
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében a Képviselő-testület 
2004. augusztus 30-án 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, Gajda 
Mihály, Hidi Sándor, Kardos László, Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Szabó István, 
Török Sándorné,  Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő jegyző, valamint a 
Polgármesteri Hivatal iroda vezetői és a napirendi pontok kapcsán érintettek

Jegyzőkönyvvezető: Gali Mária főmunkatárs

 

Macsári József polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, megjelent vendégeket, akik a 
napirend kapcsán érintettek, valamint a városi kábeltelevízión keresztül az érdeklődő szeghalmi 
lakosokat, akik figyelemmel  kísérik a testületi ülés közvetítését. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, mivel 18 fő testületi tag jelen van – Pákozdi Gábor igazoltan van távol – és 
a nyilvános testületi ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat, és a meghívón szereplő sorrend 
szerint javasolja azok tárgyalását úgy, hogy zárt ülésen tárgyalják a 7/1., 7/2., 7/3., 7/4., 7/5., 7/6. sz. 
előterjesztéseket.

Ezzel a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek, egyéb napirend felvételére nem 
hangzott el javaslat.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentésben szereplő 74/2004. (V. 24.) Ökt.sz. határozattal 
kapcsolatban tájékoztatásként elmondja, hogy a 9 települést alkotó Szeghalom Kistérség által 
Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázat sikeres volt a 20 M Ft támogatás elnyerésére. 



Ez azt eredményezi, hogy a város 8,2 M Ft-ot tud költeni a járóbeteg szakrendelőben a központi 
orvosi ügyelet kialakítására, 5 M Ft-ot gépjárműre,  7M Ft-ot pedig a szükséges tárgyi feltételek 
biztosítására az ügyelet kialakításához. Októberben már várható, hogy kialakul a kistérségi központi 
orvosi ügyelete Szeghalom városában.

 

Kéri a jelentéssel kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése, hogy a Petőfi u. 2. sz. alatt építendő 17 lakásos társasház 
vázrajza bemutatható-e a helyi kábeltelevízióban, ugyanis a város lakói érdeklődnek ez iránt.

 

Macsári József polgármester: Nincs akadálya annak, hogy TV-n keresztül a lakók is megismerjék a 
17 lakásból álló társasház vázrajzát, ezzel kapcsolatban intézkedést fog tenni.

 

Fentiek után szavazásra bocsátja a jelentést, a szóbeli kiegészítéssel együtt. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

108/2004. (VIII. 30.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az elhangzott szóbeli kiegészítéssel 
együtt.

 

2.        sz. napirend: Általános és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója

Előadó: Fekete László iskolaigazgató

 

Macsári József polgármester: Kérdezi az intézmény vezetőjét, hogy a beszámolót kiegészíti-e.

 



Fekete László Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója: Mint ahogyan a beszámolóban is 
utalt rá, legutóbb 2002. augusztusában számolt be az akkor még Általános Iskola intézményének 2 
éves működéséről. 2002. szeptemberben módosult az alapító okirat, hiszen az intézmény feladata 
bővült a gyermekélelmezéssel és az alapfokú művészeti oktatással. Ez komoly kihívást jelentett az 
iskola vezetésének, hiszen az iskola irányítását át kellett strukturálni, a munka- és hatásköröket, és 
törekedni kellett arra, hogy a meglévő humán-forrásokkal minél hatékonyabban gazdálkodjanak. E 
feladattal párhuzamosan jelentek meg a közoktatást érintő központi törvényi változások, amelyek 
szakmai szempontból jelentettek nagy kihívást a Tantestület számára. Az elmúlt években 
elkészültek azok a közép- és hosszú távú dokumentumok, amelyek már egységes pedagógiai 
programot jelentettek az alapfokú művészeti oktatás és az általános iskola számára, illetve elfogadta 
az Önkormányzat a Minőségirányítási programot, mellyel az intézmény további működését új 
alapra helyezte. Úgy gondolja, hogy a kitűzött célokat az intézménynek sikerült megvalósítania, bár 
ez nem volt zökkenőmentes, de bízik abban, hogy a továbbiakban sikerül minél eredményesebben 
folytatni munkájukat.

 

Legnagyobb problémáik a tárgyi feltételek biztosításában, illetve az épületek állagában vannak, de 
köszönhető az Önkormányzat sikeres pályázatainak, hogy több felújítás megvalósult az 
intézményük területén. Ezekhez a nagy felújításokhoz az intézmény is igyekezett a költségvetéséből 
lehetőség szerint forrást biztosítani. Amennyiben ez a tendencia folytatódik, ez a folyamat 
felgyorsul, akkor egyre látványosabb eredmények születnek majd.

 

Macsári József polgármester: Kéri képviselőtársait, mondják el véleményüket a beszámolóval 
kapcsolatban.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A beszámolóban említést tesz az intézményvezető a művészeti 
oktatás problémáira. Fogalmazása szerint az iskola törekszik arra, hogy visszaállítsa azt a helyzetet, 
amely régebben volt az intézmény összevonása előtt, ennek az építkezési ideje legalább 5-6 év. 
Ezzel kapcsolatban kérne tájékoztatást az igazgatótól.

 

Fekete László iskolaigazgató: A beszámoló ezen részében hasonlattal élt, hogy a várat újjá kell 
építeni, de a művészeti oktatás nem egészére értette az 5-6 évet, hiszen ez az oktatás folyamatosan 
működik az integráció után is, és kifejti amire tulajdonképpen utalt. A több évtizede megalakult 
fúvószenekart említi, de ezek a valamikori fiatalok kiöregedtek az iskolai korból, hiszen a 
Művészeti Iskolában 22 éves kor az, amikor a tanulói jogviszony meg van. Sajnos Kiss Tamás 
karnagy távozása után, aki vezette az Ifjúsági és Fúvószenekart, sok gyermek elhagyta a zenekart, 
és a pótlás nem történt meg annak ellenére sem, hogy többen átvették a zenekar vezetését. Amikor 
az intézményükhöz került a művészeti oktatás, akkor már csak 4 fő volt az, akinek még tanulói 
jogviszonya volt és a zenekar tagjai voltak. Erre utalt a fenti hasonlat megfogalmazásakor, hogy 
ennyi idő kell ahhoz, hogy a zenekar újra működni tudna.

 

Török Sándorné testületi tag: Az intézményvezető felé az a kérdése, hogy hány nyugdíjas van az 
alkalmazottjai között. 



Célszerűnek tartaná, hogy pályakezdő tanárokat alkalmazzanak inkább, hiszen nagyon sok diplomás 
van munka nélkül. Ugyanezt vonatkoztatja a Polgármesteri Hivatalra is.

