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Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. december 13-i üléséről, a 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bacsó Imre, Barna 
Gyula, Bartis Márton, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Hidi Sándor, 
Kardos László, Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Török Sándorné és 
Zsadányi Sándorné testületi tagok. Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, 
Szakácsi Gyuláné jegyzőkönyvvezető, meghívottak és megjelent érdeklődők.

 

Macsári József polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, érdeklődőket 
és a Sárrét Televízión keresztül Szeghalom város lakosságát. Elmondja, hogy a testületi ülés három 
részből fog állni, elsőként a nyilvános rendes testületi ülés, utána ünnepi ülés, ahol  elismeréseket 
fog átadni, végül pedig zárt ülésre kerül sor. A napirendek előtt a 9/2000. sz. önkormányzati 
határozat alapján nemes, megtisztelő feladatnak tesznek eleget, Szeghalom város jeles polgárait  
megörökítő márványtáblát (mely a Polgármesteri Hivatal nagytermében van elhelyezve) 
koszorúzzák meg, Ambrus Imre, Nagy Miklós, Péter András, Simay János és Sziget István 
emlékére. A koszorúzás után javasolja a meghívó szerinti napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 
zárt ülésre megjelölt 1-es,  2-es, továbbá a 3/1-es sz. előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja a 
Képviselő-testület. A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Elmondja, hogy a 
napirendet valamennyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. (Valamennyi napirendre 
vonatkozóan a bizottságok állásfoglalásai a jegyzőkönyvhöz csatolva). A jelentéssel kapcsolatban 
kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja.  



A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

155/2004. (XII.13.) Ökt.sz.

 

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

 

2.        sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat I-III. n. éves gazdálkodásáról

                              2004. évi költségvetési rendelet módosítása

Elődó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy I-III. n. éves szinten 
1,726 milliárd Ft bevétellel, 1,595 milliárd kiadással zárta az önkormányzat a III. negyedévet. A 
módosított költségvetéshez képest közel 28 millió Ft-al magasabb a bevétel, kisebb részben 
működési bevételből, illetve felhalmozási többlet bevételből, mely sikeres pályázatokhoz 
kapcsolódott. A normatívák időarányosan teljesültek, de a saját folyó bevételeknél lényeges 
elmaradás mutatkozik. Ennek legfontosabb oka, hogy a saját bevételek között került kimutatásra év 
elején az a 164 millió Ft-os ÁFA bevétel, amellyel a beruházások kapcsán számoltak. A pénzügyi 
teljesítések ellenére december elejéig 33 millió, a december számlákat figyelembe véve pedig 
várhatóan 105 millió Ft folyik be ÁFA visszatérülés címén. E miatt van a lényeges elmaradás, de ez 
2005-ben realizálódni fog. A beruházásokhoz kapcsolódó pályázati pénzek is mind 
utófinanszírozással érkeztek, mely likviditási gondot okozott az év végén, ezért hozott olyan 
határozatot korábban a Képviselő-testület, hogy ha szükséges akár folyószámla hitellel is teljesíteni 
kell a pénzügyi kifizetéseket. Örvendetes, hogy a helyi adóbevételek közül a gépjárműadó 
bevételeknél 30 %-ot meghaladó bevétel növekedés tapasztalható, mely az Okmányirodával történő 
együttes ellenőrzésnek köszönhető. A közmunka és a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
előirányzatokat az év végi zárszámadáskor lehet hozzáigazítani az évi teljesítéshez, a folyamatos 
pályázatok miatt. A kiadásoknál megállapítható, hogy a személyi juttatások és járulékok 
időarányosan teljesültek, 75 %-ban. A dologi jellegű kiadásoknál valamivel magasabb a teljesítés, 
elsősorban az energia áremelkedések miatt. A társadalom és szociálpolitikai jellegű kiadásoknál, a 
lakásfenntartási támogatás év eleji becsült összegének 90 %-a állami forrás, ha év végéig nem 
teljesül a kifizetés, akkor 10 % marad arányosan az önkormányzatnál. Megjegyzi, hogy vannak 
olyan kiadások, amelyek az utolsó negyedévben realizálódnak. A felhalmozódási kiadásoknál 59 % 
a teljesülés, melynek oka a pályázatok utófinanszírozása és az ÁFA. Végül elmondja, hogy az 
önkormányzat intézményei felelősségteljesen gazdálkodtak, bízik abban, hogy hasonló 
megállapítást tehet az év végi zárszámadásról is. A 2005-ös évre, pedig kifejezetten kéri a gondos 
gazdálkodásra az intézményeket.



 A beszámolót valamennyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

 

A beszámolóval, illetve a rendelet módosításával kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, 
azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy mindkét esetben a Képviselő-testület 
17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendelet alkotta és határozatot hozta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2004.(XII.14.) sz.

rendelete

 

 

A 2004.évi költségvetésről szóló 1/2004.(II.14.) számú rendeletének módosításáról

 

 

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

 

1.§.

 

A rendelet 2.§.(1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

11.                             Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

 



2.§

 

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

 

A Képviselő-testület a város 2004.évi költségvetését

 

2.704.189 ezer Ft

 

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

 

 

3.§.

 

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

 

                                                                                         Adat : ezer Ft

4.§.

 

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

 

Az önkormányzat tartaléka:                                                     51.070 ezer Ft

 

Ebből: - közcélú foglalkoztatás 21.513 ezer Ft

- Sportcsarnok Ép.Kft végelsz. 2.055 ezer Ft



- pályázati saját erő 27.502 ezer Ft                 

 

5.§

A rendelet 11.§. 6.sz. mellékletében a Napközi Otthonos Óvoda létszámkerete e rendelet 2.sz. 
melléklete szerinti létszámkeretre módosul.

 

6.§.

