
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében a Képviselő-testület 
2004. október 25-én tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Bartis Márton, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Hidi Sándor, Kardos László, 
Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Zsadányi Sándorné 
önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, valamint a 
Polgármesteri Hivatal iroda vezetői és a napirendi pontok kapcsán meghívott vendégek

Jegyzőkönyvvezető: Gali Mária főmunkatárs

 

Macsári József polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, megjelent vendégeket, valamint 
a városi kábeltelevízión keresztül a szeghalmi lakosokat, akik figyelemmel kísérik a testületi ülést. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 15 fő testületi tag jelen van – Barna 
Gyula, Csák Gyula, Gajda Mihály, Török Sándorné igazoltan távol van – és a nyilvános testületi 
ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat, amelyek tárgyalását a meghívón szereplő sorrend 
alapján javasolja, A nyilvános testületi ülést zárt ülés követi, melynek anyagai a zárt üléssel jelzett 
1.,2., 3.sz. anyag. Ezzel a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek, egyéb napirend 
felvételére nem hangzott el javaslat.

 

A napirendek tárgyalása előtt emlékezteti a Képviselő-testület tagjait arra, hogy korábban 234 M Ft 
beruházási hitelkeretet biztosított. A nagyberuházásokhoz kapcsolódóan, illetve különböző 
Alapoktól időeltolódással érkeznek a pályázati pénzek, amelyet a városnak előre kell 
megfinanszírozni, javasolja, hogy ne beruházási jellegű hitelt vegyenek fel, hogy a likviditását 
megőrizze az Önkormányzat, hanem folyószámla hitelt, amelynek maximális összege 100 M Ft, és 
amely kedvezőbb, illetve adott esetben bérhitelt december hónapra. 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

 

140/2004. (X. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
amennyiben az Önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében szükséges, úgy maximum 100 
M Ft összegű folyószámla hitelt, illetve december hónapra bérhitelt vegyen fel.

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

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A 2004.évi költségvetésben elkülönített a Képviselő-testület a kis 
Hunyadi út aszfaltburkolatának és útépítés befejezésének munkálataira 7.319 e Ft-ot, szobor 
építésére 2 M Ft-ot. A kis Hunyadi utcán megtörtént a szennyvízcsatorna építés, ahol az útalap több 
helyen sérült, és ezt a kivitelező helyreállítja. Ennek figyelembevételével az Önkormányzat nem 
használja fel az e célra elkülönített összeget, így ez a beruházásnál önerőként felhasználható, 
átcsoportosítható. Ugyanígy a 2 M Ft is, hiszen ez évben nem kerül sor a szobor megvalósítására, 
mivel az 2006-ban lesz aktuális, és egyébként sem fedezné a tervezett 2 M Ft ennek költségét. 
Bruttó 18 M Ft-ért értékesítette az Önkormányzat a Petőfi u. 2. sz. alatti telekingatlant, amelyen 17 
lakás építésére vállalkozott a kivitelező. Javasolja, hogy az ebből befolyt nettó összeget: 14,4 M Ft-
ot hasonlóképpen csoportosítsák át a beruházási önerőhöz. Azért indokolt a költségvetésben történő 
átcsoportosítás, mert a fejlesztések, amelyek eddig elengedhetetlenül indokoltak voltak, már 
túllépték a betervezett keretet. Sok olyan felújítást elvégeztek, amely nem tűrt halasztást, és az 
átcsoportosítások végrehajtása segítené az Önkormányzat likviditásának megőrzését.

Fentiek után szavazásra bocsátja az átcsoportosításra vonatkozó javaslatát. 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

 

141/2004. (X. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetésében 
átcsoportosítást határoz el az alábbiak szerint:



 

-          a kis Hunyadi utca aszfaltburkolatának megépítésére biztosított összeget: 7.319/e Ft-ot

-          a szobor megvalósítására tervezett 2 M Ft-ot és a

-          a Szeghalom Petőfi u. 2. sz. alatti telekingatlan eladásából származó 14,4 M Ft-ot

a költségvetésben szereplő beruházási önerőhöz csoportosítja át.