 

Fekete László iskolaigazgató: Szomorúnak tartja maga is, hogy a pályakezdő pedagógusok nem 
tudnak elhelyezkedni. Ennek ellenére nem tud számukra munkát biztosítani, hiszen a kinevezett 
dolgozóit nem küldheti el ok nélkül. Aki eléri náluk a nyugdíjkorhatárt, azok igénybe veszik ezt a 
lehetőséget, de a közalkalmazotti jogviszonyukról nem mondanak le. Olyan alkalmazottjuk nincs, 
akire az irányadó nyugdíjkorhatár érvényes lenne. Öregségi nyugdíjkorhatárnál a munkáltató 
kezdeményezi a nyugdíjaztatást, a munkaviszony megszüntetését,  de aki még nem érte el a 62 évet, 
és rendelkezik annyi szolgálati évvel, hogy a nyugdíjat igénybe veheti, az ki is használja. Múlt 
évben 2 nyugdíjast alkalmazott az intézmény valóban, de erre szükség volt 2 tanár kismama 
távolléte miatt, de ez csupán pár hónapra vonatkozott.

 

Macsári József polgármester: A beszámolóból kitűnik, hogy a 2002-2003-as tanévhez képest 69 
létszámmal csökken a 2004-2005. évi tanévben a gyermeklétszám. Ez gondos létszámgazdálkodást 
igényel. A művészeti iskolával kapcsolatban megfelelő és nagyobb propagandát kellene kifejteni, 
mivel a lehetőségek megvannak. Példaként említi a Csökmőn működő művészeti oktatást, az ott 
tanuló gyermekek itt Szeghalmon kapták meg az alapokat. A gyermekélelmezési intézményben a 
HACCP rendszernek a tárgyi, technológiai feltételeinek biztosítására elkészült a tervezet. Szeretné, 
ha a legközelebbi beszámoló már arról szólhatna, hogy ez megvalósításra került. Az intézmény 
gazdálkodását illetően nem tartja elfogadhatónak, hogy közel 4 M Ft-os fizetetlen számlateher 
húzódott át a 2003-as esztendőre. Az intézménynek úgy kell gazdálkodnia, hogy a forrás elegendő 
legyen a kiadásokra.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Az intézményt megtekintve az a tapasztalata, hogy nem a jó gazda 
gondosságával látja el az intézményvezető az ezzel kapcsolatos feladatát. A közel 2 éve felvetett 
kisebb-nagyobb hiányosságokat, amelyek az intézményt érintik és kiadással nem járnak, még ma 
sem szüntették meg. Megemlíti többek között a futópálya, labdarugó pálya körüli rendezetlen 
állapotot, és a háttérháló cseréjének hiányát. Rendezetlenségre utal az iskola udvar hátsó területe is, 
mely nem megengedhető. A hiányosságokat 1-2 hónapon belül kötelessége az intézményvezetőnek 
megszüntetni, mivel ez kötelessége. Ezt minden intézményre vonatkoztatja.

 

Fekete László iskolaigazgató: A hiányosságokat lehetőségükhöz mérten igyekeznek megszüntetni, 
erre folyamatosan figyelnek. A fenntartó szemével nézve jogosnak tartja a felvetést, de mint 
mondja, sok hiányosságot örököltek. Éppen ezért a fontossági sorrendnek megfelelően oldják meg a 
problémákat, a karbantartóik a nyáron meszeltek, tetőt javítottak, csatornát építettek, vízvezetéket 
szereltek, füvet nyírtak. Végezetül elmondja, hogy mindenképpen igyekeznek az elvárásoknak 
megfelelni.

 

Macsári József polgármester: A hozzászólások után szavazásra terjeszti elő az intézmény 
beszámolóját. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen 
szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t
 

109/2004. (VIII. 31.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola – Szeghalom – írásos beszámolóját, az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

3.        sz. napirend: Tájékoztató az ESTHAJNAL Alapítvány Idősek Otthona működéséről

Előadó: Tarné Kondacs Katalin ESTHAJNAL Alapítvány vezetője
 

Macsári József polgármester: Kérdezi az Idősek Otthona intézmény vezetőjét, hogy a tájékoztatót 
kiegészíti-e.

 

Tarné Kondacs Katalin ESTHAJNAL Alapítvány Idősek Otthona intézmény vezetője: Örömmel ad 
tájékoztatást az intézményük életéről. A 2002. évhez képest intézményüknek a 2003. és a 2004. év 
bizonyos pozitív változásokat eredményezett, hiszen sok idős nyugdíjas érdeklődik az elhelyezésük 
iránt, szívesen lennének lakók náluk. Ehhez bizonyára hozzájárul az is, hogy 2001. óta az 
Önkormányzat nem emelte az egyszeri hozzájárulás összegét, ezért tudnak telt házzal működni. A 
türelemnek és a kitartó munkának véleménye szerint meg lett az eredménye, sőt bővítésről is szó 
lehetne az épületben. Jelenleg 6 fő áll a várakozási listán, ezt jó dolognak tartja.

 

Macsári József polgármester: Az Egészségügyi és a Népjóléti Bizottság tárgyalta a tájékoztatót, 
ahol elhangzott, hogy a beszámoló megfelel az Alapítvánnyal kötött szerződésben foglaltaknak, de 
következő alkalommal az intézmény belső életéről bővebb tájékoztatást várnak. Ugyancsak a 
bizottsági ülésen vetődött fel, hogy szívesen adnak segítséget a bent lakóknak kulturális műsorok 
szervezéséhez. A Nagy Miklós Városi Könyvtár biztosítaná a hangos könyvtárat. Az intézmény 
vezetője felé az a kérdése, hogy a bentlakók közül hány szeghalmi lakos van.

 

Tarné Kondacs Katalin intézményvezető: Az intézményük lakóinak számát tekintve, közülük 60 % 
szeghalmi lakos.

 

Gajda Mihály Egészségügyi és Népjóléti Bizottság vezetője: Az intézményvezető említése alapján 6 
fő áll a várakozási listán, e szerint elérte a célját az Otthon működése, a város erre várt. 
Amennyiben a bővítésre igény van, ebben előrelépés szükséges. 



