
J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. január 24-i rendkívüli 
üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Bartis Márton, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Hidi Sándor, 
Kardos László, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István és Török Sándorné 
testületi tagok. Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi Gyuláné 
jegyzőkönyvvezető.

 

Macsári József polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
rendkívüli ülése határozatképes azt megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendek 
megtárgyalását, mellyel a testület egyhangúlag egyetértett.

 

sz. napirend: Teljesítménykövetelmények elfogadása
  Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatosan elmondja, hogy minden évben visszatérő 
feladat a teljesítménykövetelmények meghatározása. Az 1/1-es előterjesztésben a Tűzoltóság 
teljesítmény követelményeinek meghatározásához a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
segítségét is kikérték. Minden köztisztviselő a feladatát a beosztásának megfelelően látja el. 2005. 
január 1-től egy fő nyugdíjas köztisztviselőtől kellett megválni, szeretné ha az önkormányzat 
intézményei is hasonlóan cselekednének. A hivatalban 2 éve változatlan létszámmal látják el a 
megnövekedő feladatokat a köztisztviselők, sokszor kora reggeltől, késő estig. A 
teljesítménykövetelményekben szereplő feladatok a napi munkát jellemzik és kell hogy 
jellemezzék. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztéseket.

 



A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja mindkét 
előterjesztést. A szavazás alapján megállapítja, hogy mindkét előterjesztésre vonatkozóan a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

 

H a t á r o z a t

 

1/2005. (I.24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a köztisztviselők 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokról szóló előterjesztést és a kiemelt célokat 
az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1.)       Kiemelten fontosnak tartja, hogy folyamatosan rendelkezésre állnak a település helyzetére, 
illetve annak változásaira vonatkozó információk, előrejelzések, elemzések,

2.)       Kiemelten fontosnak tartja, hogy teljes körű kép mutatja az önkormányzat rendelkezésére 
álló legfontosabb erőforrásokat, lehetőségeket, amelyek a döntési mozgásteret behatárolják,

3.)       Kiemelten fontosnak tartja a település hosszú távú komplex fejlesztésének biztosítását.

4.)       Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése.

5.)       Kiemelten fontosnak tartja a helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és 
szolgáltatások színvonalának emelését és a szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok 
megelégedettségének javítását, valamint a település működtetése eredményességének emelését.

6.)       Kiemelten fontosnak tartja, hogy a hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a 
szolgáltatói jelleg, és fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei.

7.)       A beruházások szakszerű bonyolítása.

8.)       Javítani kell az ügyintézés törvényességi színvonalát oly módon, hogy csökkenjen az 
eredményes jogorvoslatok száma.

9.)       Határidőre készüljön a költségvetési koncepció. Határidőre kell benyújtani a költségvetési 
javaslatot.

10.)   A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az önkormányzat bevételei.

11.)   A köztisztviselők előmeneteléhez kapcsolódóan fokozottan érvényesíteni kell az ösztönzési 
szempontokat, és határidőre el kell készíteni az előmenetellel kapcsolatos munkáltatói 
intézkedéseket.



12.)   Határidőre elő kell készíteni az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását, illetve 
azok teljesítésének értékelését.

13.)   Erősíteni kell a közterület felügyelet megelőző tevékenységét.

14.)   Biztosítani kell a testület törvényes működésének alapfeltételeit. A testületnek határidőre el 
kell készíteni és a testületi tagok részére meg kell küldeni a döntéshozatalhoz szükséges 
dokumentumokat, biztosítani kell, hogy az érdekegyeztetés során a döntéssel érintettek kifejthessék 
véleményüket.

15.)   Az előterjesztések a rendeletek, és a határozatok szövegét úgy kell megszerkeszteni, hogy az 
egyértelmű, világos, a magyar nyelv szabályainak megfelelőek legyenek és szakmai kifejezéseket 
csak akkor tartalmazzanak, ha azok nélkül a pontos jogi szabályozás nem oldható meg.

16.)   A kiírásra kerülő Népszavazás sikeres lebonyolítása.

17.)   A közbeszerzések szakszerű lebonyolítása.

 

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

 

Határidő: 2005. január 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

2/2005. (I.24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. évre a határozat mellékletében 
szereplő, a Szeghalom Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részére teljesítmény 
követelmények alapját képező kiemelt célokat határozza meg.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2005. január 31.