 

Megbízza a polgármestert, hogy az átcsoportosítással kapcsolatos rendelet-tervezetet terjessze a 
Képviselő-testület elé.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. A jelentéssel az 
együttes bizottsági ülésen egyetértettek a bizottságok tagjai.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: A 135/2004. (IX. 29.) Ökt.sz. határozatra adott jelentéssel kapcsolatban 
kérne bővebb tájékoztatást.

 

Macsári József polgármester: A korábbi testületi ülésen döntött a Képviselő-testület az orvosi 
ügyeletnél alkalmazott 3 fő asszisztenst érintő létszámcsökkentésről, mivel a központi ügyeletnél a 
vállalkozó nem kívánta közalkalmazottként foglalkoztatni a vállalkozó. Mivel az asszisztensek 
régóta dolgoznak a szakmájukban, áthelyezéssel meglehetett volna oldani továbbfoglalkoztatásukat, 
ezáltal hátrány nem érte volna őket, személyi bérüket tekintve sem. Elhelyezésükkel kapcsolatban 
több tárgyalás volt, mindhárom asszisztens részére fel lett ajánlva, hogy más helyen 
közalkalmazottként dolgozhatnak, a 3 főből 1 fő fogadta el az állást, 1 fő közös megegyezéssel 
megszüntette a munkaviszonyát, és 1 fő tölti jelenleg a felmentését.

 



Farkas Zoltán testületi tag: Ugyanehhez a határozathoz kapcsolódóan veti fel, hogy a központi 
orvosi ügyeletet ellátó vállalkozóval kötött megállapodás nem lett a Képviselő-testület elé 
terjesztve. Ennek tartalmát szeretné megismerni.

 

Macsári József polgármester: A szóban forgó szerződést, amely a központi orvosi ügyelet ellátását 
tartalmazza, a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása kötötte az érintett önkormányzatok 
hozzájárulásával és nincs akadálya annak, hogy ezt a testületi tagok megismerjék.

Fentiek után szavazásra bocsátja a jelentést az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

142/2004. (X. 25.) Ökt.sz.

 

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

 

2.        sz. napirend: Kistérségi megbízott tájékoztatója

Előadó: Szívós László kistérségi megbízott

 

Macsári József polgármester: Megkéri a napirend előterjesztőjét Szívós László vidékfejlesztési 
menedzsert, hogy az eddig végzett munkájáról adjon tájékoztatást.

 

Szívós László kistérségi megbízott: Az írásos tájékoztatóját az összevont bizottsági ülésen 
tárgyalták a bizottságok, ahol kérték az anyag kiegészítését számszerű adatokkal. Ennek eleget tett, 
és a képviselők rendelkezésére bocsátotta a Szeghalmi kistérség 2002-2004. évre vonatkozó 
területfejlesztési támogatások összesített adatait. Ez csak a jelenlegi statisztikai kistérség 
településeire vonatkozik, Okánnyal és Zsadánnyal még bővebb lenne a kép. Igyekezett teljes körű 
tájékoztatást adni, de még sem az, mivel az agrártámogatások adataihoz nem jutott hozzá. Egy most 
kezdődő folyamatot említ, miszerint Békés megye helyzete mindenki előtt ismert, az a 
foglalkoztatási feszültség, amely jelenleg is terheli a megyét. Ezt a Kormány jelenleg kezelni 
szándékozik, és november végéig már egy bizonyos fokú stratégiát kell felmutatni. Ehhez az 
adatgyűjtés megkezdődött, melyben személyesen is részt vesz. 