Más településeket látva, a szociális ellátást tekintve Szeghalom városban lemaradás tapasztalható, 
ezért ennek javítására megfelelő koncepció kidolgozását javasolja. Ebben kéri a polgármester és 
alpolgármester urak segítségét annak érdekében, hogy a város e területen is elinduljon egy 
fejlődésen, és több szociális szolgáltatást tudjon biztosítani. Maga részéről felvállalja, hogy a 
Szociális Bizottság e témával a közeljövőben foglalkozni fog. Ezt fontosnak tartja, hiszen a Megyei 
Közgyűlés is foglalkozott a témával, és mindenképpen olyan irányban kell fejlődni, ahol 
legfőképpen a szociális szempontok uralkodnak.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: A beszámoló nem érinti az intézmény kapcsolatrendszerét, 
de elmondja, hogy az Óvodával nagyon jó kapcsolatot alakított ki az intézmény. Tapasztalta, hogy 
az idős emberek milyen nagy szeretettel fogadták az óvodásokat, és örültek a műsoruknak. E 
kapcsolatot fontosnak tartja, és a jövőben is ápolni kell.

 

Tarné Kondacs Katalin intézményvezető: Sok segítséget kapnak több területről, jóleső érzésnek 
tartja, hogy figyelnek rájuk. Az Óvodával jó a kapcsolatuk, sok segítséget kapnak tőlük.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, majd szavazásra bocsátja a 
tájékoztató elfogadását. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 18 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az  alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

110/2004. (VIII. 30.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ESTHAJNAL Alapítvány 
Idősek Otthona – Szeghalom – 2003. évről készített tájékoztatóját.

 

4.        sz. napirend: Művelődési, Sport és Szabadidőközpont beszámolója az alapítása óta végzett 
munkájáról

Előadó: Maróthy Györgyné igazgató

 

Macsári József polgármester: Olyan intézményről van szó, amelyhez több feladatkört integrált a 
Képviselő-testület a közelmúltban. Még nincs egy teljes gazdasági év mögöttük, de elmondható, 
hogy nincs gond a gazdálkodásukban, az intézmény gazdálkodása jó kezekben van. Kérdezi az 
intézmény vezetőjét, hogy a beszámolóját kiegészíti-e.



 

Maróthy Györgyné Művelődési, Sport és Szabadidőközpont igazgatója: Köszöni a lehetőséget, 
hogy 14 hónapnyi munka után beszámolhat az intézményük munkájáról. Köztudott, hogy 2003. 
májusában alakult meg az új intézmény a Művelődési, Sport és Szabadidő Központ. Alapfeladata a 
művelődési ház tevékenysége, máshová nem sorolt kulturális tevékenység, a mozi, 
sportlétesítmények működtetése, és az üdültetés. E feladatokról igyekezett minél részletesebb 
tájékoztatást adni az írásos anyagban. Biztos, hogy nem teljesen tökéletes az, amit végeznek, de úgy 
gondolja minden lehetőségük adott arra, hogy javítsanak ezeken a jövőben, és igyekezetük erre 
irányul. Intézményük alapításakor megfogalmazódtak a legfontosabb célkitűzések, melyeket 
végrehajtottak rövid időn belül. A legfontosabb volt a sportcsarnok üzemeltetése, használatbavétele; 
illetve a várhelyi tábor üzemeltetése; a művelődési központ tevékenységének felülvizsgálata, új 
alapokra helyezése és a mozi beindítása.
 

Macsári József polgármester: Kéri képviselőtársainak a véleményét az intézmény beszámolójával 
kapcsolatban.

 

Bacsó Imre testületi tag: A Szeghalmi Cigányokért Egyesület a városban hiánypótló szervként lett 
megalakítva, mivel Kisebbségi Önkormányzat nem alakult. Az Egyesület nem tudná végezni 
munkáját a Művelődési, Sport és Szabadidőközpont segítsége nélkül, melyért köszönet illeti meg a 
dolgozókat. Minden téren segítségükre van az intézmény, akár pályázatok kidolgozásában, illetve 
programok szervezésében és megrendezésében. A kollektíva önzetlen hozzáállása megkönnyíti 
tevékenységüket, de ezen felül is csakis pozitívan tudja értékelni az intézmény lelkiismeretes 
munkáját.

 

Dr. Farkas József polgármester: A korábbi hozzászólásában már említette, hogy az intézményekben 
előforduló kisebb-nagyobb hiányosságokat meg kell szüntetni, melyért az intézményvezető a 
felelős. A Művelődési Központ intézményére is elmondható, hogy úgy tűnik, az intézménynek nem 
nagyon van gazdája. Erre utal a sportpálya rendezetlensége, a locsolás hiánya a pályán és a 
dísznövények kertjének ápolatlansága. Elvárja, hogy az újonnan létesült sportcsarnok környéke 
szebb, tisztább környezetű legyen, nagyobb igényességet mutasson. Komoly problémának tartja, 
hogy a sportcsarnokkal kapcsolatos műszaki hiányosságokat a kivitelező cég mai napig nem 
szüntette meg, nem történt részükről hajlandóság kezdettől fogva a fennálló hibák kijavítására. Ez 
az Önkormányzat feladata, ebben az Önkormányzat vezetésének kell lépnie, az intézményvezetéssel 
egyeztetve a hibákat. Amennyiben a kivitelező rövid időn belül nem hajlandó eleget tenni 
kötelezettségének, úgy más vállalkozót kell keresni, és a költséget terhelni kell rá, mivel ezek 
jórészt garanciális javításoknak minősülnek.E probléma megoldása nem tűr halasztást.

 

Az intézmény munkájával kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint több program 
szerepelhetett volna a feladatukban a nyári időszakban is. Sajnálja, hogy elmaradt a médiafesztivál, 
melynek az utóbbi években nagy sikere volt, sok embernek biztosított szórakozási lehetőséget. 
Ennek a szervezését az intézmény felvállalhatta volna.

 



Mikolik Judit testületi tag: Az új intézmény másfél éve működik jelenlegi formájában, és meglátása 
szerint jól működik, az új feladatokat igyekeznek maximálisan ellátni. Dicséretre érdemes a 
várhelyi ifjúsági tábor rendbetétele, és a sportcsarnok is beindult sok programmal, lehetőséget, 
helyet biztosít teljességgel a sportot szeretőknek. Elmaradt ugyan a médiafesztivál, de több olyan 
városi rendezvény van, amely a lakosság örömére szolgál, és amely említésre méltó. Jövő évi 
programban szerepel a boszorkány-nap, amelyet jó programnak tart.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Úgy látja, hogy az eltelt másfél év alatt jó irányban indult el az 
intézmény, ezt a mindennapok eseményei és programjai is mutatják. Örömmel tapasztalta, hogy a 
költségvetésükkel gazdálkodni tudtak, nem okozott lényeges problémát, hiszen maga részéről ezzel 
kapcsolatban voltak fenntartásai az intézmény beindulásakor. A szeghalmi nappal kapcsolatban a 
bizottsági ülésen tett egy javaslatot, miszerint célszerű volna egy bizottságot létrehozni, akik a 
programokat összeállítják úgy, hogy azok jellegzetesen szeghalmiak legyenek. E rendezvényre az 
Önkormányzatnak áldoznia kellene a költségvetéséből, és e rendezvény kimondottan 
önkormányzati legyen, nem szabad akár vállalkozóknak is átadni a rendezvény szervezését.