Felelős: Macsári József polgármester



 

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

2. Pályázat kiírása háziorvosi álláshely vállalkozási formában történő betöltésére

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A 2004. decemberi képviselő-testületi ülés zárt ülésén elhangzott 
bejelentésre,  felülvizsgálatra került a II-es és IV-es számú háziorvosi körzet helyettesítésével 
kapcsolatban felmerült probléma, mely abból adódott, hogy a két vállalkozó háziorvos külföldön 
tartózkodik és a helyettesítésre egy orvossal kötöttek szerződést. Egy orvosnak azonban lehetetlen 
három körzetet ellátni. A külföldön tartózkodó orvosok email-ban közölték, hogy egy éves 
szerződést írtak alá. A törvény 6 hónapot engedélyez arra, hogy a feladat ellátásban személyesen 
nem vesznek részt. Megvizsgálták, hogyan lehet az 1999-ben kötött szerződést felmondani úgy, 
hogy az OEP finanszírozást ne veszítse el az Önkormányzat. Az érintett szervekkel (OEP, ÁNTSZ) 
egyeztetve arra a megoldásra jutottak, hogy 2005. március 31-el kerüljön felmondásra a két 
orvossal, illetve a gazdasági társaságukkal kötött szerződés és pályázat útján kerüljön meghirdetésre 
a két praxis. 2005. április 1-től vállalkozói formában kerüljön betöltésre a két háziorvosi álláshely. 
Egyben a Szeghalom Bocskai u. 25. sz. alatti orvosi szolgálati lakás bérleti szerződése is kerüljön 
felmondásra 2005. március 31. napjával, mivel új orvos részére szükség lesz a lakásra.

 

Farkas Zoltán: Kérdése, hogy mivel nem új keletű problémáról van szó, miért nem foglalkozott 
azzal az Egészségügyi Bizottság. A pályázati kiírással kapcsolatban kérdése, ha vállalkozási 
formában kerül meghirdetésre a háziorvosi álláshely, miért van kötelezve az ügyeletben való 
részvételre, amikor az ügyelet is vállalkozói formában van jelenleg ellátva.

 

Macsári József polgármester: Mint ahogy már mondta, a jogszabály szerinti 6 hónapot meg kell 
várni, mely idő alatt az orvos nem vesz részt személyesen a feladat ellátásban, csak ezután van joga 
az önkormányzatnak a feladatot visszavenni, illetve meghirdetni. A 6 hónap március 13-án telik le. 
Arról pedig, hogy az érintett két orvos külföldön egy éves szerződést kötött, december végén 
szerzett tudomást az önkormányzat, az orvosok ezt korábban nem jelentették be. Ezért korábban 
nem lehetett a problémát tárgyalni. Azt kellett sürgősen tisztázni, hogy az OEP finanszírozást az 
önkormányzat ne veszítse el az érintett két háziorvosi körzetre vonatkozóan, mert az 1,5 millió Ft 
kiadást jelentett volna az önkormányzatnak. Az orvosi ügyelet ellátása önkormányzati alapfeladat, 
ezért a pályázati kiírásban szerepeltetni kell, függetlenül attól, hogy jelenleg vállalkozásban van 
ellátva. Ha bármilyen változás lenne, a háziorvost lehet kötelezni az ügyelet ellátására, ha a vele 
kötött szerződésben szerepel. Egyébként valamennyi háziorvossal kötött szerződésben benne van az 
ügyelet ellátása.

 

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



 

H a t á r o z a t

 

3/2005. (I.24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város önkormányzata a MED-ARS Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal a 
szeghalmi II-es és IV. sz. háziorvosi körzet működtetésére 1999. március 1-én, és 1999. október 1-
én kötött, és 2001. január 30-án módosított szerződést 2005. március 31-vel az alábbi indokok 
alapján felmondja:

 

Az Önkormányzat a szerződésben megbízta a MED-ARS BT-t, hogy 1999. április hó 1-től lássa el a 
IV. sz. háziorvosi körzet, 1999. november hó 1-től pedig a II. sz. háziorvosi körzet feladatait.

A feladatokat Dr. Kardos Péter és felesége Dr. Kovács Adrienn látták el.

Dr. Kardos Péter és felesége 2004. nyarán Írországba távoztak, ahol Dr. Kardos Péter nyilatkozata 
szerint 1 éves szerződést írtak alá, egy ottani egészségügyi intézménnyel. Háziorvosi feladataikat 
2004. szeptember 13-tól, helyettesítéssel látják el.

A fentiek miatt a szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesíteni nem tudják. A betegellátásban 
személyesen részt venni nem tudnak, s ez a közeljövőben nem is várható. A betegellátás színvonala 
így nagy mértékben csökkent.

 

Az Önkormányzat a feladatok ellátását 2005. április 1-től átveszi, illetve a háziorvosi körzetek 
betöltésére pályázatot ír ki.