Tehát a szándék meg van, és ezt tartalommal kell megtölteni. Az önkormányzatok részt vesznek 
mindenféle vállalkozásfejlesztési programok szervezésében, szerkezetátalakítási programok 
szervezésében, melyek mind hasznosak. Értelme akkor van, ha van mögöttük vállalkozó, de 
évtizedek óta ez a dolog nem indult be. Tanulmányok, tervek, programok vannak, most azonban 
más oldalról lesz megközelítve a probléma. Ennek a munkának a során a vállalkozásokat fogják 
keresni egy kisebb csapattal. Köszöni a lehetőséget a tájékoztatásra, és szívesen várja a kérdéseket.

 

Macsári József polgármester: Visszatérve az 1093-as kormányrendeletre az a véleménye, hogy 
ebből az önkormányzatokat nem lehet kihagyni, hiszen felelősségük van a munkanélküliség 
alakulásában. Nyilvánvalóan valamennyi képviselőtársának van elképzelése arról, hogy milyen 
szempontok kerüljenek a hatástanulmányba, amely érinti Szeghalom város önkormányzatát is. 
Óriási hiány van képzett szakemberekből és szeretné, ha a kormányprogramban megjelenne egy 
olyan oktatóbázis létrehozása a szakközépiskolában, amelyre eddig finanszírozás nehézsége miatt 
nem kerülhetett sor. Továbbá a Szeghalom város tulajdonában lévő 17 hektárnyi, ipari parkhoz 
kapcsolódó területet is el kellene látni megfelelő infrastruktúrával és ennek is meg kellene jelenni a 
kormányprogramban, hiszen csakis így lehetne a területet hasznosítani. Nagyon fontos lenne a 47-es 
főközlekedési út felújítása is, nemcsak a városnak, hanem a környező településeknek is. A kistérségi 
megbízott tájékoztatóját az összevont bizottsági ülésen tárgyalták a bizottsági tagok, és azt 
elfogadásra ajánlották a Képviselő-testületnek. Kérdezi, hogy van-e hozzászólás az anyaggal 
kapcsolatban.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: A bizottsági ülésen hiányolta a számszerű adatokat, amelynek 
összeállítását megköszöni Szívós Lászlónak. Az adatok arról győzték meg, hogy jól végzik a 
munkájukat, hiszen a kistérségekben sok önkormányzat nyert pályázati támogatásokat, és a korábbi 
időszakokkal ellentétben kiegyenlítetten és igazságosan oszlik meg az önkormányzatoknál a 
támogatások összege. Mindez minősíti a kistérségi megbízott munkáját, és ezúton fejezi ki 
köszönetét mindezért Szívós Lászlónak.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Megítélése szerint is jól felkészült szakember készíti a pályázatokat, 
azonban szívesen látott volna olyan adatot is, amely arra vonatkozott volna, hogy milyen sikeresen 
pályáztak azok a vállalkozók, akik fejlesztéseket és különböző beruházásokat akarnak a térségben 
megvalósítani. A versenyszférával való foglakozás fontos lenne a térség számára.

 

Macsári József polgármester: Az összevont bizottsági ülésen elhangzott, hogy 2003. évben 
Szeghalom és közvetlen körzetében 234 M Ft-ot kaptak a vállalkozók, és e mellé még kapcsolódott 
egy 75 M Ft-os mezőgazdasági jellegű pályázati rész.

 

Szívós László kistérségi megbízott: Az elhangzott kérdésre reagálva elmondja, hogy míg az 
önkormányzatoktól könnyű adatot szerezni, addig a vállalkozóktól nehezebb, de ígéri, hogy ennek 
is eleget fog tenni. Köszöni a személyét is érintő elismerést, de ez az elismerés az önkormányzatok 
munkatársait illeti inkább.



 

Fentiek után megköszöni Szívós László írásos és szóbeli tájékoztatóját, és szavazásra bocsátja azt. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

143/2004. (X. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a kistérségi megbízott 
írásos és szóbeli tájékoztatóját.

 

3.        sz. napirend: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója

Előadó: Macsári Istvánné Gondozási Központ vezetője

 

Macsári József polgármester: Megkérdezi a Gondozási Központ vezetőjét, hogy szóbeli 
kiegészítése van-e az írásos anyaggal kapcsolatban.