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

 

H a t á r o z a t

 

156/2004. (XII.13.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testület az Önkormányzat 2004. I-III. n. éves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót, az előterjesztésnek megfelelően  elfogadta.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2004. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

3.        sz. napirend: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatosan elmondja, az Országgyűlés december 
20-án véglegesíti az ez évi költségvetést, de azt már lehet látni, hogy a helyi adókról szóló 
törvényekben lényeges változás nem lesz, így kb. jól kerültek beállításra a tervezett összegek. 
Vannak azért még bizonytalanságok, mivel a normatívák azok amiből gazdálkodik az 
önkormányzat. Az előterjesztett koncepciónak 4 fontos eleme van:

-          szeretnék biztosítani a beruházások fejlesztések megvalósulását amelyekről döntött a 
testület. A 2004. évinél azonban kevesebb pályázati alapot tudnak létrehozni 2005-ben.

-          Szeretnék, ha 2005-ben is zavartalanul működne valamennyi önkormányzati intézmény.

-          Fontos, hogy a szociálpolitikai kiadásoknál a törvényi kötelezettségnek eleget tegyenek, a 
rászorulókat segítsék.

-          Fontos, hogy eleget tudjanak tenni azoknak a törvényi kötelezettségeknek, amelyek 
közalkalmazottak, köztisztviselők részére meghatározza a következő évi bérfejlesztést. Nem lesz 
könnyű az elkövetkező év, mivel kimutatható, hogy a gyermeklétszám csökkenése miatt 2004. 
évhez hasonló nagyságrendű állami normatívára számíthatnak. A helyi adóbevételnél sem 
számíthatnak lényegesen magasabb összegekre. Az SZJA 17 %-ának megfelelő összeget 12,8 millió 
Ft-ot kötelező  céltartalékként kell képezni a költségvetésben, mely év közepén felülvizsgálatra 
kerül. Amennyiben az ország gazdasági helyzete engedélyezi, visszamenőleg valamennyi 
önkormányzat felhasználhatja. Felhívja a figyelmet a kiemelt 4 fontos feladatra. Úgy gondolja, 
hogy az intézményekkel történt részletes egyeztetés után a Képviselő-testület, mint 2005. évi 
költségvetést fogja megtárgyalni. E napirendet is megtárgyalta valamennyi bizottság és elfogadásra 
javasolta. A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy az intézmények 2005. évi költségvetésébe kerüljön 
betervezésre a dolgozóik részére évvégén fizetendő ruhapénz összege. Ennek eleget fognak tenni a 
költségvetés tárgyalásakor.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése a 2004. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztéssel 
kapcsolatban, hogy az Óvodánál mit jelent a létszámváltozás. A 2005. évi koncepcióval 
kapcsolatban kérdése, hogy a súlyadónál várható-e változás, mely már nem igazán helyi adóként 
működik. Kérdése továbbá, hogy a jövő évben milyen létszámleépítéssel lehet számolni, milyen 
elképzelés van ezzel kapcsolatban.  Nem derül ki számára a koncepcióból az esetleges  béremelés 
mértékének forrása.

 

Macsári József polgármester: Válaszában elmondja, hogy a helyi adóbevételt arra alapozzák, hogy 
közvetlen összeköttetés van az Okmányiroda és az Adócsoport között, így lehetőség van annak 
ellenőrzésére, hogy  milyen változások vannak a gépjármű adásvételével kapcsolatban. Ez a 2004-
es évet csak részben érintette, a 2005-ös évet pedig teljes egészében fogja érinteni. Erre alapozták 
az adóbevételben a változást. A létszámleépítéssel kapcsolatban elmondja, ilyen jellegű információ 
nem mehetett még ki az önkormányzattól. Gondolkodnak azon, hogy ésszerűsítsék bizonyos 
intézmények működését, mert aránytalanul magas költséget vonnak el egyes területről, de míg ezek 
nem oldódnak meg, addig nem hozzák nyilvánosságra. Nincs kötelező jellegű elhatározás, mint a 2 
éves költségvetés idején hogy bérfejlesztést csak 2 %-os létszámleépítés mellett lehetett 
végrehajtani, bár bizonyos esetekben és intézményeknél ez nagy valószínűséggel indokolt. 



A béremelések forrása részben az előzetes információk alapján hallott 4,5 %-os központi 
költségvetési támogatás, másrészt pedig a képzett és pályázati tartalék felhasználásával is 
megoldható úgy, hogy a fejlesztések ne maradnak el, nyertes pályázatok kerüljenek végrehajtásra, 
és inkább ehhez vegyenek fel hitelt, természetesen a Képviselő-testület jóváhagyásával. Az óvodai 
létszámmal kapcsolatosan felkéri az óvodavezetőt a válasz megadására.

 

Kerékgyártó Istvánné óvodavezető: Köszönti a testületet, válaszként elmondja, hogy 2004. évi bér 
63.119 ezer Ft, 2005. évre 61,130 millió, melyből 1, 983 millió Ft a jubileumi jutalom 8 fő részére. 
2005-ben még nem jelentkezik bérmegtakarítás az óvodánál, mert az elküldött 2 fő részére jár az 
egyéves végkielégítés, melynek a kifizetése 2005-re esik.

 

Bacsó Imre testületi tag: Elmondja, hogy Szeghalom Vásártéren egy 150-200 m-es utcaszakaszon 
nincs kiépítve a földgáz gerincvezeték, ahol 4 család él. Javasolja, hogy a 2005. évi költségvetés 
tartalmazza ennek a utcarésznek a földgázbiztosításához szükséges gerincvezeték kiépítésének a 
forrását.

 

Macsári József polgármester: Nem érti, hogy a gerincvezeték annak idején miért nem épült ki. 
Megvizsgálják, hogy mekkora költséget igényel az érintett utcarészen a gerincvezeték kiépítése, és 
a költségvetés tárgyalásakor visszatérnek a kérésre.

