
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Polgármesteri hivatal 45. sz. tanácskozótermében, Szeghalom Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. június 24-én tartott nyilvános üléséről

 

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

Jegyzőkönyv-vezető: Gali Mária főmunkatárs

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelent 
önkormányzati képviselőket, meghívott vendégeket, és a helyi televízión keresztül érdeklődő 
szeghalmi lakosokat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat és javasolja, hogy a zárt ülésre vonatkozó 4/4. sz. előerjesztést a mai 
ülésen ne tárgyalják. A többi előterjesztést a meghívón szereplő sorrend szerint javasolja tárgyalni. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai a napirendekre vonatkozó javaslatával egyhangúlag 
egyetértettek, egyéb napirend felvételére nem hangzott el javaslat.

 

1. sz. napirend: Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról jelentés
Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kiegészítése nincs a jelentéshez, az összevont bizottsági ülésen 
elfogadásra ajánlották bizottsági tagok az anyagot. 

Hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a jelentést. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

85/2004. (VI. 24.) Ökt.sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Tájékoztató a felnőtt és gyermekfogászati ellátásról
Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az összevont bizottsági ülésen – ahol a fogorvosok közül Dr. 
Szentkereszty Tamás jelent meg – a bizottsági tagok megtárgyalták a felnőtt és gyermekfogászati 
ellátásról szóló tájékoztatást és Dr. Szentkereszty Tamás főorvos munkájáról elismerően szóltak. 
Kérdezi képviselőtársait, hogy mi a véleményük az írásos anyagról.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése az egyik tájékoztatóban szereplő adatokra vonatkozik. 2003-ban 
a gyermekfogászaton megjelent 742 gyereklétszám mit jelent, ennyi jelent meg, illetve ennyi 
alkalommal jelentek meg a gyerekek?

 

Macsári József polgármester: Véleménye szerint  a tájékoztatóban szereplő szám azt jelenti,  
ahányan megjelentek. Összesen 1200 fő a gyermeklétszám, aki erre a típusú ellátásra jogosult, tehát 
nyilván ez a szám több lenne, amennyiben egy-egy gyermek több alkalommal kapott volna ellátást. 
Tekintettel arra, hogy az összevont bizottsági ülésen, és a jelenlegi testületi ülésen az érintett 
orvosok közül nem jelent meg mindenki, így  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a fogorvosi 
ellátással kapcsolatos kérdést az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság tárgyalja egy olyan 
időpontban, amikor a fogorvosok mindannyian jelen lesznek, hiszen több kérdés is 
megfogalmazódott irányukba, amelyek válaszra várnak.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Egyetért a fentiekkel, és hozzászólásában kapcsolódik a fogászati 
ellátáshoz. 0-19 éves korosztályt tekintve közel 1500 gyermekről van szó, amely egész körzetet 
biztosíthat. Az a megállapítás, hogy az elmúlt években hányan jelentek meg, mennyi volt a 
beavatkozások száma, ez a felére csökkent le. Ezt Dr. Tabi úr úgy indokolta, hogy az előző 
munkáinak és az alkalmazott prevenciónak a következménye mindez. Ezzel nem ért egyet, mivel a 
prevenció megelőzést szolgálna. A gyerekek ellenőrzőjébe történt bejegyzés szerint közel 70 %-uk 
nem kéri a fogorvosi kezelést. Más megoldást kell keresni, és a doktor úr ennek okán 
elgondolkodhat, hiszen itt a fogorvosi ellátás szükséges. 



Meg kell keresni az okát, hogy miért nem veszik igénybe itt a szolgáltatást, hiszen a gyerekek 
többnyire ellátásra szorulnak, de nem ide ebbe a körzetbe járnak, hanem máshová.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A fogászati ellátással kapcsolatos kérdés már több hónapja 
napirenden van. Személyesen meggyőződött arról, hogy a fogorvosokkal külön-külön kötött 
feladatátvállalási szerződésben rögzített rendelési idő nincs betartva. A Járóbeteg intézményben 
dolgozó fogorvosok nem adtak elfogadható választ arra a kérdésre, hogy miért nem tartják be a 
rendelési időt. Sőt ki is jelentették, hogy nem tudnak eleget tenni a 6 órás rendelési idő 
teljesítésének. Így a jelenlegi helyzet szerint nem látja biztosítottnak Szeghalom város fogorvosi 
ellátását úgy, ahogy azt a feladatátvállalási szerződésben a fogorvosok elvállalták. Az alapellátást 
biztosító orvosoktól is, és a fogorvosoktól is elvárható, hogy a rendelési időt tartsák be. Egyetért a 
polgármester úr javaslatával, azzal, hogy rövid határidővel történjen meg az Egészségügyi 
Bizottsági ülésen a kérdés tárgyalása, és ha nem sikerül elérni a feladatátvállalási szerződésben 
foglaltak betartatását, akkor akár a szerződés felbontására is sor kerülhet. Az Önkormányzat más 
fogorvosokkal is kezdeményezhet tárgyalást az állások betöltésére. Azt javasolja, hogy szeptember 
hónapban az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság terjessze javaslatát  a Képviselő-testület elé, a 
fogorvosi ellátással kapcsolatos kérdés megvizsgálása után. Tehát rövid határidővel meg kell oldani 
a problémát.