 

Macsári Istvánné Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője az írásos 
tájékoztatóját a következőkkel egészíti ki. A tájékoztató egy összefogó értékelés arról, hogy hogyan 
valósul meg Szeghalom városában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény. A gyermekek védelméről szóló törvény végrehajtása 2 részre oszlik, 
szolgáltatásokra és hatósági eljárásokra. A szolgáltatásokba tartoznak a pénzbeli ellátások, 
természetbeni ellátások és személyes gondoskodás. A hatósági eljárásokat a Szociális iroda, illetve a 
hatósági ügyintéző, míg a többi részeit a Gyámhivatal végzi. Mindegyik rendszernek az a lényege, 
hogy a gyermekeknek a családban való nevelését segítse. Több alkalommal számolt be a 
tevékenységükről, a lakosság is ismeri a ténykedésüket. Hangsúlyozza azonban, a szolgáltatásuk 
abban nyilvánul meg, hogy segítséget nyújtanak a gyerekestől az idős ellátásig, de pénzügyekben 
nincs döntési joguk, tehát semmilyen díj, illetve támogatás elbírálásában nem vesznek részt, anyagi 
támogatást sem adnak, csupán környezettanulmányra, javaslattételre jogosultak. Minden kérelem 
elbírálása a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában történik. Tehát a családsegítés az életbeli 
problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok illetve személyek szociális ellátása. A 
gyermekjóléti szolgálat, pedig a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás. A jelzés 
és egyeztetés nélkülözhetetlen a munkájukban, ezért rendszeres kapcsolatot kell tartani a 
Gyámhivatallal, Gyámhatósággal, továbbá az egészségügyi és oktatási nevelési intézményekkel, és 
többek között a rendőrséggel is. Közfeladatot látnak el, ezért úgy ítéli meg, hogy megilletné 
személyüket is a munkájukkal kapcsolatos tisztelet. A bizottsági ülésen részleteiben is kitértek arra, 
hogy tevékenységük miből áll., ezt alátámasztották statisztikai adatokkal is.



Macsári József polgármester: Megköszöni a beszámolót, amely a szóbeli kiegészítéssel együtt 
alkalmas arra, hogy az intézmény életébe betekintést nyerjen a Képviselő-testület, illetve a 
lakosság. A munkatársaknak sokrétű a munkájuk, és megfelelő hatékonysággal tudnak dolgozni. 
Szeretné hangsúlyozni, hogy a törvényben előírt feladatukat igyekeznek maximálisan ellátni, és 
ezért is hangsúlyozta ki az intézményvezető, hogy közfeladatot látnak el, és előfordul, hogy 
munkájukhoz nem méltóan viselkednek velük szemben esetenként az ügyfelek.

Az összevont bizottsági ülésen elfogadásra javasolták bizottsági tagok a beszámolót. Mivel több 
hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t
 

144/2004. (X. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat írásos beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

4.        sz.napirend: Bejelentések

 

4./ Békés Megyei Vízművek Rt. És Szeghalom Város Önkormányzata közötti Vagyonkezelési és 
Üzemeltetési Szerződés módosítása

Előadó: Hideg András vezérigazgató

 

Hideg András Békés Megyei Vízművek Rt. Vezérigazgatója: A vagyonkezelési és üzemeltetési 
szerződés módosítása csupán technikai módosítás, amelyet az APEH eljárása indukált. Az 
Önkormányzatnak ez által semmilyen különleges jogai és volt jogai nem sérülnek, és új 
kötelezettségei nem keletkeznek. Itt van egy speciális helyzet, amely eltér a nagy regionális 
rendszertől, tehát, hogy azokon a vagyonelemeken, amelyek az átfogó vízellátást szolgálják, de nem 
tartoznak szervesen a belső hálózathoz, azokon ne kelljen díjat fizetni. A korábban megállapított 
bérleti díjak változatlanul érvényesek.