 

Gajda Mihály testületi tag: A béremelésre vonatkozó kérdésére kapott választ szakmailag nem tudja 
elfogadni, nem került pontosan megnevezésre a béremelés forrása. A koncepcióról megállapítja, 
hogy minden száma bizonytalan, nagyfokú bizonytalanság van, de ezt nem a helyiekre érti, hanem a 
nagypolitikára. Az ország költségvetése alakult úgy, hogy nem lehet tudni semmi biztosat. 
Személyes véleménye, hogy egy koncepciót, melyet csak azért készítenek mert törvény írja elő, 
nem látja értelmét. Emellett azt sem lehet tudni, hogy az önkormányzat milyen létszámkoncepciót 
kíván végrehajtani, honnan biztosítja esetleges bérmegállapodás után a forrást, készült-e erre 
valamilyen forgatókönyv. A kérdésére kapott válasz számára azt jelenti, hogy jövőre nem kerülhet 
olyan helyzetbe Szeghalom, hogy tartósan forrás hiányos lesz. Emlékezteti a testületet, hogy 2004-
ben Szeghalmon nem volt béremelés, mely következtében van egyfajta adóssága is a testületnek, az 
itt élő dolgozókkal szemben. Végül elmondja, hogy a fentiek miatt a koncepciót a FIDESZ-frakció 
nem tudja támogatni.

 

Macsári József polgármester: A hozzászóláshoz megjegyzi, hogy a koncepció változatlan 
létszámnagysággal számol, nem tartalmaz létszámleépítést.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: A költségvetési koncepcióval kapcsolatban három dolgot erősít meg:

-   Pénzügyi biztonság megteremtése. (Nem érti milyen vészforgatókönyvről      beszél Gajda 
képviselő úr.)



-          Pályázati tartalék alap, mely valóban gondot okoz, hiszen másfél milliárd Ft-ot nyert az 
Önkormányzat, 40 milliós pályázati alap mellett. Jövőre ez 9 millió lesz, ezért el kell gondolkodni 
azon, hogy a győztes pályázatok miből lesznek finanszírozva.

-          A béremelésre valóban nem tartalmaz számadatokat a koncepció.

Az Országgyűlés költségvetési bizottsága által támogatott béremelés úgy szól, hogy a 
közalkalmazottaknak 7,5 % január 1-től, szeptember 1-től újabb 4, 5 %, valamint 33 ezerről, 35 
ezerre emelkedne a köztisztviselői alap. A FIDESZ-frakció amiatt nem fogadta el a féléves 
költségvetési beszámolót, mert az önkormányzat nem adott 6 %-os béremelést a 
közalkalmazottaknak és a köztisztviselőknek, akik már 3 éve  nem kaptak béremelést, de számokat 
nem tettek mögé. Elmondja, hogy 4 hónapra 28 millió Ft lett volna a közalkalmazottak 6 %-os 
béremelése és kb. 5 millió Ft a köztisztviselőké, kérdés hogy a város miből gazdálkodta volna ki. A 
2005. évi béremelés fedezete a Kormányon fog múlni, ha a Kormány nem ad hozzá fedezetet, senki 
nem tudja garantálni, hogy a város az eddigi 200 millió Ft felett, melyet az intézményeknek biztosít 
újabb 100 millió Ft-ot biztosítson. Véleménye szerint a FIDESZ-frakció véleménye saját maguk 
ellentmondása.

 

Gajda Mihály testületi tag: Elmondja, hogy Pákozdi képviselő félreértette, mivel pont az a 
problémájuk, hogy a költségvetési koncepcióban egy fillér béremelésről nincs szó.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Kérte Gajda képviselőt, hogy a szövegre figyeljen, mert 
hozzászólásában olyanokat állít, ami még nem történt meg.

 

Dr. Farkas József polgármester: Véleménye szerint országosan létbizonytalanság van. Abban osztja 
Gajda képviselő nézetét, hogy minden költségvetési koncepció egy jogszabályi előírás, ha évekre 
visszamenőleg megnéznék, hogy a koncepciókból mi valósult meg, legfeljebb csak bizonyos 
prioritások meghatározása. A béremelés valóban nem volt, de két évvel ezelőtt volt egy 50 %-os 
közalkalmazotti, sajnos azt követően egy minimálisabb, tavaly pedig nem volt béremelés, mely egy 
gazdasági kényszer hatása. A költségvetési koncepcióba azért nem lehetett béremelést beépíteni, 
mert december 20-án fogadja el az Országgyűlés a költségvetést, akkor lehet látni, hogy milyen 
összegben járul hozzá a közalkalmazotti, köztisztviselői béremeléshez. Reméli, hogy Szeghalmon 
mind a közalkalmazottak, mind a köztisztviselők vonatkozásában a már közhírré tett 4,5+1,5 %-os 
béremelés meg fog történni. A koncepció egyébként tartalmazza azokat a prioritásokat, amelyeket 
az Önkormányzat 2005-ben meg akar valósítani: intézmények működtetése, nyilvánvaló lesz 
átszerzés, lesz létszámleépítés, de ez még nem mondható ki. Ez minden évben felmerül, hogy 
bizonyos intézmények néha indokolatlanul nagyobb összeget kapnak a városi költségvetésből, mint 
ahogy azokat a feladatokat a központi költségvetés támogatja. Ellenkező esetben a fejlesztéseket 
kell újragondolni. Emlékeztetőül elmondja, hogy amikor a FIDESZ-kormány hatalomra került 
1998-ban, arról volt szó, hogy a béremeléseket úgy kell megoldani bizonyos vonatkozásban, hogy 
létszámot kell csökkenteni. Ma sajnos ugyanez a koncepció.

 



Macsári József polgármester: A testület részletesen megtárgyalta az előterjesztést, felhívja 
képviselőtársai figyelmét, hogy a bevezetőjében kiemelt négy dolog megvalósítását akarják. Amikor 
véglegesek lesznek a számok lehet vitatkozni, hogyan tudnak működni az intézmények, és hogyan 
tudják megvalósítani a fejlesztéseket.