 

Macsári József polgármester: Tehát javasolja, hogy az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság 
vizsgálja meg a másik két fogorvosi ellátást érintő feladatok teljesítését. A rendelési idő be nem 
tartása szerződésszegésnek minősül a feladatátvállalási szerződés alapján. Olyan döntést kell hozni 
a Képviselő-testületnek, amely nem csorbítja a lakosság fogászati ellátását, illetve nem ró még több 
munkát a harmadik fogorvosra, aki munkáját kifogástalanul látja el. Amennyiben 2 hónapot 
meghaladóan nincs betöltve körzetenként a fogorvosi álláshely, úgy az OEP a finanszírozást 
megvonja. Így tehát a Bizottságnak felelősségteljesen kell javaslatot tenni erre vonatkozóan a 
Képviselő-testület felé a döntés előkészítésre. A tájékoztatót ezzel a kiegészítéssel javasolja 
elfogadásra, amelyet szavazásra terjeszt elő. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

86/2004. (VI. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a felnőtt és a 
gyermekfogászati ellátásról készült írásos tájékoztatót. Egyidejűleg megbízza az Egészségügyi és 
Népjóléti Bizottságát, vizsgálja meg az iskolafogászatot és a II. sz. felnőtt fogászati körzetet 
érintően, hogy a fogorvosok mennyiben teljesítik a feladatátvállalási szerződésekben rögzített 
feladatokat.

Megbízza az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságot, hogy a fentiekkel kapcsolatos előterjesztést 
terjessze a Képviselő-testület 2004. szeptemberi ülésére.



 

Felelős: Gajda Mihály Eü. És Népj. Biz. elnöke

            Macsári József polgármester

Határidő: 2004. szeptember 27.

 

3. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola pedagógiai program 
felülvizsgálata. Minőségirányítási program
Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Törvényi kötelezettségének tesz eleget a Képviselő-testület, amikor a 
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola pedagógiai programját, és 
minőségirányítási programját vizsgálja felül.

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület együtt tárgyalja az előterjesztéseket. Az előterjesztés anyagát 
képezi a közoktatási szakértő véleménye is, amely megállapítja, hogy a helyi adottságokhoz 
igazodó, a törvényi előírásokat betartó, előrelátó pedagógiai programról van szó, amelyet az írásos 
anyag tartalmaz. Összevont bizottsági ülésen megvitatták bizottsági tagok az anyagot, és elhangzott, 
hogy a munkáltatók által javaslatként fogalmazódott meg a szakképzés irányába, miszerint a 
számítástechnikai oktatás ne heti egy óra, hanem több legyen a Szakképző Iskolában. A FELINA 
Hungária Kft. részéről kérésként fogalmazódott meg az is, hogy alapfokú német nyelvoktatás is 
legyen. A bizottsági tagok javasolták, hogy a programba építse be mindezt a középiskola, melynek 
vezetése ehhez pozitívan állt hozzá. Kérdezi, hogy az igazgató úr kívánja-e kiegészíteni az írásos 
anyagot.

 

Vaszkó Tamás Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatója: Az írásos 
anyagot nem kívánja szóban kiegészíteni.

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy a napirendhez van-e hozzászólásuk. Az 
összevont bizottsági ülésen bizottsági tagok, képviselők támogatták a programokat, illetve a 
közoktatási szakértő véleményével egyetértettek. Javasolja Képviselő-testületnek, hogy a fent 
elhangzott kiegészítéssel fogadják el a pedagógiai programot és a minőségirányítási programot, 
amelyet szavazásra terjeszt elő. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

87/2004. (VI. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó jóváhagyja a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pedagógiai Programjának felülvizsgálatát – a 
közoktatási szakértő véleményével együtt. A Képviselő-testület kezdeményezi az intézménynél, 
hogy a varrónői szakképzésnél emelni kell az eddigi heti egy órában tartott számítástechnikai 
oktatást, illetve be kell vezetni az alapfokú német nyelvoktatást.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos

 

H a t á r o z a t

 

88/2004. (VI. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó jóváhagyja a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Intézményi Minőségirányítási Programját.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Folyamatos

 

4. sz. napirend: Rendeletalkotás a talajterhelési díjról

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: A rendelet hatálya azokra a szeghalmi lakosokra terjed ki, akik a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára még nem kötöttek rá. Az előterjesztés tartalmazza 
azokat a díjkedvezményeket, díjmentességeket is, amelyet a rendelet értelmében igénybe vehetnek 
az arra jogosultak.

Az összevont bizottsági ülésen bizottsági tagok tárgyalták a rendelet-tervezetet, azt változtatás 
nélkül javasolták megalkotni.

Kéri képviselőtársaitól a kérdéseket, véleményeket.

Hozzászólás nem volt, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja Képviselő-testület tagjainak, és 
azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi rendeletet alkotta.