 

A 150/1998. (XII.21.) Ökt. Határozattal Dr. Kardos Péter és felesége részére biztosított Szeghalom 
Bocskai u. 25. sz. alatt lévő szolgálati lakás bérleti szerződését 2005. március 31. napjával 
felmondja.

 

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

 

Határidő: 2005. április 1. és folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester



 

 

2/1. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának 
módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja,  a Többcélú Társulásnak törvény változása folytán 
lehetősége van normatíva igénylésére, melyhez szükséges az alapító okírat és a társulási 
megállapodás módosítása.

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület mindkét határozatra vonatkozóan  15 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

 

H a t á r o z a t

 

4/2005. (I.24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás  alapító okiratát az alábbi módosítással jóváhagyja:

 

„Jogállása: Önálló jogi személy

Gazdálkodása: gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.

A vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Vállalkozási tevékenységet nem végez.”

 

A módosított alapító okirat egységes szerkezetben e határozat mellékletét képezi.

 

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

 



Határidő:2005. január 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

H a t á r o z a t

 

5/2005. (I.24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás társulási megállapodását az alábbi módosítás  szerint jóváhagyja:

 

„Bevezető:

A Szeghalmi kistérség önkormányzatai – a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV.sz. 41.§ 
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamibnt a Települési Önkormányzatok többcélő kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. Tv. alapján – abból a célból, hogy a kistérség lakói az 
önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok 
e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és 
optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, testületeik 
döntése alapján társulási megállapodást kötnek.

 

I.                     Általános rendelkezések:

 

1. A jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt települési önkormányzatok a 2004. évi 
CVII. Tv. alapján önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati többcélú kistérségi társulást 
hoznak létre. A társulás határozatlan időre jön létre. A kistérségben működő települési 
önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező többcélú társulást hoznak létre (a továbbiakban: 
kistérségi társulás) a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, 
programok, pályázatok készítésére, megvalósítására), térségi közszolgáltatások biztosítására, 
fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés 
összehangolására.

 

6. A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.

 



III/B. Ágazati feladatok, Területfejlesztési feladatok

 

13. Ellátja a Szeghalmi Kistérség Fejlesztési Tanács feladatait.

 

VII. A társulás pénzügyi alapja, vagyona

 

Az alap működése bekezdés 5. pontja kimarad.

 

A módosított Társulási Megállapodás egységes szerkezetben e határozat mellékletét képezi.

 

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

 

Határidő: 2005. január 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

2/2. Közbeszerzési eljárás iskolatej program beindításához

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy az iskolatej programot közbeszerzési eljárás útján 
lehet elindítani, melyhez szükséges a Képviselő-testület határozata.

 

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

 



H a t á r o z a t

 

6/2005. (I.25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 
által fenntartott iskolák és óvodák vonatkozásában az FVM által meghirdetett iskolatej programban 
részt kell venni. Az iskolatej beszállítóját – figyelemmel  közbeszerzési törvény előírásaira – 
egyszerű közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani. A Képviselő-testület a 138/2004. (X.1.) 
Ökt.sz. határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat értelmében az iskolatej beszerzése 
közbeszerzési eljárásának lebonyolításával a Közbeszerzési Bizottságot bízza meg.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő. 2005. február 28.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

2/3. Polgármesteri Hivatal irodaszer és nyomtatvány beszerzése közbeszerzési eljárás utján.

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a hivatal irodaszer és nyomtatvány beszerzését 
szintén közbeszerzési eljárás útján lehet megtenni, mivel meghaladja a közbeszerzési értékhatárt.

 

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

 

H a t á r o z a t

 

7/2005. (I.24.) Ökt.sz.



 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Polgármesteri Hivatal és a nem 
önálló önkormányzati intézmények működéséhez szükséges irodaszer, nyomtatvány közbeszerzési 
eljárás keretében történő beszerzésével. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 138/2004. (X.1.) 
Ökt.sz. határozattal jóváhagyott közbeszerzési szabályzat értelmében megbízza a Közbeszerzési 
Bizottságot.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2005. február 28.

Felelős: Macsári József polgármester

 

2/4. Tóth Gergelyné Szeghalom Széchenyi u. 79. sz. alatti lakos ingatlan bérbevétel iránti kérelme

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a Szeghalom Ady u. 26. sz. alatt lévő, korábban a 
Layer Kft által bérelt műhelycsarnokot Tóth Gergelyné táp és takarmány tárolására veszi igényben 
2005. január 1-től. A raktározásra kérelmezőnek sürgősen szüksége volt, így kéri a Képviselő-
testületet, hogy a bérleti szerződést utólag hagyja jóvá.