 

Gajda Mihály testületi tag: A sportcsarnok építése előtti vitákra utal, amely a testületi ülésen 
megnyilvánult a frakciók között. Egyértelműnek tartja, hogy a hibák kijavítására mielőbbi 
intézkedés szükséges, és ez nem a Művelődési Központ feladata, ahogyan az alpolgármester úr ezt 
említette, hanem az Önkormányzaté.

 

Csák Gyula testületi tag: Úgy gondolja, hogy az alpolgármester úr már léphetett volna a 
sportcsarnokot érintő probléma ügyében. Helytelen lenne a Művelődési Központ nyakába varrni a 
sportcsarnokkal kapcsolatos műszaki hibák megoldatlanságát. Ebben az ügyben kellő 
hatékonysággal a polgármester és az alpolgármester urak tudnak lépni.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Nincs szándékában felróni az intézményvezetőnek, illetve az ott 
dolgozóknak a sportcsarnokkal kapcsolatban még fennálló hiányosságokat, mint mondta, ezt az 
Önkormányzat vezetésének kell megoldania mielőbb. Az ügyben el fog járni, mivel nem tűr 
halasztást ennek megoldása.

 

Kincses Sándor testületi tag: Alpolgármester úr az intézmény munkájáról való 
véleménynyilvánítása alkalmával kifogásolta a díszkert rendezetlenségét, a locsolás hiányát. Ezt az 
intézmény dolgozói is problémaként kezelik, és igyekeznek a locsolásra megoldást keresni. A 
díszkert létesítésekor meg kellett volna vizsgálni, hogy ez szükséges-e olyan helyen, ahol nincs 
locsolási lehetőség. Nyílván ivóvízzel nem lenne gazdaságos locsolni, az öntözésre több javaslatot 
tettek a Hivatal felé, amely a futballpályára is vonatkozott, még sem oldódott meg az öntözés 
kérdése. A sportcsarnokban lévő hibákról több alkalommal készített az intézmény listát, de igazából 
eddig még nem történt semmi intézkedés.

 



Macsári József polgármester: Egy ekkora város, mint Szeghalom meg kell birkózni a feladattal, 
hogy egy városi napot szervezzen. Hirtelen egy ilyen nagy 1-2 napos rendezvényt, amely a 
hagyományokra, szeghalmi jellegzetességre épül, nem lehet gyorsan megrendezni, erre készülni 
kell. Ezért jónak tartja a javaslatot a bizottság megalakítására, melynek feladatát a programok 
összeállítása képezi majd.

 

Maróthy Györgyné igazgató: Megköszöni az elismerő szavakat, amelyeket igyekeznek meghálálni. 
Azt a megjegyzést, hogy nem jó gazdái az intézménynek, szeretné megcáfolni, hiszen igyekeznek jó 
gazdái lenni intézményüknek. Meg kell nézni a sporttelepet, hiszen szemmel látható változásokat 
lehet tapasztalni. A sziklakertnek a létesítése talán egy hibás tervezés volt, hiszen nem vált be. A 
pálya területén nincs kerti csap, nincs locsolási lehetőségük, ennek a problémának a megoldását 
folyamatosan keresik mai napig is. Intézményük környékét igyekeznek lehetőség szerint rendben 
tartani. Az, hogy a sör- és médiafesztivál elmaradt, amelyet ez idáig nem a város szervezett, ez 
áprilisban derült ki, és nem lett volna elegendő ideje az intézménynek, hogy ezt a nagy rendezvényt 
megszervezze. Az egész nyári időszakban a sportcsarnokban lehetőséget biztosítottak ingyenesek 
mindazon gyerekek számára, akik sportolni szeretnek, a gyerekek ezt nagy örömmel ki is 
használták, szinte nap mint nap. Ingyenes internetezési lehetőség is volt intézményükben, kiállítást 
is szerveztek. Valóban nem volt nagy rendezvényük ez évben , 2005. évben viszont igyekeznek a 
boszorkánynapot úgy megtervezni, hogy az mindenki megelégedésére szolgáljon, a lakosság jól 
szórakozzon.

 

Macsári József polgármester: Hasonló hiányosságok vetődtek fel a napirendek alapján tárgyalt 
intézményeknél, de bízik abban, hogy az elkövetkezendő időszakban ezek megszűnnek. A 
sportcsarnokban lévő meghibásodásokat mielőbb rendezni szükséges. Természetesen, amennyiben a 
vállalkozó nem tesz eleget a hibák kijavítására, más vállalkozóval végezteti el az Önkormányzat, 
amelynek költsége a kivitelezőt fogja terhelni.

Fentiek után javasolja az intézmény beszámolóját elfogadni, azt szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 3 tartózkodás 
mellett – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

111/2004. (VIII. 30.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési, Sport és 
Szabadidő Központ beszámolóját, amely az alapítása óta végzett munkájára vonatkozik.

 

5.        sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2004. I. féléves gazdálkodásáról



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat 2004. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
előterjesztésről részletes tájékoztatást ad. Indokolja az eredeti költségvetéshez képest a növekedést a 
működési jellegű többletbevétellel és a felhalmozási jellegű többletbevétellel. Részletezi a 
mellékletekben szereplő számadatokat, hangsúlyozva a bevételek, kiadások alakulását a dologi 
kiadások, támogatások és szociálpolitikai kiadásokat illetően. A fűtési költségeknél az éves 
előirányzat jelentős hányada felhasználásra került, az előirányzott összeg kevésnek bizonyul, itt 
intézkedés szükséges. Az intézményeknél indokolt az ésszerű takarékoskodás, illetve meg kell 
vizsgálni az előirányzaton belüli átcsoportosítás lehetőségét. A társadalom és szociálpolitikai 
kiadások 43,9 %-os teljesülése némileg elmarad az időarányostól, főleg a lakásfenntartási 
támogatásnál jellemző nagyobb elmaradás. A beszámolóban azok a tételek kaptak nagyobb 
hangsúlyt, amelyek a költségvetés teljesülése szempontjából kiemelt jelentőségűek. A bizottsági 
üléseken több kérdés elhangzott a beruházásokkal kapcsolatban, a 6. sz. melléklet elemzése során. 
Összességében elmondható, hogy – bár a dologi kiadások időarányostól valamivel nagyobb 
összegben teljesültek – nincs likviditási gondja a városnak. Úgy ítéli meg, hogy a költségvetés 
tárgyalásakor az intézményekkel folytatott egyeztetések után mindenki szem előtt tartja az 
időarányos, ésszerű gazdálkodást. Bízik abban, hogy ehhez hasonlóan alakul majd a III. negyedéves 
és éves költségvetés is. Bizottságok tárgyalták az anyagot, és elfogadásra javasolták azt a 
Képviselő-testületnek.