 

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2004. (VI. 25.) sz. rendelete

a talajterhelési díjról

 

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. Törvény (továbbiakban Ktdt.) 21. § (2) bekezdésében, valamint 26. §. (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

 

1.§

 

E rendelet hatálya Szeghalom Város Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási 
hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, 
akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.

 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
 

2.§

 



(1)  A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 
31. napjáig Szeghalom Város Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: 
Jegyző) tesz bevallást.

 

(2)  A Békés Megyei Vízművek Rt. (továbbiakban: szolgáltató) a Jegyző részére a kibocsátó 
azonosítása és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat:

 

(a)  a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a 
locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezetés meghibásodása következtében 
elszivárgott vízmennyiséggel

 

(b)  negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

 

(3)  A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a 
bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

 

(4)  A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére 
vonatkozó díjkedvezményekben részesülő személyekről a Jegyző vezet nyilvántartást.

 

(5)  A talajterhelési díj mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

(6)  A Ktdt. 18. §-a alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla 
javára kell befizetni. Az Önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget, a 
befizetést követő hónap 10. napjáig a Szeghalom Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja 
javára át kell utalni.

 

(7)  A rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy díjmentességek iránti kérelmet, a tárgyévet 
követő év február 28. napjáig, a Jegyzőhöz lehet benyújtani, aki a kérelemről határozattal dönt.

 



Díjkedvezmény
 

3. §

 

(1)  Különös méltánylást igénylő esetben, a kibocsátó kérelmére a tárgyévben, a talajterhelési díj 
megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

 

(a)  családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum),

 

(b)  egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át.

 

(2)  Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, 
munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy 
létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.

 

(3)  A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony 
hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

 

 

Díjmentesség
 

4. §

 

A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díj fizetése alól mentes:

 

(1)  családban élő személy esetén, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át,

 

(2)  egyedülálló személy esetén a nyugdíjminimum 100 %-át,



 

(3)  egyedülálló 70 év feletti kibocsátó

 

(4)  aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve 
egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de 
műszakilag nem áll számára rendelkezésre.

 

 

Értelmező rendelkezések
 

5. §

 

E rendelet alkalmazásában

 

(1)  kibocsátó: az 1995. évi LIII. Törvény 2. § (2) bekezdése és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden 
természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági 
engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

 

(2)  műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél 
fogva lehetővé teszi a rácsatlakozást.

 

(3)  jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2004. évi XXVI. Törvénnyel 
módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.

 

(4)  család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók.

 

(5)  egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

 

(6)  háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek.



 

 

Átmeneti rendelkezések
 

6. §

 

(1)  A kibocsátó 2004. évi kötelezettségéről 2005. év február 28. napjáig tesz bevallást.

 

(2)  A szolgáltató 2004. július 31. napjáig adatot szolgáltat a kibocsátók 2003. évi vízfogyasztásáról, 
amit korrigál a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása 
következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

 

7. §

 

E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.

 

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

4/1. Regionális fejlesztési és képzési bizottsági tag delegálása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló törvény alapján került a Képviselő-testület elé. Minden egyes 
régióban regionális fejlesztési bizottságokat hoznak létre, amelynek részben feladata lesz a 
szakképzési alapok felosztása, a régióhoz tartozó szakközépiskolák között. Fontos, hogy Szeghalom 
városa képviseltetve legyen ebben a bizottságban, és a Képviselő-testület éljen a delegálás jogával. 
A régióban 56 fenntartó önkormányzat delegálhat az egyébként 28 tagú bizottságba, a beérkezett 
javaslatok alapján az oktatási miniszter dönt majd a delegáltak személyéről. Az összevont bizottsági 
ülésen résztvevők Pákozdi Gábor képviselőt javasolták delegálni. Kéri ezzel kapcsolatban a 
véleményeket.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése, hogy mennyire szakmai, vagy politikai bizottságról van szó, 
ahová delegálni kell a Képviselő-testületnek. 



Szakmai bizottság esetén ugyanis szerencsésebb lenne olyan személyt delegálni, aki a 
szakképzésben, nem pedig az általános iskolai oktatásban érintett.

 

Macsári József polgármester: Véleménye szerint nem lehet elválasztani magától az oktatástól ezt a 
döntést, ezért esett a választás Pákozdi Gábor képviselőtársára. Nem tartja valószínűnek a jelenlegi 
tapasztalat alapján, hogy politikai jellegű lesz a bizottság. Javasolja a bizottság döntését elfogadni 
és Pákozdi Gábort delegálni a bizottságba. Javaslatát szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

89/2004. (VI. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 9. § (3) 
bekezdése értelmében, mint a szakképző iskolát fenntartó részéről, Pákozdi Gábor önkormányzati 
képviselőt (munkahelye: Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 5520 Szeghalom Tildy u. 17-21. 
sz., telefonszám: 66/371-232) javasolja delegálni a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a javaslatot továbbítsa a Dél-Alföldi Regionális Igazgatósághoz.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004.. június 28.