 

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

 

H a t á r o z a t

 

8/2005. (I.24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat és Tóth Gergelyné 
Szeghalom Széchenyi u. 79. sz. alatti lakos között létre bérleti szerződést – mely a Szeghalom Ady 
u. 26. sz. alatti műhelycsarnok és a hozzátartozó kiszolgáló létesítményekre vonatkozik, összesen 
300 m2 – jóváhagyja.



 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

2/5. Kovács Ferencné Szeghalom Petőfi u. 80/2. sz. alatti lakos ingatlanvásárlási kérelme

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a kérelemben szereplő 6701/2 hrsz-ú szántó ingatlan 
a 76/2004. (V.24.) Ökt.sz. határozatban Kovács Krisztián részére került felajánlásra megvételre. 
Kovács Krisztián írásban tett lemondó nyilatkozatot azzal, hogy az édesanyja Kovács Ferencné 
kívánja megvásárolni. Javasolja a kérelem támogatását.

 

A kérelemmel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

9/2005. (I.24.) Ökt.sz.

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy  a 76/2004. (V.24.) Ökt.sz. határozatban a Szeghalom 
külterület 6701/2 hrsz-ú szántó, 27,5 AK értékű ingatlan felajánlásra került, megvételre Kovács 
Krisztián Szeghalom Petőfi u. 64. sz. alatti lakos részére, aki írásban lemondott az ajánlatról – 
édesanyja -  Kovács Ferencné Szeghalom Petőfi u. 80/2.sz. alatti lakos javára.

 

A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület Kovács Ferencné Szeghalom Petőfi u. 80/2. sz. alatti 
lakos részére a Szeghalom külterület 6701/2 hrsz-ú szántó, 27,5 AK értékű ingatlant elidegeníti 
10.000.- Ft/AK, összesen 275.000.- Ft vételárért. Engedélyezi, hogy a vételárból 175.000.- Ft az 
adásvételi szerződés megkötésekor, a fennmaradó 100.000.- Ft pedig 5 havi egyenlő részletben 
kerüljön megfizetésre.



 

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

 

Határidő: 2005. február 28.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

2/6. Esthajnal Alapítvány kérelme

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a Vízmű Rt felmérést végzett a városban és az 
Esthajnal  Alapítvány által működtetett  Idősek Bentlakásos otthonánál, Szeghalom Kossuth u. 18. 
sz. alatti ingatlannál megállapította, hogy az Idősek Napközi Otthonával egy rendszeren lévő 
szennyvízcsatorna bekötés után nem történt eddig díjfizetés. Az Alapítvány kérése, hogy az 
Önkormányzat engedje el a szennyvízcsatornadíj utólagos megfizetését, mivel költségvetésből 
gazdálkodnak erre nem lett betervezve fedezet.

 

A kérelemmel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 3 tartózkodás mellett – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

10/2005. (I.24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esthajnal Alapítvány Szeghalom 
Kossuth u. 18. sz. alatti bérelt ingatlana és az Önkormányzati intézményként Működő Idősek 
Napközi Otthona egy rendszeren lévő szennyvízcsatorna  használata után – 2004. évi ellenőrzés 
során –  visszamenőleg felmerült szennyvízcsatorna díj – melyet az Önkormányzat kifizetett -  
számlázásától eltekint.

 

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



 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

2/7. Dr. Oláh Ernő jegyző, címzetes főjegyzői cím adományozására felterjesztés

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a felterjesztéssel értsen egyet.

 

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

 

H a t á r o z a t

 

11/2005. (I.24.) Ökt.sz.

 

1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 
módosított 1992. évi XXIII. Tv. 30/B. § (4) bekezdésében kapott jogköre alapján – a Közigazgatási 
Hivatal vezetője útján – megerősítve a 6/2002. (II.13.) számú, a 147/2002. (XII.19.) számú és a 
166/2003. (XII.15.) számú határozatában foglaltakat, újból kezdeményezi Dr. Oláh Ernő 
körzetközponti jegyző részére a címzetes főjegyzői cím adományozását.

 

2./ A Képviselő-testület igazolja, hogy Dr. Oláh Ernő jegyző megfelel a Ktv. 30/B. § (1) bekezdés a-
b. pontjában foglalt feltételeknek:

- az önkormányzatnál jegyzői kinevezése folyamatosan 1996. augusztus 1-től áll fenn.

- a 2001. december 20-ai dátumú minősítés szerint kiválóan alkalmas minősítésű. A 2004. december 
30-i teljesítményértékelés eredménye „kiváló”.

 



3./ Megbízza a polgármestert, hogy a címadományozással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.