 

Macsári József polgármester: A korábbi szerződésnek egy olyan pontját módosította a Vízművek 
Rt, amelyben rögzítve volt az 5 M Ft-os éves bérleti díj, és ebben a módosításban ez nem jelent 
meg. Az Önkormányzat arra kérne garanciát, hogy Szeghalom város a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően rendelkezzen ezzel a bérleti díjjal, amit a vízi közmű vagyon felújítására fordít majd.



 

Hideg András vezérigazgató: Nem az általános szerződésben, hanem kiegészítő szerződésben 
állapították meg a bérleti díjat, és megerősíti, amit már elmondott, hogy a jelenlegi módosítás az 
Önkormányzat korábbi jogait nem érinti. Arra vonatkozik, hogy a 18 milliárd Ft értékű vagyont 
kivonja a Vízművek Rt. a bérleti díj meghatározása alól.

 

Macsári József polgármester: Köszöni a módosításra vonatkozó kiegészítést, és kérdezi 
képviselőtársait van-e hozzászólás.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Nem is inkább az előterjesztéssel, mint inkább a Vízművekkel lenne egy 
kérdése a vezérigazgató úr felé. A városban megépült utak a lakosság anyagi hozzájárulásával 
valósulhatott meg, és az ivóvízhálózat meghibásodása, illetve javítása kapcsán az utak többsége 
meghibásodott, helyreállításuk nem megfelelő. A kár kit terhel?

 

Hideg András vezérigazgató: A szerződéskötelezettségük szerint csőtörés esetén, amennyiben egy 
csőtörést elhárítanak, vagy karbantartást végeznek, ugyanolyan állapotot kell a Vízműnek maga 
után hagyni, mint ahogyan az korábban volt. A szerződés szerint ez megkövetelhető, és hiányosság 
esetén kéri ennek jelzését, és intézkedni fog. Konfliktus abból adódik, hogy a helyreállítás nem jár 
minőségi javulással, hiszen amennyiben rendezett az út ilyen állapotot állítanak helyre, de ha 
rendezetlen, akkor ezt az állapotot hagyják meg.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: A helyi vízellátás biztosítása érdekében kéri a vezérigazgató 
urat, hogy amennyiben 3 órán túl szüneteltetik a szolgáltatást, úgy jelezzék az intézmények felé. Az 
óvodai intézményükben ugyanis nagy gondot okoz a több órás vízhiány.

 

Hideg András vezérigazgató: Természetesen szem előtt tartják a fenti felvetést, és előre jelzik 
amennyiben karbantartás miatt hosszabb ideig szüneteltetik a vízellátást. Csőtörés esetében erre 
nincs idő, és mód sem, de igyekeznek a problémát a gyors beavatkozással megszüntetni.

 

Macsári József polgármester: A fentiek után megköszöni a vezérigazgató úr tájékoztatását, 
válaszadásait és szavazásra terjeszti az írásos anyagot. 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

 

145/2004. (X. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint jóváhagyja 
a Vagyonkezelési és Üzemeltetési Szerződés módosítását, amely az Önkormányzat és a Békés 
Megyei Vízművek Rt. között jön létre.

 

Megbízza a polgármestert a szerződés módosítás aláírásával.

 

Határidő. Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/1. MIKROTOP Bt. kérelme Szeghalom Újtelepi Iskola bérbevételére

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Bt. kérelmében a szeghalmi Újtelepi Iskola bérbevételét kérte 
kedvezményes bérleti díj mellett. Itt telephelyet szeretne a Bt.létesíteni, ahol 30 fő munkaképességű 
ember részére biztosítana munkát szeghalmiak részére. Javasolja a bérbeadást azzal a 
kedvezményes bérleti díjjal, amelyet korábban egy Kft.-nek biztosított az Önkormányzat a volt 
Bölcsőre bérbeadásánál. Ott is munkahely teremtődött, és örömmel veszi, hogy jelenleg is 
munkahely teremtődne és ezáltal kihasználásra kerülne az iskola létesítménye, ahol már a tanítás 
megszűnt. Javasolja képviselőtársainak, hogy biztosítsák a jelenlegi kérelemnek megfelelően a Bt. 
részére is a kedvezményes bérleti díjat: 2.400,- Ft/m2/év+ÁFA összegben. A bérbevétel azzal a 
kikötéssel valósuljon meg, hogy szükség esetén biztosítja a Bt. Önkormányzat számára a 
létesítményt az Újtelepi szavazókör működésére.