 

Gajda Mihály testületi tag: Az eredményeket el kell ismerni, a számok nagyon szépek, de nézni kell 
a számok mögé is, hogy mi az oka ennek. Az érdekegyeztető tanácsban az elmúlt hónapokban 
komoly vita volt arról, hogy a közalkalmazottak és köztisztviselők ez évben milyen mértékű 
béremelésben részesüljenek. Ott elfogadásra került egy javaslat, miszerint ez évben bruttó 6 %-os 
béremelés legyen, igaz ehhez a forrás nem lett hozzárendelve. Mind a Megyei Közgyűlésnél, és 
számos településnél a 6 %-os béremelést biztosították. A FIDESZ egy olyan költségvetést, amely 
javarészt azon alapul, hogy az alkalmazottjainak nem ad béremelést, és infláció feletti mértékben 
emeli a térítési díjat, eddig sem támogatott és most sem fog támogatni.

 

Macsári József polgármester: A FIDESZ valóban nem támogatta a 2004. évi költségvetést. Politikai 
szempontból el tudja ezt fogadni, azonban, hogy egy szeghalmi képviselő ilyen nagyságrendű 
költségvetést nem javasolt elfogadni, ez elfogadhatatlan számára. Nem tudja elfogadni az 
indokokat. Valóban elhangzott a 6 %-os béremelés, a Békés Megyei Közgyűlés pedig úgy döntött, 
hogy 6 %-ot két alkalommal jutalom formájában biztosít a dolgozóknak. El tudná fogadni az 
indokokat, ha a képviselő úr javaslatot tesz konkrétan arra, hogy a költségvetésből honnan lehet 
elvonni a közalkalmazottaknak kifizetendő 6 %-os béremelést és annak járulékait. A FIDESZ 
hozzáállásán véleménye szerint egy jó költségvetésről van szó, és ennek megítélése majd a 
Képviselő-testület feladata lesz. A politikai jellegű megnyilvánulás ilyen kisvárosban a 
költségvetéssel kapcsolatban nem helyénvaló.

 

Gajda Mihály testületi tag: Nem csupán politikai jellegűnek tartja a felvetését, hiszen a 400 ember a 
város költségvetéséből kapja a fizetést, és ez évben 2 %-ot meghaladó reálbércsökkenés érinti őket. 



Más településsel szemben Szeghalom nem tudja meglépni ezt a kiadást, ezért nem támogatja a 
költségvetést.

 

Macsári József polgármester: Fenti hozzászólások után szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló 
írásos előterjesztést, és a költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta, és az alábbi rendeletet alkotta:

 

H a t á r o z a t

 

112/2004. (VIII. 30.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2004. I. félévi gazdálkodásáról 
szóló előterjesztést 1.115.249 ezer Ft bevétellel, és 971.464 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2004. (VIII. 31.) sz.

r e n d e l e t e

 

a 2004. évi költségvetésről szóló 1/2004. (II. 14.) sz. rendeletének módosításáról

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2004. (II. 14. sz. rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja.

 

1.     §

 

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 



A Képviselő-testület a város 2004. évi költségvetését: 2.675.437 ezer Ft bevételi és kiadási 
főösszegben a beszámoló 1. sz. mellékletében foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

 

2. §

 

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

 

                                                                      Adat: ezer Ft

3. §
 

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

 

Az Önkormányzat tartaléka: 74.425 ezer Ft

 

Ebből:

         - tanulók tankönyvtámogatása: 9.050 ezer Ft

         - közcélú foglalkoztatás: 21.513 ezer Ft

         - normatíva kieg. felmérés: 181 ezer Ft

         - Sportcsarnok Ép.Kft.végelsz.: 2.139 ezer Ft

         - pályázati saját erő: 41.542 ezer Ft

 

Ez a rendelet 2004. szeptember 01-jén lép hatályba.

 

6.        sz. napirend: Az igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatok elbírálása

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Előterjesztések szerint az igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatokra 
egy-egy fő nyújtotta be pályázatát, ugyanazok a személyek, akik eddig az intézmény élén álltak 
hosszú időn keresztül. Az első előterjesztés a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat anyagát tartalmazza, Kerékgyártó Istvánné 
személyében. A pályázati anyag mellett szerepel minden írásos anyag, melyből kitűnik, hogy a 
pedagógiai programot és az intézményvezetői álláshely betöltésére a támogatást az intézmény 
dolgozói megadták. A pályázót kérdezi, hogy a pályázatot kiegészíti-e.

 

Kerékgyártó Istvánné pályázó: A pályázatát nem kívánja szóban kiegészíteni.

 

Macsári József polgármester: Kéri képviselőtársait, hogy hozzászólásukat tegyék meg. A pályázatot 
az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezte, javasolja annak elfogadását. Képviselő-testület 
felé szavazásra bocsátja a pályázatot, a határozati javaslat elfogadását. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t
 

113/2004. (VIII. 30.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kerékgyártó Istvánné 
Szeghalom Hunyadi u. 7/1.sz. alatti lakos, óvodapedagógus pályázatát és megbízza a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Szeghalom, intézményvezetői teendőinek ellátásával 
határozott időre: 2004. szeptember 1-től 2009. június 30. napjáig.

 

Havi illetményét 152.000,- Ft alapilletmény + 54.600,- Ft (300 % vezetői pótlék) + 7.800,- Ft 
(határozott időre szóló kereset kiegészítés, 2004. 12. 31-ig) összesen: 214.400,- Ft-ban állapítja 
meg.

 

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

 

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Gratulál Kerékgyártó Istvánnénak a kinevezéséhez.