 

4/2. sz. napirend: Intézményvezetők vezetői megbízásának meghosszabbítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület márciusban pályázatot írt ki három intézményére 
vonatkozóan az igazgatói álláshelyek betöltésére, mivel a jelenlegi intézményvezetőknek 2004. 
június 30-án lejár a megbízása. Nyomdatechnikai okok miatt elég késedelmesen jelentek meg az 
Oktatási Közlönyben a pályázatok: 2004. június 8-án, és egy hónap áll rendelkezésre a pályázat 
benyújtására, tehát a határidő: 2004. július 8. Így a megbízásukat szükséges meghosszabbítani a 
pályázatok elbírálásáig. Bizottsági tagok a határozati javaslatokkal egyetértettek. Kéri a 
hozzászólásokat.



Hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

90/2004. (VI. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskola igazgatójának, Vaszkó Tamásnak a magasabb vezetői megbízását az 
igazgatói állásra kiírt pályázat elbírálásáig meghosszabbítja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételével.

 

Felelős:Macsári József polgármester

Határidő: 2004. június 30.

 

H a t á r o z a t

 

91/2004. (VI. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatójának, Fekete Lászlónak a magasabb vezetői megbízását az igazgatói állásra kiírt 
pályázat elbírálásáig meghosszabbítja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. június 30.



 

H a t á r o z a t

92/2004. (VI. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének, 
Kerékgyártó Istvánnénak a magasabb vezetői megbízását az igazgatói állásra kiírt pályázat 
elbírálásáig meghosszabbítja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. június 30.

 

4/3.: Garázshelyek kialakítása, értékesítése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Korábbi testületi döntés alapján, lakossági igényre garázshelyek 
kialakítására, területek kijelölésére került sor a Fáy, Dózsa, Tildy, illetve a Szabadság téri 
tömblakásoknál. Részletes felmérés során összesen 24 garázshely alakítható ki, a garázsok építése 
akár már a nyáron el is kezdődhet. Az előterjesztés a garázshelyek kialakítására vonatkozik, és a 
licit útján történő értékesítéssel a Közbeszerzési Bizottság lesz megbízva, amennyiben ezzel a 
Képviselő-testület egyetért. Javasolja a határozati javaslatot elfogadni azzal a kiegészítéssel, hogy 
az érintett körzetnek a képviselője is részt vegyen a Közbeszerzési Bizottság munkájában.

A bizottsági tagok az előterjesztéssel egyetértettek. Kéri a hozzászólásokat.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A garázsok megépítésére határidőt kellene megállapítani, 
elkerülve ezzel azt, hogy valaki megveszi a garázshelyet és majd évek múlva épít garázst. Tehát aki 
garázshelyet vesz, jövő év június 30-ig építse is azt be. Hozzászólásának további része a 
lakótelepeken kialakítandó gépkocsi parkolóhelyekre vonatkozik. Erre nagy igény van, ennek 
hiánya télen, nyáron problémát okoz. Kérdezné a Műszaki Iroda vezetőjét, hogy például a Fáy 
lakótelepen, a Szabadság téren milyen stádiumban van ez az ügy, történt-e ezzel kapcsolatban 
előrelépés. Ugyancsak vonatkozik ez a kérdése a Bocskai u. 1-3., 5-7., 2-4. sz. lakótömböknél 
kialakítandó parkolóhelyekre.



 

Nagy István Műszaki Iroda vezetője: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy az említett lakótelepeken 
történt előrelépés a parkolóhelyek kialakításában, a tervezési megbízást kiadták, folyamatban 
vannak a tervezési munkák, amelyek a nyár folyamán elkészülnek, ezt követően sor kerülhet a 
kivitelezésre is. Remélhetőleg az ősz beállta előtt a parkolók megépülnek. A Bocskai utcai 
lakótelepen folyamatban van az egyeztetés garázshelyekkel kapcsolatban, a TITÁSZ kábelekkel 
van probléma, ez vár megoldásra.

 

Csák Gyula testületi tag: Amennyiben minden tulajdonos külön jár el a garázshelyek kialakítása 
ügyében, ebből következhet-e az, hogy a garázssor egymástól eltérő arculatot fog mutatni? Tehát 
biztosított-e az, hogy szép, egységes arculatú legyen a garázssor?

 

Macsári József polgármester: Természetesen meg lesz határozva, hogy milyen formában épülhetnek 
a garázsok, nem térhetnek el a már meglévő garázssorok arculatától. Javasolja elfogadni a 
határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a Közbeszerzési Bizottság munkájában 
meghívottként a lakókörzet képviselője is vegyen részt. A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot  hozta:

 

H a t á r o z a t

 

93/2004. (VI. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 489/16, 476/32, 476/33, a 
476/34, 476/35. hrsz.-ú garázshelyek kialakításával. A garázshelyek licit útján történő 
értékesítésével a Közbeszerzési Bizottságot bízza meg. Egy garázshely induló kikiáltási ára 
100.000,- Ft + ÁFA. A Közbeszerzési Bizottság munkájában vegyen részt meghívottként az érintett 
lakókörzet képviselője is

 

A garázshelyek megvásárlására az alábbi feltételekkel lehet jelentkezni:

 

-          A garázshelyekre vevőként a Fáy úti, Dózsa úti, Tildy utcai, illetve a Szabadság tér 2. és 2/2. 
tömblakásokban lakástulajdonnal rendelkező személyek, illetve velük közös háztartásban élő 
családtagjaik jelentkezhetnek.