Az összevont bizottsági ülésen támogatták a kérelmet a bizottsági tagok.

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

 

146/2004. (X. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a MIKROTOP Bt. (5700 
Gyula, Temesvári út 57. sz.) kérelmét, amely a Szeghalom Újtelep XIII. u. 1/1. sz. alatti Iskola 
épület új részének bérbevételére vonatkozik.

Képviselő-testület a MIKROTOP Bt. részére bérbe adja 2004. november 1. napjától az Újtelepi 
Iskola épület új részét, a bérleti díjat kedvezményesen: 2.400, - Ft/m2/év + ÁFA összegben 
határozza meg.

Az Önkormányzat továbbra is e létesítményében biztosít helyet az újtelepi Szavazatszámláló 
Bizottság munkájához a választások idején, ezért a bérbeadás azzal a feltétellel valósítható meg, 
hogy a bérlő ehhez hozzájárul.

 

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

 

Határidő: 2004. november 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/2. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Tekintettel arra, hogy az Újtelepi Iskolában megszűnt a tanítás, az 
ingatlant az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola nem hasznosítja tovább, így az ingatlan, mint 
telephely kikerül az alapító okiratból. Az előterjesztés ezt tartalmazza, melyet elfogadásra javasol, 
és szavazásra bocsát. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

147/2004. (X. 25.) Ökt.sz.

 

A Képviselő-testület 27/2004. (III. 29.) sz. határozatával elfogadott Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Alapító Okirata 2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

2./      Székhelye:

         Szeghalom Tildy u. 17-21. sz. (Felsőtagozat épülete)

 

Telephelyei:

Szeghalom Dózsa u. 13-17. sz. (Alsótagozat épülete)

Szeghalom Dózsa u. 9-11. (Tanyasi kollégium épülete)

Szeghalom Széchenyi u. 13. sz. (Eltérő tantervű kistagozat épülete)

Szeghalom Ady Endre u. 2. sz. (Konyha és ebédlő épülete)

 

Az Alapító Okirat módosítása 2004. november 1-jén lép hatályba.

 

Határidő: 2004. november 01.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/3. sz. napirend: Pályázat benyújtása „Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása” 
támogatására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás 
pályázatot nyújt be az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítására. A határozati javaslat 
arról szól, hogy Szeghalom városára eső önrészt az Önkormányzat biztosítja. Javasolja a határozati 
javaslat elfogadását, amelyet szavazásra bocsát. 



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

 

148/2004. (X. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kistérségi szinten pályázatot nyújt be a 
GVOP 4.3.2. „Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása” című pályázati kiírásra.

 

A pályázati projekt megvalósításához szükséges 4.728 e Ft saját forrás, melynek 20 %-át, azaz 946 
e Ft-ot biztosít az Önkormányzat az alábbi ütemezéssel:

-          2005.évben: 710 e Ft

-          2006. évben 236 e Ft.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a fentiek végrehajtásáról gondoskodjon.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Múlt héten került sor Közbeszerzési Bizottsági ülésen az értékesítésre 
kijelölt garázshelyek árverésére, ahol 8 garázshely nem talált gazdára. Javasolja a Képviselő-
testületnek, hozzanak egy olyan döntést, hogy erre a 8 garázshelyre továbbra is pályázhasson 
mindazon természetes személy, aki gépjárművel rendelkezik, garázsingatlannal nem rendelkezik, és 
lakótelepen lakik. A tapasztalat ugyanis az volt, hogy más lakótelepről is lett volna érdeklődő, így a 
lehetőség számukra is biztosítva lesz.