 

A napirenddel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott el, az előterjesztést szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 3 nem szavazattal – 1 
tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

157/2004. (XII.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2005. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadta.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a koncepció alapján, az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének 
előkészítéséről, kidolgozásáról gondoskodjon.

 

Határidő: 2005. január

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

4.        sz. napirend: Önkormányzati rendeletek módosítása

 

4/1. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

             Hideg András Békés Megyei Vízművek Rt vezérigazgatója

 



Hideg András vezérigazgató: Elmondja, hogy társaságuk közgyűlése novemberben 4 évre szóló 
díjszabályzatot fogadott el, a maga részéről a települések elfogadását kéri ehhez a díjszabályzathoz. 
2005-ben  a vízdíj 6, a szennyvízdíj 11 %-os emelését kezdeményezi. Mindezt alapos 
megfontolásból, az okok feltárásával és a relatív lépések bemutatásával tették meg. A vízdíj  és a 
szennyvízdíj emelés két tételből tevődik össze, 5 %-os díjemelés az infláció ellentételezésére (saját 
költséginflációjuk 6 % felett van). A vállalatot nyomasztó probléma, hogy egyre nehezebb terepen, 
fizikai munkát végző dolgozókat találni. Kezdeményezték, hogy 200 dolgozónak, akik terepen, 
fizikai munkát végeznek, egyszeri 8-10 %-os bérfejlesztéssel tegyék vonzóbbá a munkakörét. 
Ennek éves költségkihatása 40-45 millió Ft, ezt részben ellentételezve kértek 1 %-os szakmai 
díjemelést, mely 35 millió Ft bevétel jelent jövőre. A vízdíjnál lényeges változás az elmúlt évihez 
képest, hogy az alapdíjat a lakossági szférában befagyasztják és 4 éven keresztül marad az 520 Ft-os 
havi alapdíj. A csatornadíjnál még plusz 5 % díjemelés jelentkezik. A csatornaszolgáltatás 25 
településből, 23 helyen veszteséges. Ennek összetevője, hogy a rákötési arány rendkívül alacsony, a 
40 %-ot sem éri el, továbbá  a csatornaszolgáltatásban is egyre több olyan környezetvédelmi 
költségelemet telepített a Parlament, melynek az ellentételezésére nem volt meg a fedezet. A 
díjemelés mellett is érdemi veszteségek lesznek a csatornaszolgáltatásban,  ezen nem tudnak 
változtatni, míg a csatornarákötési arány nem fejlődik, akár önkormányzati ráhatással is. A 
díjemelés után egy átlagos fogyasztó egy hónapban 153 Ft-al fog többet fizetni, ha csak vízdíjat 
fizet akkor 66 Ft-al. Reméli, hogy elfogadhatók a fenti érvek, az Rt közgyűlése a következő négy 
évre semmilyen rendkívüli díjemelést nem engedélyezett csupán az infláció ellentételezését hagyta 
jóvá, melyet 2006-ra 4, 5,  2007-re 3,5, 2008-ban 3 %-ban engedélyezett. Végül kéri a Képviselő-
testületet, hogy fogadják el díjakat.

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 
melyet elfogadásra javasolt.

 

Mikolik Judit testületi tag: Kérdése, mint egyszerű fogyasztónak, ha eddig 82,5 Ft-ot fizetett a 
vízdíjért, hogy lett most 93,2 Ft. Az elmondottak alapján soknak tartja a 93,2 Ft-ot.

 

Gajda Mihály testületi tag: A Békés Megyei Vízművek RT Közgyűlése 82,5 %-ban fogadta el a 
vízdíj emelést. Kérdése, hogy Szeghalom várost ki képviselte a Közgyűlésen, hogy és milyen 
felhatalmazással szavazott. Az előterjesztésben említett korábbi anyagot nem kapta meg, melyből 
részletesebben tájékozódhatott volna. Fájlalja, hogy Szeghalom továbbra is III-as díjkategóriában 
maradt, mely nem került felülvizsgálatra, korábbi ígéret ellenére sem, így a megyében a 
legmagasabb vízdíjat és csatornadíjat fizeti Szeghalom. Korábban szó volt arról is, hogy a 
Vízművek Rt bizonyos fejlesztésekre visszafog fordítani a vízdíjból, kérdése, hogy a jövőben ez 
hogy fog alakulni.

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy továbbképzés miatt nem tudtak részt venni a 
közgyűlésen, ezért nem tudtak szavazni a vízdíj megállapításáról.

 



Hideg András vezérigazgató: A kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a 6 % úgy jön össze, hogy a 
lineáris díj 6 %-a + az 520 Ft elmaradt 6 %-a, 6 m3-es átlagfogyasztásra vetítve. Az alapdíj tompító 
hatása miatt a kisfogyasztó relatíve magasabb, a nagyfogyasztó  relatíve alacsonyabb díjemeléssel 
számolhat, de egy új konszenzus van, a kisfogyasztó az előző négy évben az alapdíj bevezetése 
miatt relatíve hátrányosabb helyzetbe került, ezt a hátrányt most tompítva mérsékli a következő 
négy év. Az alapdíj szükséges, hasonlóan a többi szolgáltatóhoz, a költségeikben  80-90 % fix 
költség akkor is jelentkezik, ha nincs fogyasztás. Árbevételük 28-30 %-a származik az alapdíjból. 
Ismételten hangsúlyozza, hogy a 6 % egy auditált szám. A társaság közgyűlése valóban 84 %-os 
többséggel fogadta el díjemelést, három település szavazott nemmel. Az 5 %-os csatornadíj többlet 
50-60 millió Ft-ot jelent számukra, mely az összveszteségüknek egyharmada.