Második előterjesztés a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatói 
álláshelyére beérkezett pályázatot tartalmazza, melyet Vaszkó Tamás, az intézmény jelenlegi 
igazgatója nyújtott be. Az előterjesztés mellett itt is szerepel az intézmény dolgozóinak, 
érdekszövetségének támogatása, mely az intézmény pedagógiai programjára és a pályázat 
elfogadására irányul. Kérdése a pályázó felé, hogy a pályázatot kiegészíti-e.

 

Vaszkó Tamás pályázó: Pályázatát nem kívánja szóban kiegészíteni.

 

Macsári József polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy hozzászólásukat tegyék meg. A 
pályázati anyagot az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezte, és azt maximálisan támogatták. 
A pályázat elfogadását szavazásra bocsátja a határozati javaslatnak megfelelően. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

114/2004. (VIII. 30.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vaszkó Tamás Szeghalom, 
Szabadság tér 16. sz. alatti lakos, középiskolai tanár pályázatát és megbízza a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola –Szeghalom – intézménye igazgatói teendőinek 
ellátásával határozott időre: 2004. szeptember 1-től 2009. június 30. napjáig.

 

Havi illetményét 193500,- Ft alapilletmény + 54.600,- Ft (300 % vezetői pótlék) + 18.200,- Ft 
(kereset kiegészítés 77. § (1) bek. összesen: 266.300,- Ft-ban állapítja meg.

 

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

 

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Vaszkó Tamás igazgatónak gratulál a kinevezéséhez. Az előterjesztés 
harmadik része az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyére benyújtott 
pályázatot tartalmazza, melyet Fekete László jelenlegi igazgató nyújtott be. A pályázatot, valamint 
az iskola pedagógiai programját az összes alkalmazotti közösség, és érdekszövetség véleményezte 
és támogatták azt.

Kérdezi a pályázót, hogy kiegészíti-e pályázatát.

 

Fekete László pályázó: A pályázatát nem kívánja szóban kiegészíteni.

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e hozzászólás. A pályázati anyagot 
az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezte, és javasolta állásfoglalásában elfogadásra a 
Képviselő-testület felé.

Fentiek után szavazásra bocsátja Fekete László pályázatának elfogadását, a határozati javaslat 
alapján. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igenszavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

115/2004. (VIII. 30.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Fekete László Szeghalom Péter 
A. sor 6/1. sz. alatti lakos, általános iskolai tanár pályázatát és megbízza az Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola –Szeghalom – intézménye igazgatói teendőinek ellátásával határozott időre: 2004. 
szeptember 1-től 2009. június 30. napjáig.

 

Havi illetményét 154.350,- Ft alapilletmény + 7.718,- Ft (5 % további szakképesítés) + 54.600,- Ft 
(300 % vezetői pótlék) + 18.200,- Ft (kereset kiegészítés 77. § (1) bek.), összesen: 234.868,- Ft-ban 
állapítja meg.

 

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

 

Határidő: 2004. szeptember 1.

Felelős: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: Gratulál Fekete Lászlónak a kinevezéséhez.

 

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

 
 

- BURSA HUNGARICA pályázat

   Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, melyben a határozati javaslat szerint az 
előző évi pályázati kiíráshoz képest az egy főre jutó nettó átlagjövedelem összege változott. Az 
érvényben lévő rendelet alapján ezt 25.000,- Ft/hóban kellene meghatározni.

Előterjesztést az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság támogatta. Kéri a véleményeket.

Hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslatban foglaltakat. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

116/2004. (VIII. 30.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2005. évi fordulójához.

A Képviselő-testület a pályázati kiírásban az egy háztartáson belüli egy főre jutó nettó 
átlagjövedelem összegét 25.000,- Ft/hóban határozza meg.

A megítélhető támogatást 5.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

 

A pályázatokat a Képviselő-testület Egészségügyi Bizottsága bírálja el.

 



Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot juttassa el az OM Alapkezelő 
Felsőoktatási Pályázatok Osztálya részére és a pályázat kiírásával kapcsolatban tegye meg a 
szükséges intézkedéseket.

 

Határidő: nyilatkozat eljuttatása: 2004. szeptember 30.

                  pályázat kiírása: 2004. szeptember 30.

Felelős: Macsári József polgármester
 

7/7.sz.: Gede János és Társai beadványa a Szeghalom Kossuth u. 3., volt Bölcsőde épületrészek 
bérleményére

 

Macsári József polgármester: Gede János és Társai Kft.-t alapítottak, melynek a Társasági 
Szerződését mellékelték beadványukhoz. Kérelmük alapján rehabilitációs tevékenységük 
megkezdéséhez szeretnék bérelni a volt Bölcsőde épületének helyiségeit. Bizottsági ülésen a 
beadványt véleményezték a bizottsági tagok, és örömmel vette mindenki, hogy ilyen társaság 
alakult. Sok megváltozott munkaképességű személy jelentkezik az Önkormányzatnál, és maga is 
örül annak, hogy a Társaság lehetőséget ad 25 embernek a munkavállalásra. Az előterjesztés arról 
szól, hogy a Kossuth utcai volt Bölcsőde épületét bérelnék, illetve felújítanák, és kérik a méltányos 
bérleti díj megállapítását. A felújítással kapcsolatos költséget szeretnék betudni a bérleti díjba. 
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy korábban hasonlóan már a Layer Kft.-nek, illetve a Felina Kft.-
nek is biztosított az Önkormányzat a rendelettől eltérően kedvezményes bérleti díjat. A Pénzügyi 
Bizottság javaslata az volt, hogy az Önkormányzat 2.400,- Ft/m2/év +ÁFA összegért adja bérbe az 
épületrészt. A Műszaki Irodával egyeztetve csak olyan felújítási jellegű munkáknak az ellenértéke 
kerülhet beszámításba a bérleti díjba, amelyet az Önkormányzat mint tulajdonos egyébként is végre 
akarna hajtani az ingatlanon. Hosszú távú elképzeléseik vannak a Társaságnak, és a későbbiekben a 
tevékenységük bővítéséhez szeretnének az ingatlanra vonatkozóan elővásárlási jogot kérni. 
Amennyiben a későbbiekben Képviselő-testület elidegenítésre jelöli ki az ingatlant, ebben az 
esetben javasolja támogatni a Kft. ilyen irányú kérését.

Kéri a hozzászólásokat a beadvánnyal kapcsolatban. Hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra 
bocsátja a beadványban foglaltakat, a bizottsági állásfoglalással együtt. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t
 

117/2004. (VIII. 30.) Ökt.sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Gede János és Társai 
beadványát, amely a Szeghalom Kossuth u. 3. sz. alatti épület (volt Bölcsőde) bérbevételére 
vonatkozik.