A munkálatok megkezdése sürgeti a döntés meghozatalát, így mielőbb szükséges az árverést is 
kitűzni, és a Közbeszerzési Bizottságnak összeülnie.

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

 

149/2004. (X. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábban pályázatot írt ki a 93/2004. (VI. 
23.) sz. határozata alapján, a lakótelepeken kijelölt garázshelyek értékesítésére, meghatározva a 
garázsépítésre vonatkozó feltételeket. Képviselő-testület újabb pályázatot ír ki azzal a módosítással, 
hogy az eddigi árverés lebonyolítása után megmaradt 8 garázshelyre pályázhatnak bármelyik 
lakótelep lakói, akik megfelelnek az eredeti pályázatban meghatározott feltételeknek.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiekben szükséges intézkedések megtételéről

 

Határidő: 2004. november 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Korábbi években az Észak-Békési Kistérség működési költségeihez 
az Önkormányzat 100,-Ft/fő összeget állapított meg hozzájárulásként. Ez az összeg kevésnek 
bizonyul, holnap lesz a Kistérségnek a soron következő ülése, és ott fogja előterjeszteni a többi 
település vezetőjének is, hogy ez az összeg emelkedjen 200,- Ft/fő összegre. Javasolja az 
előterjesztését elfogadni, amelyet szavazásra bocsát.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

150/2004. (X. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Békési Kistérség működési 
költségeihez a lakosság létszámát figyelembe véve évi 200,- Ft/fő összeggel járul hozzá.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.



 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e közérdekű bejelentésük. A maga 
részéről szeretné bejelenteni képviselőtársainak, hogy megkapta a Békés megyei Mentőszolgálat 
vezetőjétől az értesítést, amely szerint Szeghalom városában a Mentőszolgálat sürgősségi eset 
kocsija november 1.napjától napi 24 órában üzemel. Mindez nagy öröm a város számára.

Ugyancsak szeretné bejelenteni, hogy jótékonysági bál megrendezésére kerül sor 2004. november 
27-én, és kéri, hogy minél többen jelenjenek meg ezen a rendezvényen. E rendezvénnyel lezárásra 
kerül a Szeghalom város 20 éves jubileumi programsorozata, és a bál bevételének felét jótékonysági 
célra fordítaná az Önkormányzat, légzésfigyelő készülékeket vásárolna a kisgyermekes szülők 
részére.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: A járdaépítéssel kapcsolatban tesz javaslatot. Nagy örömére 
szolgál, hogy a lakókörzetében a Táncsics utca páros oldala végig, illetve az Arany J. utca 2 
szakaszban. Mivel a Táncsics utcai járdaépítésnél különböző problémák adódtak, ezért javasolja, 
hogy a járdaépítést a jövőben városi szinten próbálják meghirdetni, így egy nagyobb beruházást 
jobban elvállalnak a helyi vállalkozók is.

 

Macsári József polgármester: Tudomása van a Táncsics utcai járdaépítési problémáról, és a két 
utcában épült járda minőség közötti különbségről is. Egyetért azzal, hogy amennyiben a jövő évben 
egyben hirdetik meg a járdaépítést, ez esetben jobban jelentkeznek vállalkozók erre. Szokás szerint 
a Városfejlesztési Bizottság koordinálja ezt a munkát és a Közbeszerzési Bizottság döntése lesz a 
beruházó kiválasztása.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Az augusztusi testületi ülésen felvetette, hogy a két világháborús 
emlékművet a korábbi szokáshoz híven, továbbra is koszorúznia kellene a Képviselő-testületnek. 
Akkor javasolta, hogy ezt rendeletbe kellene foglalni, és ennek alapján a Testület minden évben 
eleget tenne a világháborús áldozatok méltó megemlékezésének. Ezzel képviselőtársai 
egyetértettek, ezért kéri, hogy ennek tegyenek eleget. Kifogásolja jelenleg is, és mind addig, amíg 
ebben nem történik intézkedés, miszerint a szeméttartó konténerek környéke rendezetlen, szemetes. 
Ebben intézkedést kérne. A továbbiakban kéri az alpolgármester urat, hogy tájékoztassa a 
Képviselő-testületet, illetve a várost a franciaországi expedícióról, mert tudomása szerint egy 
delegáció járt Franciaországban. Mivel ez közpénzen történt, úgy gondolja, hogy érdeklődésre 
tarthat számot.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A franciaországi útról készül egy rövid összeállítás, ezt a helyi 
televízión keresztül megtekintheti a lakosság. 