-          Saját tulajdonú személygépkocsival rendelkeznek.



-          Garázstulajdonnal nem rendelkeznek.

-          A vevők vállalják, hogy a garázsok építéséhez szükséges építési engedélyt saját költségen 
elkészíttetik és a garázsokat egy éven belül megépítik.

-          Minden jelentkező csak egy garázshely tulajdont szerezhet.

 

A garázshelyek értékesítéséből befolyt összeget önkormányzati tulajdonú útfelújításokra és a 
lakótelepeken tervezett parkolók kialakítására kell fordítani.

 

Felelős: Macsári József polgármester

            Közbeszerzési Bizottság elnöke

Határidő: 2004. augusztus 31.

 

4/5. sz. napirend: Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére 
pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal a Regionális 
Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága pályázatot írt ki az óvodák és alapfokú nevelési 
oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére. Az előterjesztés indítványozza a Képviselő-
testületnek a pályázat benyújtását 242 M Ft-os bekerülési költséggel. Az 5 %-os önrész (12 M Ft) 
biztosítását tekintve, mindez nagyon kedvező lehetőségként kínálkozik a város számára, hiszen az 
intézmények épületeiben számos hiányosság van, amelyek a támogatás által megoldódának. Kéri az 
előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Nagy örömmel veszi az előterjesztésben írt pályázati 
lehetőséget, amelyet támogatni kell a Képviselő-testületnek. Tekintve, hogy az előterjesztés a  Fáy, 
a Petőfi utcai óvodát és a Tildy utcai általános iskolát említi, kérdezi, hogy miért nem érintheti a 
pályázati lehetőség az Újtelepi Óvodát és a Bölcsödét is. Az Újtelepi Óvodánál is igény lenne 
nyílászárók cseréjére, világítás korszerűsítésére, vizesblokkok felújítására. Szeretné kérni, hogy a 
pályázati lehetőség ezt az intézményt is érintse.

 

Macsári József polgármester: Valamennyi intézményben felmérésre kerültek a problémák, viszont a 
Fáy és a Petőfi utcai óvodánál a legjelentősebbek a hiányosságok, amelyek finanszírozása nagy 
összeget képvisel. Az Önkormányzat a maximális pályázható összegre benyújtja pályázatát és amit 
a képviselő asszony felvetett arra mindenképpen vissza kell térni majd. 



Akár Közbeszerzési Bizottság, vagy akár a Képviselő-testület ülésén egy olyan tervet kell készíteni, 
amelyben minden intézmény hiányosságai szerepelnek, hiszen a cél az, hogy minden intézmény 
felújítása megtörténjen.

 

Az együttes bizottsági ülésen bizottsági tagok támogatták az előterjesztést, amelyet szavazásra 
bocsát Képviselő-testületnek. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

94/2004. (VI. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Terület- és Regionális 
Fejlesztési Hivatal által meghirdetett Regionális Fejlesztési Operatív Program 2. 3. számú 
intézkedésére „az óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.

 

A pályázat keretében a településen lévő óvodai és alapfokú oktatási intézmények épületeinek 
felújítása, az udvarok rendbetétele, és az általános iskolában egy informatikai épületszárny 
kialakítása a cél.

 

A Képviselő-testület a bruttó 242 millió Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák önrészét (5 
%), azaz 12 millió Ft-ot a 2004. évi költségvetés terhére biztosítja, az igényelt támogatás 230 millió 
Ft.

 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: a pályázat benyújtása folyamatos

 

4/6. sz. napirend: Szeghalom kistérség többcélú társulási megállapodása

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: A napirend alapján előterjesztett írásos anyag egy megállapodást és 
egy alapító okiratot tartalmaz. Az összevont bizottsági ülésen a bizottsági tagok megvitatták az 
anyagot, és elfogadásra ajánlották Képviselő-testület felé. Az Egészségügyi Bizottság is tárgyalta a 
megállapodás tervezetet és az egészségügyi feladatokat kiemelve az volt az állásfoglalás, hogy a 
központi ügyelet esetében a két orvos alkalmazása során az egyik orvos mindig helyben, Szeghalom 
városában legyen és lássa el Szeghalom közigazgatási területén az ügyeleti feladatokat. Ez 
mindenképpen jogos, és arra kell törekedni, hogy továbbra is biztosítva legyen ennek az orvosnak a 
számára (szeghalmi háziorvos), illetve a központi orvosi ügyelet térségi szintű megvalósulása 
esetén is Szeghalom városában a szabad mozgást azáltal, hogy gépjárművet ugyanolyan formában 
igénybe vegye a betegellátás szempontjából, mint jelenleg is. Az előterjesztést a statisztikai 
kistérségben érintett képviselő-testületek mind tárgyalják. A többcélú statisztikai kistérség mint 
önálló jogi személy és önkormányzati társulás csak abban az esetben jöhet létre, ha mindegyik 
önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal. Ennek a kistérségnek Szeghalom a központja, és 
véleménye szerint erősíteni kell ezt a szerepet, és ide kell koncentrálni a feladatokat. Ez már a 
korábbi képviselő-testületi döntések értelmében elindult (például: koordinációs iroda). Ennek a 
társulásnak csak akkor van létjogosultsága, ha valamennyi önkormányzat képviselő-testülete 
elfogadja a megállapodást. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy lehetőség van pályázatot benyújtani 
a Belügyminisztériumhoz, ahol ezeknek a közös feladatoknak az ellátásához működési és 
eszközfejlesztési támogatásra lehet pályázni. Szeghalom esetében ez konkrétan az egészségügy 
területén azt jelentené, hogy az orvosi ügyeletet a korábbi helyére visszahelyezné az Önkormányzat, 
az elnyert támogatásból biztosítani lehetne azokat a lehetőségeket, amelyek az ügyelet 
működéséhez a törvény előír. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatban a hozzászólásokat.