Képviselő-testület az épület kisebb részét 2004. 10. hó 01-től, míg a nagyobb épületrészt 
2006.01.01-től határozott időre: 2009. 12. 31-ig bérbe adja a Sárréti Rehabilitációs Ipari és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére. A bérleti díjat kedvezményesen: 2.400,- 
Ft/m2/év + ÁFA összegben határozza meg. Egyetért az épület Kft. által történő felújításával úgy, 
hogy csak olyan jellegű munkáknak az ellenértéke kerülhet beszámításba a bérleti díjba, amelyet az 
Önkormányzat mint tulajdonos meghatároz.

Amennyiben a későbbiekben Képviselő-testület a fenti ingatlant elidegenítésre jelöli ki, úgy a Kft. 
részére elővásárlási jogot biztosít.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés fentiek szerinti megkötéséről.

 

Határidő: 2004. szeptember 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

7/8. sz.: Iskolatej akció finanszírozására

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztés lényegét, amely tartalmazza, hogy milyen 
kiadással jár az iskolatej programban való részt vétele a városnak. Az iskolatej ingyenes 
biztosítására a 2004. évi költségvetésben szereplő társadalom –és szociálpolitikai kiadásokat 1,5 m 
Ft-tal szükséges csökkenteni, és ezzel finanszírozná a város a fenti programot. Javasolja az 
előterjesztést elfogadni. Szeretné, ha az érintett intézmények pontosan mérnék fel az igényeket.

Kérdezi, hogy van-e hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Örül annak, hogy az óvodáskorosztályt is bevonták az 
iskolatej programba. Kérdése arra irányul, hogy minden óvodáskorú gyermek jogosult lesz e erre.

 

Macsári József polgármester: Korábbi rendeletben nem szerepelt az óvodás korosztály, és valóban 
örülni kell a mostani rendelkezésnek. Ez a támogatás azonban kifejezetten csak azoknak az 
óvodáskorú gyermekeknek biztosítható, akik óvodába járnak, ugyez vonatkozik az iskolás korú 
gyerekekre is.



Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztést, javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület  18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az iskolatej programban való 
részvétellel 2004. december 31-ig. Az Önkormányzat 2004. évi költségvetésében szereplő 
társadalom- és szociálpolitikai kiadásokat 1.500 e Ft-tal csökkenti azzal, hogy az így 
átcsoportosított összeget az iskolatej programmal kapcsolatban felmerülő kiadásokra kell fordítani.

 

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

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testületnek egyéb írásos előterjesztése nincs. A 
továbbiakban arról ad tájékoztatást, hogy az Észak-Békési Többcélú Kistérségi  Társulásnak 
lehetősége van pályázatot benyújtani a hulladékgazdálkodási terv készítésének finanszírozására. 
Kéri a Képviselő-testület döntését arra, hogy Szeghalom városa is a Társulással együtt, a többi 
önkormányzattal együtt csatlakozzon ehhez a pályázathoz. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, úgy 
a város a hulladékgazdálkodási terv készítésének költségét pályázati forrásból oldaná meg. 
Javasolja a fentiek elfogadását, amelyet szavazásra terjeszt. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik az Észak-Békési Többcélú 
Kistérségi Társulás által benyújtandó pályázathoz, amely Szeghalom városát is érintő, 
hulladékgazdálkodási terv finanszírozásának támogatására vonatkozik.

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

 

Határidő: 2004. szeptember 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársait van-e bejelentésük a testületi ülésen.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: A Világháborús emlékmű állapotát teszi szóvá, hiszen véleménye 
szerint az emlékmű környezetére nagyobb gondot kellene fordítani, hogy méltó legyen az áldozatok 
emlékének. A Képviselő-testületnek a korábbi szokásához híven, továbbra is koszorúznia kellene az 
emlékművet. Javasolja, hogy ezt rendeletbe kellene foglalni, és ennek alapján a Testület minden 
évben eleget tenne a világháborús áldozatok méltó megemlékezésének.. Ez megvalósítható akár a 
Hősök napján, vagy a Halottak napján.

Megemlíti még, hogy a Petőfi utcán az óvoda előtti szakasz eléggé elhanyagolt, amelyet a 
közmunkások rendbe tehetnek majd, szemetes az Ady utcai autóbuszmegálló környéke is, ezt is 
rendbe kellene tenni. Többször felvetődött már a Szabadság tér és a József A. utca által határolt tér 
állapota is, az aszfalt bejáró olyan rossz állapotban van, ami kijavítást igényel. A TAPPE 
Kft.szolgáltatásával kapcsolatban veti fel, hogy munkájukkal kapcsolatban sok kifogás merül fel a 
lakók által, ezért felül kellene vizsgálni a feladatelvégzést.

 

Macsári József polgármester: A II. Világháborús emlékmű környékén valóban olyan burkolatot kell 
lerakni, amely jobban tisztán tartható. Egyetért azzal, hogy egy ilyen emlékműre nagyobb gondot 
kell fordítania a városnak, hogy méltó legyen a megemlékezéshez. A Szabadság teret említve már 
elkészült a terv a parkolók kialakítására, mely a Dózsa Gy. utcára is vonatkozik. Az Ady utcai 
autóbuszmegálló burkolatának cseréje hamarosan megoldódik, így a környezete is rendezettebb lesz 
majd. A TAPPE Kft. munkájának színvonalára vissza kell majd térniük, mert egyeztetés szükséges a 
Kft.-vel.

 
Bejelenteni, hogy a szeptemberben a soron következő képviselő-testületi ülést a testvérvárosi 
településen Kalotaszentkirályon tervezik megtartani, ehhez kéri majd képviselőtársainak 
beleegyezését.
 

Végezetül egy olyan örömteli hírről ad tájékoztatást, hogy a Képviselő-testület által benyújtott első 
SAPARD pályázat sikeres volt, így a Tildy utcai rekonstrukció a következő évben elkezdhető, 
hiszen a pályázatban rögzített 50 M Ft pályázati támogatást elnyerte a város, ehhez a város 
költségvetése biztosítja a 16 M Ft saját erőt.