A III-as díjzóna azt jelenti, hogy mérik a helyi költségeket, ha ezek 20 %-al kedvezőbbek mint a 
cégösszesen szintjén mért költségek, akkor I-es kategóriába tartozik. Ha 20 %-nál nagyobb a 
hatékonyság különbség, akkor a 10 % felárba tartozó III-as kategóriában tartozik a település. A 
Szeghalmi víztermelés szuverén víztermelés, Füzesgyarmattal kapcsolt rendszerben, mely a 
szuverén arzénkezelés miatt nagyon drága, 30-35 %-al rosszabb a költség fajlagosan mint a 
cégátlag. Amíg ez a rendszer él, nincs remény arra, hogy ebből a kategóriából a település kijöjjön. 
Hosszabbtávon van kiút, az a koncepció nyert teret, hogy a Szeghalom-Füzesgyarmat rendszert is 
rákössék a Dél-Békési ivóvízre. Emlékezteti a testületet, hogy egyszer már volt Szeghalmon 
csatornadíj csökkentés, másik kedvezmény pedig a locsolási díj kedvezménye volt. A fejlesztésekre 
vonatkozóan 2004-ben 10 millió Ft hálózatfejlesztést vállaltak, 8,5 millió Ft-ot készre jelentettek, 
1,5 millió Ft-ra a megbízást kiadták. Jövő évre 5 millió Ft-os vállalásuk van. A konkrét 
fejlesztéseket az üzemvezető kollegája a Polgármesteri Hivatallal egyeztetik, hogy mely területen 
kell felújítást végezni. A bérleti díj Szeghalom esetében 5 millió Ft, melyet szintén teljesítenek.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a válaszadást, a városnak is az a célja, hogy a regionális 
vízrendszerre csatlakozzon, de meg kell nézni, hogy milyen költséggel jár ez. Azt is tudni kell, hogy 
a vízrendszer részben közös Füzesgyarmattal, ezért közös törekvés kell ahhoz, hogy megvalósuljon 
a regionális vízrendszerre a ráállás.

 

Gajda Mihály testületi tag: Az biztos, hogy előrelépést jelent a városnak ha a regionális 
vízrendszerre rácsatlakozik, de végleges megoldást nem fog jelenteni. A távlati célokban a 
belterületi fejlesztések érdekelték, mert annak a rossz állapota is befolyásolja az ivóvíz minőségét. 
Felveti, hogy a város ezzel problémával foglalkozzon, mert csőtörések száma nem csökken, eddig 
végzett munka tűzoltó jellegű munka és az alapvető problémák ezzel nincsenek megoldva. Ezen a 
területen mindenképpen előre kell lépni, javasolja, hogy a város készítsen erre egy koncepciót. 
Elégedetlenségét fejezi ki a hivatali előterjesztéssel kapcsolatban, mert abból nem derült volna ki, 
hogy mekkora ténylegesen a vízdíj emelés, ha a Vízmű RT nem írja le. A tényleges vízdíj emelés 
11-12 %, 82,5 Ft-ról 93,2 Ft-ra. További elégedetlensége az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy nem 
kapták meg azt a korábbi előterjesztést, melyről mint képviselő véleményt tudott volna formálni, de 
végül is nem vett részt a város képviselője a közgyűlés munkájában. Az látszik, hogy Szeghalom 
számára a díjak nem alakulnak kedvezően, jelentős lineáris vízdíj emelés lesz, mely infláció feletti. 
Ezt  a FIDESZ-frakció nem tudja támogatni, azért sem mert előzetes információjuk nem volt. Azt 
tudni kell, hogy az Rt a településeké, ezért joguk van tudni, hogy mi is történik a Vízművek 
Vállalatnál.

 



Macsári József polgármester: Megjegyzi, hogy az előterjesztést időben kiküldték. A felújításokat a 
város Műszaki Irodája és a Vízművek RT – többek között képviselői javaslatra – tették meg az 
elmúlt időszakban, pl. tolózárak javítása. Arra is törekedni kell a városnak, hogy olyan anyagot 
készítsen, mely esetleges pályázati lehetőséget teremt, ahhoz, hogy a belső vízhálózat felújítása 
folyamatosan történjen meg. Igen költséges a régi vízhálózat folyamatos felújítása. Az előterjesztés 
a hatósági árat tartalmazza és egy megállapodást a hatósági díjtól való eltérés megállapítására. 
Tájékoztató jelleggel elmondja, hogy hatósági díjról kell dönteni, melyet minden körülmények 
között meg kell fizetni, akkor is ha a vízdíjat nem fogadja el a testület, a különbözetet saját 
költségvetésből biztosítani kell.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kiemeli a Vízművek RT leveléből, hogy mely előterjesztést, előkészítő 
anyagot hiányolja. Ezt az előkészítő anyagot hiányolja.

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott el, 
az előterjesztést szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 
igen, 4 nem szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi rendeletet alkotta, illetve határozatot 
hozta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2004.(XII.14.) sz. rendelete

 

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 18/2003.(XII.16.) sz. rendelet módosításáról.

 

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi 
LXV. Törvényben, az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. § (1) 
bekezdésében foglaltakra, valamint a módosított 38/1995.(IV.5.) számú Kormányrendeletre – a 
továbbiakban: R. – figyelemmel az önkormányzat tulajdoni érdekeltségekben lévő vízi közműről 
szolgáltatott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás egyes kérdéseivel kapcsolatos szabályairól szóló 
18/2003.(XII.16.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1.     §

 

A rendelet 2. § (1) bekezdésének a.) b.) és c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:



 

(1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak 2005-2008. évekre vonatkozóan a 
következők:

a.)    Alapdíjak a vízszolgáltatásban, az ÁFA nélkül

·         Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretű mérőt kell az alapdíjszámlázásnál alapul venni.

·         Ha két vagy több bekötési vízmérője van a számlázási helynek (ingatlannak) úgy valamennyi 
vízmérő szerinti alapdíjat érvényesíteni kell.