 

Csák Gyula testületi tag: Kérdése az, hogy az Észak-Békési kistérségi társuláshoz képest ez milyen 
szerepű lesz. Annak szerepét átveszi-e, ezzel megszűnik a korábbi, vagy a kettő párhuzamosan 
létrejön? Akkor az átfedések hogyan történnek majd?

 

Macsári József polgármester: Az Észak-Békési Önkormányzati Térségfejlesztési Társulásában 11 
település van, a statisztikai kistérségbe nem tartozik bele Csökmő és Zsadány, viszont az önkéntes 
alapon létrejött társulásban benne van. Párhuzamosan egy másik jogi személyként működő társulás 
jönne létre, úgy, hogy a korábbit nem szüntetnék meg. Például Csökmő nagyközség szorosan 
kapcsolódik az Észak-Békési településekhez, hiszen oktatás, munkalehetőség terén is jelen vannak a 
városban, és különböző hivatalos ügyeket is itt intéznek Szeghalmon. Vannak folyamatban lévő 
pályázatok, amelyet még az önálló társulás nyújtott be, és ezeket nem lenne célszerű elveszíteni 
azért, mert jogi formája megszűnik a társulásnak. Javasolja képviselőtársainak megszavazni az 
előterjesztést.

 

Csák Gyula testületi tag: Rendelkezne-e a szervezet önálló operatív ügyintéző egységgel? 
Költségvetése lenne-e? Ha igen, hogyan finanszíroznák majd a települések?

 



Macsári József polgármester: Költségvetése lenne a szervezetnek, de a létszámot nem tervezik 
bővíteni. Tehát költségvetési szervként működne. Minden a pályázatok sikerességétől függ majd.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Az Egészségügyi Bizottság ülésén megvitatták az anyagot, és a 
bizottsági ülésen született állásfoglalást maga is támogatta, most viszont már nem. Itt a 
betegellátásra gondol, arra, hogy ez mennyire sérülne, és ezt alá is támasztja az azóta szerzett 
információi alapján.

 

Pákozdi Gábor testületit tag: Mint mondja, ő másképpen olvassa az előterjesztést, mint előtte szóló 
képviselőtársa olvassa, hiszen ez elsősorban nem Szeghalomnak a kérése, hanem a környező 
településeké. Véleménye szerint nem biztos, hogy jövőre ezek a települések tudják magukat 
finanszírozni. Sőt mindaz, ami szerepel az előterjesztésben Szeghalom nélkül, körzetközpont nélkül 
nem valósítható meg. Tehát elsősorban arra kell gondolni, hogy ezzel a környező településeken 
segít az Önkormányzat. Javasolja a megállapodás jóváhagyását.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után javasolja, hogy a megállapodást és az alapító okiratot 
fogadja el a Képviselő-testület, amelyet szavazásra bocsát.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 1 ellenszavazattal és l 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

95/2004. (VI. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulási Megállapodását, és elfogadja annak előírásait.

Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási Megállapodás aláírásával.

 

Felelős: Macsári József polgármester, Dr. Oláh Ernő jegyző

Határidő: 2004. június 30.

 



H a t á r o z a t

 

96/2004. (VI. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
Alapító okiratát a határozat melléklete szerint jóváhagyta.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. június 30.

 

4/7. sz. napirend: SZÍN-FA Kft. kérelme adásvételi szerződés határidejének módosítására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Kft.kérelme alapján módosítást kér a 2916/53. hrsz.-ú 5313 m2 
ingatlanra kötendő végleges adásvételi szerződés megkötésének határidejére. A Kft. indokai 
elfogadhatóak, javasolja részükre engedélyezni a kért határidő módosítást. Az együttes bizottsági 
ülésen a bizottsági tagok támogatták a kérelmet.

