 
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folytató, valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a 
testi, érzékszervi, értelmi beszéd- vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt 
gyermek,

dc./ a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az örökbefogadó szülő, 
illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

 



7.     §

 

A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

11.§

 

 (1) Az Önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek a 
háztartásában együtt élő személyek a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget 
meg nem haladó lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek

 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában

 

a./ minimális lakásnagyság az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek számától 
függően:

- 2 személyig           2 lakószoba

- 3 személyig           2,5 lakószoba

- 4 személyig           3 lakószoba

- 5 személyig           3,5 lakószoba

- 6 személyig           4 lakószoba

minden további személyig további fél lakószoba.

Félszobának tekinthető a lakószoba 6-12 m2-ig, egész lakószobának 12 m2 felett.

b./ elismert minőségű az a lakás, amelynek becsült forgalmi értéke nem lépi túl a vele azonos 
szobaszámú és komfortfokozatú lakások helyben szokásos forgalmi értékét.

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével lakásfenntartási támogatásra jogosult 
az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi 
költsége a háztartás havi összjövedelmének

a./ 25 %-át az egyszemélyes háztartás esetén, illetve ha a háztartásban élő személyek több mint fele 
a rendelet 4. § (1) bekezdés db./ pontja szerinti gyermek vagy fogyatékos személy,



b./ 30 %-át az a./ pontba nem tartozó háztartás esetén meghaladja.

 

(4) Lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni:

a./ lakbért vagy albérleti díjat,

b./ a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét,

c./ a közös költséget

d./ a csatornahasználati díjat,

e./ a szemétszállítás költségeit

f./ villanyáram fogyasztást legfeljebb 6.000 Ft/hó mértékig,

g./ vízfogyasztást legfeljebb 3.000 Ft/hó mértékig,

h./ gázfogyasztást legfeljebb 4.000 Ft/hó mértékig,

i./ fűtési költségeket legfeljebb 15.000 Ft/hó mértékig

 

(5) A (4) bekezdésben felsorolt kiadásokat számlával kell igazolni, amelyek a kérelem benyújtását 
megelőző három hónapról szólnak. A számításnál ezek átlagát kell figyelembe venni.

 

(6) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül 
a lakásban élő személyek és háztartások számától.

 

(7) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal 
megosztott lakás lakrészeit.

 

(8) A támogatás mértéke 2.500 Ft/hó

 

(9) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A kérelmet évente meg kell újítani.

 

(10) A kifizetés a támogatott által megjelölt pénzintézethez, a tárgyhót követő hó 5. napjáig 
átutalással történik.



 

8.     §

 

(1) A rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)Az Önkormányzat – fűtési szezonban a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra 
tekintettel – fűtési támogatást nyújt annak az egyszemélyes háztartásban élő személynek, aki a 
rendelet 11. §-ban foglalt támogatásban nem részesül és jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

 

(2) A rendelet 12. § (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kérelmek minden év június 1-ét követően augusztus 31-ig nyújthatók be, melyeket évente meg 
kell újítani.”

(3) A rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

9.      A támogatás mértékét 15.000 Ft/fűtési szezon (6 hónap).

 

10.    §

 

 (1)A rendelet 14. § (4) bekezdésének

a./ pontjában meghatározott segély összege 25.000 Ft-ra

b./ pontjában meghatározott segély összege 20.000 Ft-ra

c./ pontjában meghatározott segély összege 15.000 Ft-ra

változik.

 

(2)A rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6) A helyben szokásos temetés legolcsóbb költsége: 130.000 Ft.

 

5.§

 



A rendelet 18. § (1) bekezdésének

b./ pontjában meghatározott támogatás összege 10.000 Ft-ra

c./ pontjában meghatározott támogatás összege   10.000 Ft-ra

változik.

 

6.     §

 

A rendelet 5. § (5) bekezdése, a 10. § (8) bekezdése és a 30. §-a hatályát veszti.

 

7.     §

 

Ez a rendelet 2004. március 1-én lép hatályba.