·         Ha a fogyasztási helyen a vízfogyasztás több mellékmérőn keresztül történik, havonta csak 
egy, a legnagyobb vízmérőméret szerinti alapdíjat kell felszámolni.

·         Lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos (méretlen bekötés) 
vízfogyasztási helyen a legkisebb vízmérő mérete szerinti alapdíjat kell felszámolni.

·         Csoportos fogyasztóknál a bekötési mérő és mellékmérő kapcsolatban bekötési mérőre 
történő számlázáskor lakossági fogyasztók esetén a bekötési mérő után alapdíj nem számítható fel, 
nem lakossági fogyasztó esetén a bekötési mérő méretét kell alapul venni.

·         Nem lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos (méretlen bekötés) 
vízfogyasztási helyen a bekötővezetékek méretével azonos mérőméret szerinti alapdíjat kell 
felszámolni.

·         Közkifolyóknál lakossági alapdíjat kell felszámolni, mérő nélküli közkifolyók esetén a 
lakossági módot kell alkalmazni.

 

b.)    Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak:

c.)    Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a mindenkor érvényes 
csatornadíj másfélszerese:



2.     §

 

A rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

 

(3) A szolgáltatás jogellenes igénybe vétele esetén a Társaság a jogellenes igénybevétel 
időpontjától, de legfeljebb 5 évre visszamenőleg jogosult az aktuális évi díj ötszörösét felszámítani, 
megkövetelni.

 

3.     §

 

A rendelet 2005. január 1-én lép hatályba.

 

 

H a t á r o z a t

 

158/2004. (XII.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a hatósági díjtól eltérő vízdíj 
és csatornadíj alkalmazásáról szóló megállapodás tervezetet.

Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával és a további szükséges intézkedések 
megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 



 

4/2. Lakbérek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A rendelet módosításával kapcsolatban elmondja, hogy három 
kategóriában vannak meghatározva lakbérek, a változás a korábbi évekhez képest 10 Ft/m2.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2004.(XII.14.) sz. rendelete

 

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló többszörösen 
módosított 13/1996.(VIII.15.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról.

 

1.     §

 

A rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(1) Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő lakások bérleti 
díját az alábbiak szerint határozza meg, a lakás teljes alapterületének figyelembe vételével:

a.) Összkomfortos lakás: 160.- Ft./m2/hó (régi: 150.- Ft.)

b.) Komfortos lakás: 130.- Ft./m2/hó (régi: 120.- Ft.)

c.) Komfort nélküli lakás: 60.- Ft./m2/hó (régi:   50.- Ft.)

 



2.     §

 

Ez a rendelet 2005. január 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

4/3. A helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a rendelet-tervezetben szereplő 110 Ft-os ár tévesen 
szerepel, helyesen 100 Ft. Dönteni kell a helyi viteldíjakról, megállapodásról a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztériummal, továbbá a közszolgáltatási szerződésről.

 

Gajda Mihály testületi tag: Lakosságot érintő díjról kell újra szavazni, mely inflációt meghaladó 
mértékű, ezt a FIDESZ –frakció nem tudja támogatni.

 

Macsári József polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Szeghalom város szociális rendelete 
alapján az Újtelepi diákoknak és nyugdíjasoknak támogatja a bérletvásárlást. Az elmúlt időszakban 
az Újtelepi Iskolával kapcsolatosan volt tájékoztató, a KÖRÖS Volán nagyon rugalmasan állt hozzá 
azokhoz az igényekhez, amelyeket a szülők kértek. A díjemelés arra elég, hogy megfelelő központi 
támogatást igénybe tudjon venni a közszolgáltatást végző. Sajnos nem nagy utaslétszámról van szó, 
de fontosnak tartják, hogy az Újtelepen élőknek a helyi tömegközlekedés szolgálja a kényelmüket, 
melyet helyközi járatokkal tudnak megoldani a KÖRÖS Volánon keresztül. Előző évben is hasonló 
nagyságrendű volt a díjemelés.

 

Csák Gyula testületi tag: A díjemelés valóban az Újtelepi diákokat nem érinti, de úgy hangzott el, 
mintha a Körös Volán annak megfelelően látná el ezt a szolgáltatást, mint ahogy azon a bizonyos 
fórumon elhangzott. Rendszeresen vannak problémák, nem állnak meg a buszok, a diákokat nem 
veszik fel, vagy pedig végig sem megy rendesen a járat. A szülők rendszeresen konfliktushelyzetbe 
kerülnek a buszvezetőkkel. A maga részéről többször jelezte az Önkormányzatnak, hogy ebben 
történjen változás.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Hangsúlyozza, hogy 15 %-os áremelésről van szó, és a tavalyi 
anyagból kiderül, hogy 2 db bérlet az, melyet nem az Önkormányzat fizet.

 



Macsári József polgármester: Elhangzott több panasz, melyről nem hallott, valószínű a munkatársai 
felé érkeztek a panaszok. Ismeretei szerint reggel 3 autóbusz jön az Újtelepről. Felkéri a testületi 
ülésen a KÖRÖS Volán részéről jelenlévő Gémes Tibor szállítási igazgatót reagáljon az 
elhangzottakra.