 

Farkas Zoltán testületi tag: Nagy István Műszaki Iroda vezetőjéhez teszi fel a kérdést, hogy a 2 
hónappal ezelőtt általa említett Kinizsi utcai világítási probléma megoldásával kapcsolatban tett-e 
intézkedést. A szennyvízcsatorna kivitelezési munkái során a vízelvezető árkok, annak átfolyói 
olyan állapotba kerültek a városban, amely intézkedést igényel.A kollégium kerítésével 
kapcsolatban megkérdezi a Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy a kivitelezés milyen formában, 
illetve áron valósul meg. A Somogyi B., Bacsó B. és Jókai utca aszfaltburkolata nagymértékben 
megromlott, kérése, hogy ezeket be kellene sorolni a felújítandó utak közé, vagy átmeneti 
megoldásként az út melletti földterült elegyengetése szükséges a várható esőzések előtt. Csatlakozik 
Zsadányi Sándorné hozzászólásához, egyetért a javaslatával, az I. Világháborús emlékművet akár az 
eredeti állapotába is vissza lehetne állítani. Az Önkormányzat alkosson rendeletet a megemlékezés 
napjára vonatkozóan és javasolja, hogy a Hősök Napján emlékezzenek meg a világháború 
áldozatairól.

 

Macsári József polgármester: A vízelvezetés nem fog problémát okozni, hiszen heti egyeztetés 
történik a szennyvízcsatorna kivitelezőjével a beruházás állásáról. Nem tartja valószínűnek, hogy ez 
évben a Somogyi B. és Bacsó B. u. aszfaltburkolattal lenne ellátva a nagy költsége miatt. A 
kollégium kerítésének készítése felajánlás alapján valósul meg, az Önkormányzatot költség nem 
terheli ezzel kapcsolatban. Ezért a Közbeszerzési Bizottságnak ebben nem kellett döntenie. Az I. 
világháborús emlékművel kapcsolatban elhangzott indítványt támogatja.

 

Nagy István Műszaki Iroda vezetője: A Kinizsi utcai világítás megoldására hamarosan sor kerül, 
indokolja a késedelem okát. A korábbi TITÁSZ helyett az EON-nal folytatnak tárgyalásokat.

 

Mester Csaba testületi tag: Kérdése, hogy a Kossuth tér 7. sz. alatti önkormányzati épület előtt a 
rendszeres fűnyírás megoldható-e. Zsadányiné képviselőtársához csatlakozva azt veti fel, hogy a 
buszmegállóknál a plakátozást szabályozni, illetve tiltani kellene, mert ez rontja a városképet. 
Sajnálattal tapasztalta, hogy falfirkák éktelenkednek a lakóházak falán, amelynek megszüntetésére 
intézkedés szükséges.
 

Macsári József polgármester: A Kossuth tér 7. sz. előtti közterület fűnyírásra vissza lehet térni, 
mivel ez a terület nincs benne a vállalkozóval kötött szerződésben. Az Önkormányzat feljelentése 
alapján a falfirkák tettese meg van rendőri intézkedésre. Az autóbuszmegállók plakátozásának 
tiltására van rendelete a városnak, ennek érvényt kell szerezni.

 

Török Sándorné testületi tag: A szennyvízberuházás a lakók által nehezen tolerálható, kérése, hogy 
a kivitelezők nagyobb körültekintéssel járjanak el tekintettel a mozgáskorlátozottak helyzetére is. 
Problémaként említi a Nádasdy és az Árpád u. aszfaltburkolatát, kb. 2 hónapja említette, hogy piros 
körökkel be vannak jelölve a meghibásodott részek, melyek kijavítást igényelnek.

 



Macsári József polgármester: A szennyvízberuházás kivitelezői minden felvetésre intézkedést 
tesznek, mint már említette, hetente történik egyeztetés velük, és maximális a hozzáállásuk a 
problémák megoldásában. A meghibásodott aszfalt utakkal kapcsolatban felvetett kérdésre kéri az 
alpolgármester úr tájékoztatását.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A meghibásodott aszfalt utakon szakértői bejelölés látható, az 
eddigi szakértői vélemény pozitív a város számára. A Hódút és az Önkormányzat között már több 
éve per folyik az üggyel kapcsolatban, hiszen az utak állapota nem megfelelő. A Hódút elzárkózik a 
kártérítési felelősség, illetve helyreállítási kötelezettségtől arra hivatkozva, hogy annak idején az 
Önkormányzat szállította részére a kohósalakot. Egyetért a Szabadság téri világháborús 
emlékművel kapcsolatos felvetésekre, a környék rendbevételére, illetve kiegészíti azzal, hogy 
szükséges a zsindelytető cseréje is. Véleménye szerint Halottak napján a Képviselő-testület 
emlékezzen meg az áldozatokról.Ugyancsak támogatja azt a javaslatot is, hogy az I. világháborús 
emlékművet eredeti állapotába kellene visszaállítani.

 

Barna Gyula testületi tag: Hozzászólásában arról szeretne beszámolni, hogy azok a problémák 
amelyeket korábban felvetett, megoldódtak.

Tudatja a lakossággal, hogy az Újtelepi Iskola megszűnt, az Újtelepen lakó iskolás gyermekeket 
naponta szállítja VOLÁN-busz a központi iskolába, illetve délután haza az Újtelepre.. A Töviskest 
érintő kátyúzási munka is megoldódott. Az Arany J. utcán lévő nagy gödörrel kapcsolatban már 
többször szólt az ülésen. Korábban itt horgász- és csónakázó tó megvalósítása is szóba jött, amely 
pályázati úton nem nyert támogatást. Úgy tudja, hogy az erre vonatkozó pályázat továbbra is él. A 
tó hasznosításában személyesen is közreműködik, befektetőcsoportot keresve. Több megoldás 
elhangzott már a hasznosítással kapcsolatban, ezek közül nagyon kedvezőnek tartaná, hogy kisebb 
vízfelülettel történne a tó kialakítása, így a területen telekkialakítás is szóba jöhetne  Végezetül a 
teljes lakosságot érintő problémát veti fel a kábeltelevíziót illetően, amely a szolgáltatás minőségére 
és havi díjfizetés állandó emelkedésére vonatkozik.

 

Macsári József polgármester: Sajnos az Önkormányzatnak nincs beleszólási joga a FIBER-NET 
fenti jellegű dolgaiba, egyébként is a gazdasági társaság monopol helyzetben van. Valóban nagyon 
magas a lakosság részére megállapított szolgáltatási díj, és problémát okoz a csomagdíj 
megállapítása is.

 

Befejezésül tájékoztatja a Képviselő-testületet, és a televízión keresztül a lakosságot egy fontos 
eseményről. Arról, hogy a városban elindul egy hagyomány, amely egy színvonalas rendezvénynek 
számít. A hétvégén lesz a sportcsarnokban NB. II-es női kézilabda felkészítő torna, amelyre az 
ország több részéből jönnek csapatok.

Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait, a lakosság figyelmét, és a nyilvános 
testületi ülést lezárja. Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.

 



 

Macsári József                                                                 Dr. Oláh Ernő