Elmondja, hogy a delegáció abból a célból utazott a franciaországi, Párizs melletti Aufargis 
városába, hogy Szisz Ferenc Szeghalom város szülöttének sírját – aki az 1906. évi Grand Prix 
autóverseny győztese volt - megkoszorúzzák, amelyet jelenleg egy francia autóklub tart rendben. A 
terv az, hogy 2006-ban az autóverseny 100.évfordulóján méltóképpen megemlékezzen a város Szisz 
Ferencről, és jelenleg sok anyagot, ismeretet szereztek róla. Ilyen híres szeghalmi szülöttről akár 
szobrot is lehetne állítani, ebben partnerként mutatkozik a Renault Autógyár, amelynek képviselője 
a polgármestert jövő tavaszra meghívta, ahol ezzel kapcsolatban egyeztetésre kerülhet sor. Úgy 
gondolja, hogy nem követtek el semmit azzal, hogy ezt a látogatást megszervezték és azzal sem 
fognak semmit elkövetni, ha ezt a kapcsolatot a továbbiakban ápolni fogják. Jelenleg a költségről 
nem tud beszámolni, de a következő testületi ülésen számot ad erről is, amennyiben szükséges.

 

Macsári József polgármester: Mint ahogyan elmondja, nagyra értékelte, amikor a francia autóklub 
elnöke felhívta személyesen és érdeklődött az említett út tapasztalatai iránt. Meglepő volt számára, 
hogy a Renault Autógyár milyen nagy érdeklődést mutatott a szeghalmi delegáció fogadásánál, és 
az is, ahogyan fogadták a delegációt Aufargis településen. A jelenlegi megemlékezés után jónak 
tartaná, ha további lépéseket is tennének Szisz Ferenc emlékének megőrzésére. A szobor 
megvalósítása továbbra is tervben van, ehhez szponzorokat fognak keresni, hiszen saját erőből nem 
tudják finanszírozni.

 

A bejelentésben elhangzott a szeméttárolók környékének rendezetlensége, ezzel kapcsolatban 
írásban jelzést tesz a TAPPE Kft. vezetője felé, a probléma megszüntetése érdekében. Ugyancsak a 
bejelentésben hangzott el Zsadányi Sándorné képviselőtársától, hogy a világháborús emlékműveket 
méltóképpen koszorúzza meg a Képviselő-testület, erre a Hősök napja, vagy a Halottak Napja 
hangzott el javaslatként. Javasolja, hogy a koszorúzásnak november2-án 16 órakor tegyenek eleget 
a Halottak Napján, és hozzanak döntést arra, hogy a megemlékezés minden évben e napon 
történjen.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Javasolja, hogy a megemlékezést hirdesse meg az 
Önkormányzat, hiszen így a hozzátartozók is csatlakozhatnak.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a fent megfogalmazott javaslatát a 
megemlékezésre vonatkozóan. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

151/2004. (X. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy minden év november 
2-án a Halottak Napján megemlékezik az I. és II. Világháború áldozatairól, és a Szabadság téri 
emlékműveknél koszorút helyez el.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A nyilvános testületi ülésnek egyéb napirendje nincs, Képviselő-
testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.

 

 

Macsári József                                                                         Dr. Oláh Ernő