Kéri a kérelemmel kapcsolatos hozzászólásokat. Tekintettel arra, hogy hozzászólás nem volt, 
szavazásra bocsátja  a kérelemben foglaltakat. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

97/2004. (VI. 24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a SZÍN-FA Kft. kérelmét. 
Engedélyezi, hogy a 2916/53.hrsz.-ú 5313 m2 ingatlanra kötött előszerződés után a végleges 
adásvételi szerződés megkötésének határideje 2004. október 15-re módosuljon.



 

Megbízza a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse a Kft. ügyvezetőjét.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. június 30.

 

Macsári József polgármester: Több írásos előterjesztés nincs. Szeretne a temetővel kapcsolatban 
bejelentést tenni. Megítélése szerint a Képviselő-testület korábbi kéréseivel ellentétben továbbra 
sem történtek változások a köztemető ügyében, ami jogos igénye volt a város lakosságának. A 
temetőben lévő jelenlegi padok nem alkalmasak használatra, azt pótolni kellene több, új padokkal. 
A Képviselő-testület biztosan támogatja, hogy új padokat helyezzen el az Önkormányzat a 
temetőben, pótolva ezzel a hiányokat. Megállapítja, hogy e javaslatot a Képviselő-testület 
valamennyi tagja támogatta.

 

Bartis Márton testületi tag: Ehhez a hiánypótláshoz az Egyház hozzájárul?

 

Macsári József polgármester: Az Egyház tulajdonában van a temető, de ezzel az Önkormányzat 
javítaná a temető állagát, ha biztosítja a padokat, ezzel a lakossági igénynek is eleget tesz.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Sajnálja, hogy a szeghalmi temető olyan állapotban van, ahogyan 
30 évvel ezelőtt, ellentétben a környező települések temetőivel, amelyek rendezettek. Átadta az 
üzemeltetést az Önkormányzat az Egyháznak, de ha az Egyház nem képes a temetőt elfogadhatóan 
rendben tartani, akkor keresni kell valamilyen más megoldást. Közel 10 éve, hogy átadásra került a 
temető, és azon semmi felújítás nem történt, nincs elegendő parkolási lehetőség sem. Javasol 
kezdeményezni egy beszélgetést az egyház felettes tisztségviselőivel, mert előrelépés szükséges a 
temető állapotát illetően, és ez érinti a város egész lakosságát.

 

Macsári József polgármester: A holnapi nap folyamán felveszi a kapcsolatot a tiszteles úrral, és 
kérni fogja a problémák rendezésére.

 

Bartis Márton testületi tag: Örömmel vette, hogy az alpolgármester úr felvetette a problémát. A 
maga részéről többször kérte a tiszteletes urat, hogy a fennálló problémákra reagáljon, amelyet a 
mai napig nem tett meg. A Városfejlesztési Bizottsági egykori ülésén megfogalmazta kéréseit, 
többek között a ravatalozó rendbetételét, amelynek állapota erősen kifogásolható. Tanyajellegűnek 
tekinthető a temető környéke is, amin változtatni szükséges. A temető gazdátlannak tűnik, és ez nem 
az ott dolgozókon múlik. 



Amikor az Egyház visszakérte a temetőt és visszakapta, mindez meggondolatlan döntés volt. Ez 
ügyben lépni kell, és maximálisan támogatja az alpolgármester úr javaslatát.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A Kinizsi utcai világításra szeretne segítséget kérni. A páros oldalon, a 
Pozsonyi útig megoldott a világítás, azonban innen a Petőfi utcáig nincs megoldva, Ez főleg téli 
időszakban számít problémának, tekintve a kerékpárúton közlekedést is. Erre az itt lakók hívták fel 
figyelmét, kérve az intézkedést erre vonatkozóan. A továbbiakban kérdezi, hogy a 
szennyvízcsatorna építésénél alkalmazott dolgozók az alvállalkozó munkásai voltak-e, vagy pedig 
közmunkások. Ha igen, született-e erre szerződés az önkormányzat és a kivitelező között?

 

Macsári József polgármester: Az első felvetést illetően meg kell vizsgálni, hogy mennyi 
közvilágítási lámpára van szükség az érintett utcaszakaszon, ez mennyi költséget jelent. Erre a 
későbbiekben vissza kell térnie a Képviselő-testületnek. A hozzászólásban elhangzott további 
kérdésre kéri a Műszaki Iroda vezetőjét, hogy válaszoljon.

 

Nagy István Műszaki Iroda vezetője: Az említett munkálatokban közmunkások vesznek részt a 
korábbiakhoz hasonlóan. Földmunkára van megállapodás a kivitelezővel, meg van határozva a 
folyóméterenkénti ásás összege.

 

Kardos László testületi tag: Lakossági jelzés után veti fel, hogy a Dózsa Gy. utcán lévő egyik 
családi házból az esővizet nem tudják hová vezetni. Van-e lehetőség ennek megvizsgálására, és 
esővízcsatorna kiépítésére? Másik felvetése arra vonatkozik, hogy a városban lévő játszóterek 
homokozóiban ki kellene cserélni a homokot, hiszen azok már régiek, piszkosak.