 

 

 

6/2. TAPPE Kft kérelme

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi valamint a Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta részleteiben. Kialakult az a vélemény, hogy döntsön úgy a testület, elvi engedélyt ad a 
TAPPE Kft-nek, hogy eljárjon a Környezetvédelmi Felügyelőségnél abból a célból, hogy a 
szeghalmi szilárdhulladék lerakó telep milyen feltételekkel és hogyan fogadhat a környező 
településekről szilárd hulladékot, azzal a kikötéssel, hogy a tényleges szilárd hulladék 
beszállításáról külön képviselő-testületi döntés szóljon. Ez azért fogalmazódott így meg, mert az 
előterjesztésből nem derül ki, hogy mely településekről van konkrétan szó, továbbá az sem, hogy 
összességében milyen mennyiségű hulladék beszállításáról van szó. A szilárd hulladéklerakó telepre 
2008. december 31-ig van működési engedély úgy, hogy csak a város szilárd hulladékának a 
befogadásáról szól. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy a későbbiekben átrakóként ez a 
telep hogyan fog üzemelni. Első lépés tehát a Felügyelőség véleménye. Problémaként merült fel, 
hogy 2008 után, ha átrakóként működne a telep, milyen költségbe kerül a városnak a már lerakott 
hulladék rekultivációja. A régi elhagyott telep rekultivációja 350 millió Ft-al szerepel, tehát jelentős 
tételt jelentene a jelenlegi telep rekultivácója is.



Köszönti a testületi ülésen jelenlévő Gyurkó Csabát a TAPPE Kft ügyvezetőjét.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta szerencsésnek 
tartaná ha az átrakó telep a városban valósulna meg, azt viszont nem, hogy ha 4 éven keresztül a 
környék összes hulladéka ide kerülne.

 

Gyurkó Csaba TAPPE Kft ügyvezetője: Hangsúlyozza, hogy a levél nem a TAPPE Kft üzleti 
ajánlata Szeghalom felé. Ez egy létező környezetvédelmi álláspont és helyzet megoldása. Nem arról 
van szó hogy a saját szerződött települések hulladékait akarják itt elhelyezni. A Környezetvédelmi 
Felügyelőség álláspontja szerint működhet kistérségi lerakóként, ez azt jelenti, hogy olyan 
településről, ahol nem a TAPPE Kft a szolgáltató, az is csatlakozhatna. Gyakorlatilag Szeghalom 
20-30 km-es körzetét értik ez alatt. Ezért nem tud település számot, mennyiségi adatokat mondani.

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy Békés megyében két regionális hulladéklerakó fog 
működni Békéscsabán és Gyomaendrődön. Ez a szemétszállítás díját  növelni fogja. Az a feladat, 
hogy keresni kell annak a megoldását, hogyan tudja Szeghalom kihasználni a hulladéklerakó telepet 
kistérségi átrakónak úgy, hogy legkevésbé  érintse a díjnövekedés a szeghalmi lakosokat. A 
bizottsági vélemény alapján döntsön a testület, hogy elvi hozzájárulást ad a TAPPE Kft-nek, hogy 
eljárjon a Környezetvédelmi Felügyelőségnél annak érdekében, hogy a környező településekről 
milyen feltételekkel lehetne beszállítani a hulladékot. A testület később döntene a tényleges 
beszállításról.

 

A napirenddel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 
bizottsági javaslatot. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

12/2004. (II.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzata elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a TAPPE Szállítási és 
Feldolgozó Kft (Mezőberény) járjon el a Környezetvédelmi Felügyelőségnél, hogy a környező 
településekről milyen feltételekkel lehetne a szeghalmi hulladéklerakó telepre  szállítani a szilárd 
hulladékot.(Kistérségi lerakó kialakítása.) Ezen feltételek ismerete után dönt a Képviselő-testület, 
hogy hozzájárul-e a tényleges beszállításhoz.

 

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



 

Határidő: 2004. március 13.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

6/3. Szennyvizcsatorna építés érdekeltségi hozzájárulása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés három variációt tartalmaz a lakosság részére, hogy az 
érdekeltségi hozzájárulás milyen formában fizethető meg az Önkormányzat felé a csatornaépítés 
kapcsán. Azon lakosok részére, akik lakás takarékpénztári megtakarítási formát választanak, az 
Önkormányzat vállalja át a szerződéskötési díjat és a 50 hónapos futamidő végén a viziközmű 
társulat ezt az összeget visszajuttatja. Az érintett képviselők részére tájékoztatót küldtek, lakossági 
fórumot szerveznek február 24-én és 25-én, ott részletesen tájékoztatják a lakosságot a 
szennyvízcsatorna program beindulásáról és feltételeiről.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal - egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

13/2004. (II.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízcsatorna hálózat építése 
kapcsán, az érintett lakosság által fizetendő érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére az alábbi három 
módozatot ajánlja:

 

a./ Az érdekelt OTP lakás takarékpénztári szerződés díjának megfizetésével vállalja az érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetését, amelynek szerződéses összege 200.000 Ft. Ebből a futamidő végén 
felvehető hitelösszeg kb. 97.000 Ft, mellyel az érdekelt szabadon rendelkezik.