 

Gémes Tibor igazgató: A díjemeléssel kapcsolatban elmondja, hogy az megfelel a szakmai infláció 
előre jelzett mértékének. A 2004. évi várható adataik szerint Szeghalom helyi járatban 5 millió Ft 
bevételre számítanak, ebből 4,7 millió Ft a helyközi bevétel, tehát mintegy 300 ezer Ft-nak az 
átlagos inflációhoz viszonyított magasabb emelését kell érteni. A tarifa emelésnél azt is figyelembe 
vették, hogy ez év szeptemberétől többlet járatot közlekedtetnek, éppen a szülők részéről felmerülő 
probléma megoldása kapcsán. Szeptemberben indult az iskolajárat, az Újtelepi iskolában elhangzott 
összes problémára a teljesített szolgáltatás megoldást nyújt. A kérés az volt, hogy a bejáró első és 
másodikos kisgyermekek külön autóbusszal utazzanak a biztonság és a kényelmesebb eljutás 
érdekében. Szeptember utáni panaszok, melyek a Körös Volánhoz eljutottak, mind orvosolva lettek, 
egy probléma csoportot kivéve, melyet továbbra sem javasolnak változtatni, hogy azon bizonyos 
plusz járaton csak a kisgyermekek és kísérőik utazzanak. A többi utast erre az autóbuszra nem 
engedik fel, a nagyobb gyermekek részére van még két további járat, mellyel be tudnak utazni. Ha 
ezt fel oldanák, akkor a plusz járatra nem is volna szükség.

 

Macsári József polgármester: Reméli, hogy ha hasonló jellegű panaszok érkeznek, akkor azt időben 
tudják továbbítani a KÖRÖS Volán részére. Az általános iskola igazgatójával azt is megszervezték, 
hogy legyenek pedagógusok és szülők, akik kísérik a kisgyermekeket.

 

Gajda Mihály testületi tag: Nem érti mit takar a szakmai infláció, véleménye szerint ilyen mértékű 
emelkedés nem volt a Volánt érintő területen, a dollár és a euró árfolyama nem sokat változott, a 
benzin ára szűk sáv között mozog.

 

Gémes Tibor igazgató: Nem kíván költségadatokat felsorolni, egy bevétel kimutatást fog küldeni 
Gajda képviselő részére. Elmondja továbbá, hogy évek óta nagy hangsúly fektet a vállalat az 
autóbusz állomány fiatalítására. Szeghalom vonatkozásában 6 autóbusz közlekedik, pár hete 
helyeztek Szeghalomra egy új autóbuszt, mely kizárólag a szeghalmi lakosok kényelmét, 
biztonságosabb utazását fogja szolgálni.

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja, a rendelet-tervezetet, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötendő 
megállapodás tervezetet, továbbá a Körös Volánnal kötendő megállapodást tervezetet. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület - mindhárom esetben – 11 igen, 6 nem szavazattal, 
az alábbi rendeletet alkotta, illetve határozatokat hozta:

 



Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

21/2004. (XII.14.)

számú

 

r e n d e l e t e

 

a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló többszörösen módosított 13/1998. 
(XII.22.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról.

 

 

1. §

 

A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

Szeghalom város helyi járatú autóbuszain fizetendő díjak:

 

(1)                A helyi járatú autóbuszon fizetendő menetjegy ára: 100.- Ft/db, (régi: 90.- Ft/db)

(2)                Az összvonalas bérlet ára: 2.380.- Ft/db/hó (régi: 2.200.- Ft/db/hó)

(3)                A tanuló és nyugdíjas bérlet ára: 650.- Ft/db/hó (régi: 600.- Ft/db/hó)

(4)                Az (1-3) bekezdésben meghatározott díjak a 15 %-os ÁFA-t is tartalmazzák.

 

2. §

 

Ez a rendelet 2005. január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 



 

H a t á r o z a t

 

159/2004. (XII.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztere, 
valamint  Szeghalom Város Önkormányzata között az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállításról szóló, 2004. évi XXXIII. Tv. 3. § (4) bek. A./ pontjában meghatározott helyi 
személyszállítás helyközi járattal történő lebonyolítása feltételeinek rögzítéséről szóló 
megállapodást jóváhagyja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

 

H a t á r o z a t

 

160/2004. (XII.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzata a Körös Volán Autóbuszközlekedési Rt, valamint Szeghalom 
Város Önkormányzata között a Szeghalom város közigazgatási határain belül menetrend szerinti 
helyi közforgalmú autóbusz közlekedési hálózat működtetéséről szóló közszolgáltatási szerződést – 
amely határozott időre, 2005. január 1-től, 2012. december 31-ig szól – az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Tv. alapján jóváhagyja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 



Határidő: 8 napon belül

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

5.sz. napirend: Oktatási intézmények házirendjeinek megtárgyalása

 

5/1. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola házirendje

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
házirendjét és az azzal kapcsolatos szakértői vélemény tartalmazza. Az érintett bizottságok 
véleményezték a házirendet és elfogadásra javasolták. Fontosnak tartja, hogy legyen egy állandóság 
az oktatásban, 1995 óta többféle módszert vezettek be az iskolában, előfordulhat hogy a gyerekek 
háromféle módszer szerint tanulnak. Több észrevétel volt az iskolára és az óvodára vonatkozóan 
(nem negatív észrevétel), kéri, hogy a szakértői vélemény 3 oldalán szereplő javaslatok kerüljenek 
beépítésre az iskola házirendjébe. Fontos, hogy a szülők  - akár kivonatos formában – 
hozzájussanak a házirendhez.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Mindkét intézmény vezetőjének és kollektívájának megköszöni, hogy 
elkészítették a házirendet, mely szabályozások mind a gyermekek érdekében történtek. A házirendet 
javasolja elfogadásra. Megjegyzi, hogy nem érti a gimnázium levelét, melyben elhalasztotta 
december 31-ig a házirend elkészítését.

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott 
el, azt szavazásra bocsátja azzal, hogy a szakértői javaslatok kerüljenek beépítésre a házirendbe. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

161/2004. (XII.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola házirendjét elfogadja azzal, hogy a szakértői véleményben foglalt javaslatok kerüljenek 
beépítésre.