 

Macsári József polgármester: A homok kicserélésére mielőbb sor kerül, ennél nagyobb problémát 
jelent a játszótereken a játékok kicserélése, pótlása az UNIÓ-s elvárásoknak megfelelően. A Dózsa 
utcában több lakás van, ahol nem megoldott az eső- és csapadékvíz elvezetése, a kérés indokolt, és 
ennek megvizsgálására sor kerül. Mivel a másik oldalon van az elvezetés, át kellene vágni az utat. 
Egyébként is tervben volt, hogy ezen az utcán igazítsák az utat. Van is az Önkormányzat 
költségvetésében útfelújítási alap, és a két esetet össze lehetne vonni.

 

Csák Gyula testületi tag: Az előirányzott összeg kapcsán, történt-e felmérés, hogy mik kerülnek 
ebbe tételesen bele, az útfelújítási programba? Tehát nem volna célszerű onnan elvonni költséget, 
ahol már meghatározásra került az útépítés.

 

Macsári József polgármester: Nem maradhat el az út felújítása onnan, ahol az indokolt, illetve már 
ígéret hangzott el a felújításra. 



Javasolja a Közbeszerzési Bizottságot megbízni azzal, hogy erre a típusú felújításra, ami 
kifejezetten az út felújítási keretből lenne finanszírozva, válassza ki a jelentkezők közül a megfelelő 
ajánlatot tevő kivitelezőt. Mindez nem csorbíthatja a már elkezdett útépítéseket sem, ahol már a 
lakóközösség 75 %-os szervezettsége fennáll. Tehát javasolja a Dózsa Gy. utcán a másik oldalra 
történő esővízcsatorna átvezetését, és az út helyreállítását, rendbetételét.

A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

98/2004. (VI. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Szeghalom Dózsa 
Gy. utca páros oldalán, az autóbusz megálló és a Bajcsy utcai kereszteződés között kialakítja a 
csapadékvíz elvezető rendszert oly módon, hogy az itt lévő érintett ingatlanok csapadékvíz 
elvezetése biztosított legyen.

 

A Testület szükségesnek tartja a Dózsa Gy. utcai szilárd burkolatú út – mint gyűjtőút – felújítását. A 
felújítási munkálatokra árajánlatot kell kérni több kivitelezőtől és ennek figyelembevételével hozza 
meg döntését a Közbeszerzési Bizottság. A felújítási munkák az éves költségvetésben ez évre 
meghatározott útfelújítási keretből finanszírozhatók.

 

Megbízza a polgármester, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2004. október 31.

 

Barna Gyula testületi tag: A Töviskesi külterületet érintően köszöni a polgármester úr segítségét, 
hogy 2 közmunkást és 2 gépet biztosított a buszmegállóhely környékének takarítására. További 
kérése még, hogy ezen a helyen a szilárd burkolatú út kátyúzása szükséges, mivel nagyfokú a 
meghibásodása az útnak. Itt autóbusszal, illetve mentővel közlekedni veszélyes. Felveti még a 
külterületet jelző tábla hiányosságát is, majd tájékoztatást kér a polgármester úrtól, hogy az Újtelep 
mikor fogja elérni azt a szintet, hogy felzárkózzon Szeghalom városhoz, illetve Szeghalmot az 
Újteleptől elválasztó bányagödörből mikor lesz horgász- és csónakázó tó, amely összekötné a 
településsel ezt az elhanyagolt részt. Erre terv készült, pályázat lett benyújtva sikertelenül. 
Véleménye szerint tovább kellene pályázni annak érdekében, hogy a csónakázó megvalósuljon.



 

Macsári József polgármester: A Töviskesi kátyúzással kapcsolatban intézkedést fog tenni, ezt a 
problémát meg kell oldani, és biztosítva lesz a helységnév előjelző tábla is. Az említett 
csónakázótóra valóban készült terv, és pályázat került benyújtásra a régi bányagödörnek a 
hasznosítására. Ennek megvalósításáról az Önkormányzat még nem mondott le, de sajnos 
figyelembe kell venni a finanszírozásnak a korlátait is, hiszen a 2 évvel ezelőtti ár szerint is 320 M 
Ft-ba került volna a bányagödör rehabilitációja, amelynek költségét jelenleg nem vállalhatja fel a 
város vezetése. Erre vonatkozó pályázatok jelenleg is figyelemmel vannak kísérve, hiszen valóban 
sokat jelentene a területen egy igényesen kialakított csónakázó tó megvalósítása. Nincs arról szó, 
hogy az Újtelep ki lenne zárva a várost érintő fejlesztésekből, hiszen jelenleg az Újtelepi iskola 
épületén is - hasonlóan a többi intézményhez – fel lett mérve a hiányosság, és szerepel abban a 
felújítási tervben, amelyben előzőekben döntött a Képviselő-testület. Ugyancsak érinti az Újtelepet 
a jövő évben meginduló  szennyvíz csatornahálózat építése is, és ezzel párhuzamosan több utcában 
épül meg a szilárdburkolatú út itt is.

 

Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, megköszöni képviselőtársainak a munkáját, 
megköszöni a lakosság figyelmét és a testületi ülést lezárja.

 

Macsári József                                            Dr.Oláh Ernő