A lakos által fizetendő összeg havi 1.480 Ft, 50 hónapon át. 



A futamidő alatt összesen 74.000.- Ft, az állami támogatással kiutalt összeg 102.826 Ft, amelyből 
15 %, azaz 15.424 Ft közműfejlesztési támogatás törvényileg visszajár, így a tényleges befizetés 
58.576 Ft lesz.

A lakos által fizetendő számlanyitási díjat az Önkormányzat megelőlegezi.

 

b./ Viziközmű társulati részletfizetéssel, amely havi 1.820 Ft, 50 hónapon át, a futamidő alatt 
összesen 91.000 Ft, amelyből 15 %, azaz 13.650 Ft közműfejlesztési támogatás törvényileg 
visszajár, így a tényleges befizetés 77.350 Ft lesz.

 

c./ 74.000.- Ft egyösszegű befizetésével a társulat befizetési értesítését követően, 2004. év végéig, 
amelyből a 15 %-os közműfejlesztési támogatás szintén visszajár.

 

Az érdekeltségi hozzájárulás összegét a viziközmű társulás közgyűlése hagyja jóvá.

 

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

 

Határidő: 2004. március

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

6/5.Sportcsarnok Építő Kft végelszámolási mérlege és vagyonfelosztási javaslata.

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés a Szeghalmi Sportcsarnok Építő Kft végelszámolási 
mérlegét és vagyonfelosztási javaslatát tartalmazza, korábban voltak számviteli nézeteltérések, 
azonban elhárultak az akadályok, így nincs akadálya, hogy a Kft-t végleg megszüntesse a testület.

 

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
 

14/2004. (II.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Sportcsarnok Építő Kft, 
2004. február 4-én kelt végelszámolási zárómérlegét, valamint a hozzákapcsolt vagyonfelosztási 
javaslatot elfogadja.

Czirják Jánost végelszámolói tisztsége alól felmenti.

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

6/6. Szeghalmi háziorvosok irányított betegellátási modellben való részvétele

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a szeghalmi háziorvosok nevében Dr. Kardos Péter 
háziorvos kérte, a képviselő-testület engedélyezze, hogy a szeghalmi háziorvosok az irányított 
betegellátási modellben részt vehesenek. Ez az Önkormányzat számára nem jelent semmilyen 
kötelezettséget. Ugy gondolja, hogy helyesen dönt a testület, ha hozzájárul, hogy ebben a 
betegellátási modellben részt vegyenek a háziorvosok. Ennek elsősorban a gyógyító munkában van 
jelentősége.

 

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:

(Időközben a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 16 főre emelkedett.)



 

 

H a t á r o z a t
 

15/2004. (II.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a településen 
működő 7 háziorvosi, házi gyermekorvosi praxis részt kíván venni a Dr. Garai Erzsébet vállalkozó 
háziorvos, mint szolgáltatásszervező által szervezett Irányított Betegellátási Modellben.

 

Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a finanszírozási modellkísérlet ideje alatt a területi 
ellátási kötelezettségből adódó feladatokat a szolgáltatásszervező  és a fentnevezett praxis 
együttesen végezze.

 

Az Önkormányzat a modellkísérlet lezárásakor, de legalább évente egyszer annak eredményeiről 
tájékoztatást kap.

 

Az Önkormányzatra a praxis modellben való részvétele semmilyen anyagi következménnyel nem 
jár.

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

6/7. Az EÜTERV BT telekalakítási  kérelme

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés a Bethlen G. u. - Nagy M. utca sarkán 
lévő telek telekalakítási kérelmét tartalmazza. Az EÜTERV BT tulajdonában lévő telek a 
kialakítással, a beépítési vonalhoz igazodna úgy, hogy 29 m2 átkerülne közterületbe, illetve a 
közterületből 3 m2   kerülne a jelzett telekrészhez, ingyenesen.