 

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

 

Határidő: 2004. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

5/2. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendje

Előadó: Macsári József polgármester

 

Az előterjesztés a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjét tartalmazza, melyhez szintén 
van szakértői vélemény. Az érintett bizottság elfogadásra javasolta a házirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja azzal, 
hogy a házirendet a szakértői véleményben foglalt javaslatokkal kiegészítve fogadja el a Képviselő-
testület. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

162/2004. (XII.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napköziottnonos Óvoda és Bölcsőde 
házirendjét elfogadja azzal, hogy a szakértői véleményben foglalt javaslatok kerüljenek beépítésre.



 

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

 

Határidő: 2004. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

6/1. Pályázat Szeghalom Városi Járó- és Fekvőbeteg-ellátó Egység rekonstrukciójára.

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztésben foglalt téma már harmadszor van a testület előtt. 
Szeretné, ha  a Képviselő-testület korábbi szándékát megerősítve az egészségügyi intézmény 
felújítására vonatkozó pályázatát benyújtaná.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

163/2004. (XII.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a szeghalmi szakrendelő és 
krónikus fekvőbeteg részleg 720 millió Ft-os rekonstrukciójával, egyetért továbbá azzal, hogy a 
rekonstrukció keretében a beruházás megvalósítására együttműködési megállapodás kerüljön 
megkötésre a Békés Megyei Önkormányzattal. A Képviselő-testület az építési beruházáshoz 2005. 
évre 8 millió Ft, 2006. évre 39 millió Ft, 2007. évre 25 millió Ft, összesen 72 millió Ft saját forrást, 
az éves költségvetésében biztosít.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével és egyben felhatalmazza a 
Békés Megyei Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás aláírására.



 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

6/2. Szeghalom Város Szociális Szolgáltatás tervezési koncepciója

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés tájékoztató jellegű, az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elfogadásra javasolta.

 

A koncepcióval kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

164/2004. (XII.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szeghalom Város Szociális Szolgáltatás 
tervezési koncepcióját első olvasatban tudomásul veszi.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a megyei véleményezés után, a végleges kidolgozásról 
gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 



B e j e l e n t é s e k :

 

Macsári József polgármester: Bejelenti, hogy Általános Iskola speciális tagozatának tanulói, 
pedagógusai megkérték, hogy tolmácsolja, hogy december 15-én 14 órai kezdettel, az Ifjúsági 
Házban karácsonyi műsort adnak, melyre tisztelettel meghívják a Képviselő-testület tagjait, a 
vendégeket és érdeklődőket.

 

A továbbiakban elmondja, hogy lehetőség van közmunka programra pályázni, január 1-től, 3 fő 
közmunkás  alkalmazására, 3 hónapra. Lehetőség van dologi jellegű kiadásokra is, melynek nem 
tudják még az ÁFA tartalmát. Sikeres pályázat esetén 100 %-ban támogatja a Munkaügyi Központ 3 
fő foglalkoztatását. Korábban volt egy hasonló pályázati konstrukció, de sajnos nem volt sikeres a 
pályázat.

 

A bejelentéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

165/2004. (XII.13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozza el a Békés 
Megyei Munkaügyi Központhoz 3 fő, 3 hónapos foglalkoztatására. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
dologi kiadások ÁFA tartalmának megfizetését az Önkormányzat biztosítja.

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Bejelentésében elmondja, hogy a napokban többször találkozott a 
város belterületén gyermekek petárdázásával. 



Felhívja a lakosság, a szülők és az oktatási intézmények figyelmét, hogy egy esetleges baleset 
elkerülése érdekében ne engedjék és figyelmeztessék a gyermekeket a petárda, mint robbanóeszköz 
veszélyességére.

 

Macsári József polgármester: Igen fontos a bejelentés, mivel a petárda árusítás időkorláthoz van 
kötve. Kéri az oktatási intézmények és a rendőrség segítségét abban, hogy honnan kerülnek 
beszerzésre a robbanóeszközök.

 

 

Bacsó Imre testületi tag: Örömét fejezi ki, hogy a testület támogatja a közmunka pályázatot. A 
Szeghalmi Cigányokért Egyesület képviseletében ma kötöttek  az Önkormányzattal együttműködési 
megállapodást, reméli sikerrel fog járni a pályázat.

A továbbiakban kedves kötelességének tesz eleget, felolvassa azt a levelet, melyet a Romanuer 
Cigány Hagyományőrző Együttes címzett a Képviselő-testületnek. A levélben megköszönik a 
testület egész éves segítséget, köszönik a Művelődési központ vezetőjének és dolgozóinak, hogy 
hozzájárultak az előadások megtartásához, és abban segítséget nyújtottak. Végül szép karácsonyt 
kívánnak a Képviselő-testületnek és a város lakosságának.

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület nyílt ülésén más napirend, bejelentés nem 
hangzott el, megköszöni a testületi tagok munkáját. A Képviselő-testület ülése, ünnepi üléssel 
folytatódik.

 

Macsári József polgármester: Köszönti a vendégeket, majd elmondja ünnepi beszédét. Az ünnepi 
beszéd után kerül sor a kitüntetett diákok, felnőttek eredményeinek, munkájának méltatására, illetve 
az oklevelek, ajándékok átadására.

 

Az ünnepi köszöntő és a kitüntetettek névsora – eredményeik ismertetése – a jegyzőkönyv mellé 
csatolva.

 

 

Macsári József polgármester: Végezetül elmondja, az ünnepi testületi üléssel Szeghalom város 
életének egy eredményes, sikeres életét zárhatják le.  Kívánja a Képviselő-testület tagjainak, a 
vendégeknek és Szeghalom minden lakosának, hogy szeretetben, egészségben töltse el a közelgő 
ünnepeket. Kívánja,  hogy pihenéssel, kikapcsolódással teljenek el az év végi napok. Kéri, hogy 
újult energiával kezdjék a 2005-ös esztendőt, és mindannyian együtt dolgozzanak Szeghalom 
fejlődéséért, jó hírnevéért és sikeréért.



 

Macsári József                                                        Dr. Oláh Ernő