 

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
 

16/2004. (II.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Szeghalom 1008 hrsz-ú, az EÜTERV 
BT tulajdonában lévő telekből 29 m2 az 1011 hrsz-ú közterülethez kerüljön csatolásra. Ugyanakkor 
ezen közterületből 3 m2 az 1008 hrsz-ú telekhez kerüljön csatolásra telekhatár rendezés címén. A 
telekhatár rendezés mindkét fél részéről ingyenes.

 

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

 

Határidő: 2004. március 13.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

6/8. Közmunkapályázat

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A 6/8-as előterjesztés a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium pályázati felhívásához kapcsolódik, amely alapján Dévaványa város gesztorságával 
20 fő közmunkás foglalkoztatatására nyújtana be az Önkormányzat pályázatot, közösen 7 
településsel. A közös pályázat benyújtása a pályázat elbírálásánál többlet pontot jelent. Sajáterőként 
1.086.000 Ft szükséges.



 

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
 

17/2004. (II.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium által meghirdetettt hátrányos helyzetű tartós munkanélküli - elsősorban 
cigány származási lakosság - foglakoztatására kiírt közmunkapályázat benyújtásával.

A Képviselő-testület Dévaványa gesztorságával 20 fő - elsősorban cigány származású lakos - 7 havi 
foglalkoztatását tartja szükségesnek 2004. április 1. - 2004. november 30 közötti időszakban.

 

A közmunkaprogram megvalósításához szükséges 1.086 e Ft saját erőt a 2004. évi költségvetés 
terhére biztosítja és gondoskodik annak elkülönítéséről.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: pályázat benyújtásának határideje 2004. február 16.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

6/9. Sapard pályázat városközpont rehabilitációjára

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy 75 %-os támogatást lehet 
pályázat útján elérni, max 50 millió Ft-ot. A Tildy utca és a Nagy M. utca esetében feltétlen fontos 
kihasználni a pályázati lehetőséget. A tervezés folyamatban van. 



Amennyiben sikeres lenne a pályázat az említett utcákon a járda, kerékpárút, közút kerülne teljes 
felújításra, a kerékpárút és a járda díszburkolattal. Továbbá kihasználva az út szélességét további 
parkolók kerülnének kialakításra, valamint forgalomcsillapító járdasziget elhelyezése az általános 
iskolánál. A pályázathoz 16,6 millió Ft saját forrás kell biztosítani. Sajnos az érintett 
közintézmények felújítását nem lehet bevonni a pályázatba.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban 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
 

18/2004. (II.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal felhívására a Tildy u. és a Nagy M. u. felújítási és rekonstrukciós 
munkálataira pályázatot nyújt be. A tervezett felújítási munkálatok a Tildy utcán és a Nagy Miklós 
utcán parkolók, kerékpárút, járdaburkolat kialakítását, a meglévő szilárdburkolatú út felújítását és 
útszegély kialakítását, a csapadékvíz elvezetés megoldását, zöldterület rendezését és parkosítását 
tartalmazzák.

 

A Képviselő-testület a bruttó 66.666.000.- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák önrészét (25 
%), azaz 16.666.500.- Ft a 2004. évi költségvetés terhére biztosítja, az igényelt támogatás 
49.999.500 Ft.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: pályázat benyújtásának határideje 2004. április 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

B e j e l e n t é s :



 

Macsári József polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az 
Önkormányzat lemondjon 227.967 Ft-ról, mely a gyermekélelmezési konyha felújításához 
kapcsolódik. 2002-ben nyert az Önkormányzat 6.701.095 Ft pályázati pénzt, felhasznált 6.473.128 
Ft-ot. A különbség az olcsóbb beüzemelési költségekből adódik és ahhoz testületi határozat 
szükséges, hogy az említett összeget visszamondja az Önkormányzat a pályázat elszámolásánál.

 

A szóbeli 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
 

19/2004. (II.19.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekélelmezési konyha 
felújításához 2002. évben pályázaton nyert 6.701.095 Ft pályázati pénzből 227.967 Ft-ról lemond, 
melyet az olcsóbb beüzemelési költségekből adódóan nem használt fel. A felhasznált összeg: 
6.473.128 Ft.

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése, hogy a Péter András Gimnázium  és a szomszédos telkek 
között a kerítés mikor kerül felújításra.

 

Barna Gyula testületi tag: Egy régebbi testületi ülésen kérte minden képviselőtársát, hogy figyeljék 
a pályázati lehetőségeket, és használják ki a politikai kapcsolatokat, azért, hogy Szeghalomra minél 
több vállalkozást, pályázati pénz, lehetőséget tudjanak hozni. Úgy látja, az elfogadott költségvetés 
kapcsán is, hogy az MSZP-SZDSZ politikai csoport nagyon sok lehetőséget hozott a városnak. 



Kérdezi Ambrusné Hegyesi Mária és Farkas Zoltán képviselőtársait, hogy rendelkeznek-e jelen 
pillanatban olyan információval, hogy az ő politikai oldaluk (FIDESZ) tud-e jelen pillanatban 
segíteni a városnak. Van-e olyan program, vagy olyan pályázat amiben a kapcsolataikat latba tudnák 
vetni.

 

Macsári József polgármester:  A Péter András Gimnázium belső kerítés felújítását megbeszéli az 
intézményvezetővel. Tervek között szerepel, hogy végleges formát kapjon a Spár-Áruház felőli 
gyalogjárda a buszvárónak a területével együtt és felújításra kerüljön a kollégium kerítése is.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Nem kíván reagálni Barna Gyula képviselőtársa felvetésére.

 

Bacsó Imre testületi tag: Visszautal arra testületi ülésre, amikor felvetődött, hogy a városban milyen 
sok kóbor kutya van, melyek egyre veszélyesebbek.  Valamilyen megoldást kell keresni.

 

Macsári József polgármester: Sajnos aktuális kérdésről van szó. A TAPPE

Kft-vel kötött szerződésben is van egy rész a kóbor kutyákkal kapcsolatosan.  Sajnos azonban 
továbbra sincs az alkalmazottaiknak  engedélye a kábító eszköz használatára, más eszköz pedig 
használhatatlan a kutyák befogására. Beszéltek a problémáról, sajnos nagyon nehéz megoldani, 
mert befogott kóbor kutyákat 8 napig karanténban kell tartani, egymástól elkülönítve. Reméli 
azonban, hogy ez a probléma is megoldódik. Az állati hullákkal kapcsolatosan nagyon szigorú 
környezetvédelmi előírások vannak. Az Önkormányzatnak csak a közterületen elhullott állatokkal 
vannak kötelezettségei, de ez a kisebb tétel. Az állattenyésztésből élőknél jelent ez nagyobb 
problémát. Be kell zárni a"dögkutat". A későbbiekben nagyon nagy anyagi jellegű terhet jelent, 
elsősorban a gazdálkodókra. Tárgyalásban vannak a különböző hulladékgazdálkodási terveket 
készítő cégekkel. Nagy felelősséget jelent, mert eleget kell tenni a környezetvédelmi előírásoknak 
is. Az Újtelepen már volt a kóbor kutyákkal kapcsolatos intézkedés, folytatni fogják.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Kérdése, hogy kiderült-e már, hogy legutóbbi fatördelésben ki volt 
a tettes?  Januárban ismét végigtördelték a Tildy  utcában majdnem az összes kis fát. Véleménye 
szerint van egy pár "sötétlelkü" ember, akik a jószándékú emberek által elültetett fákat letarolják, 
elpusztítják. Már korábban is javasolta, hogy ha nem sért személyiségi jogokat nevezzék meg 
tetteseket, hogy a környezet vesse ki magából, és tudja, hogy ki az aki ezt teszi.

 

Macsári József polgármester: A rendőrkapitány még eddig nem tájékoztatta, hogy meg vannak-e a 
tettesek, de ígéretet kapott a tájékoztatásra.

 

Dr. Oláh Ernő jegyző: A tettesek nevét nem lehet testületi ülésen nyilvánosságra hozni.



 

Macsári József polgármester: Sajnálja ha ezt nem tehetik meg, mert megérdemelnék akik a köz 
vagyonával így bánnak.

 

Miután a testület nyilt ülésén más napirend, bejelentés nem hangzott el a  nyílt ülést bezárja. A 
továbbiakban zárt ülés keretében folytatja munkáját a Képviselő-testület.

 

 

Macsári József                                                                    Dr. Oláh Ernő