 

Határidő: 2005. február 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

2/8. Szeghalmi Cigányokért Egyesület kérelme

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Szeghalmi Cigányokért Egyesület bérbe kívánja venni az Újtelepi 
Iskola megjelölt épületrészét. Pályázatot kívánnak benyújtani, melyet mint egyesület nyújthat be 
működésre, a működéshez pedig helyiségre van szüksége. Kérdése a kérelmet benyújtó Bacsó 
Imréhez, hogy a pályázathoz megfelel-e a tartós bérleti szerződés az ingatlanra vonatkozóan.

 

Bacsó Imre testületi tag, a Szeghalmi Cigányokért Egyesület vezetője: Válaszában elmondja, hogy a 
pályázatot működési támogatásra kívánják benyújtani. Az országban 15 ilyen egyesület van, mely 
megfelel a pályázati kiírásnak, így jó eséllyel indulnak a pályázaton, melyben nincs olyan kitétel, 
hogy tartós bérleti szerződéssel vagy saját ingatlannal kell rendelkezni. 5 millió Ft-ra pályáznak. Az 
épületre azért van szükségük, mert hosszú távon gondolkodnak, nagy létszámú közösséget kívánnak 
bevonni. Minőségi és operatív munkáról van szó. Az Újtelep történetében működött egy ifjúsági 
ház, ezt a tevékenységet szeretnék feleleveníteni, az Újtelepen működő másik két egyesülettel 
együtt. Az első 5 évben elképzelésük között szerepel, hogy a közösségi ház munkájában mindenki 
korosztálytól, származástól függetlenül részt vehessen. Három szakmai csoportban kívánnak 
dolgozni, oktatás-továbbképzés, ifjúság-sport és a kultúra-hagyományőrzés, ezekben a 
csoportokban képzett szakemberek lesznek foglalkoztatva (romamenedzser, közösség fejlesztő, 
ügyintéző). Ehhez a munkához szükség van az Újtelep lakosaival, a szülőkkel a napi kapcsolatra, és 
összességében a város kulturális életét, összképét is fogja javítani.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Kérdése, hogy jelenleg hány fő tagja van az egyesületnek, ki 
az említett másik két egyesület. Véleménye, hogy az oktatás során és más területen nem kell 
elkülöníteni a roma származásúakat, nem szerencsés ha külön közösségi ház van, hanem a városét 
kell közösen használni.

 



Bacsó Imre testületi tag, egyesületi vezető: Az egyesület tagsága 100 fő, de a tagok anyagi helyzete 
miatt 1 családból 1 fő fizet havi 150 Ft tagdíjat, így a fizető tagok száma 26 fő, de folyamatosan 
vannak belépők. Az Újtelepen rajtuk kívül még 2 egyesület, baráti kör működik, akikkel 
szeretnének együttműködni. Maga sem híve az elkülönítésnek, tervezett munkájukban 
felnőttképzésről van szó. Eddig Békéscsabára kellett bejárni képzésre, ezért szeretnék, ha erre 
helyben a közösségi házban lenne lehetőség.

 

Mikolik Judit testületi tag: A kérelemben 2x5 éves tervben gondolkodnak, meg lesz-e ennek az 
anyagi forrása?

 

Bacsó Imre testületi tag, egyesületi vezető: Az épület az önkormányzat tulajdona, a felújítás az 
önkormányzatot terheli, de az egyesület is részt kíván venni a munkában, esetleg közösen is lehet 
pályázni a felújításra. Az összeget a pályázat és a tevékenység függvényében lehet meghatározni, 
melyet előre nem tud megmondani. Abban is számítanak az önkormányzat és művelődési 
központra, ha felújítások során használt bútorokat, berendezéseket átadnának az egyesületnek.

 

Bartis Márton testületi tag: Örülne ha az épület használatba adása az Újtelepen élő embereket 
szolgálná, megfelelő komolysággal végeznék a tervezett munkát.

Megjegyzi azonban, hogy az Újtelepen régen volt ifjúsági ház „szét lett verve”, kérdés, hogy mi 
lesz a kért ingatlan sorsa. Szeretné látni, ha tételesen ki lenne munkálva a 2x5 év terve, továbbá 
hogy tervezik a felújítást stb. Javasolja, hogy az épület bérbeadását a két frakció, polgármester és az 
egyesület közösen beszéljék meg, azután döntsenek a kérelemről.

 

Bacsó Imre testületi tag, egyesületi elnök: Az aggályokat elfogadja, maga is rosszalja, ami a régi 
Újtelepi ifjúsági ház sorsa lett. Azonban ma az egyesület és az Újtelepen élő közösség megérdemli, 
hogy egy közösségi ház szolgálja a lakóközösséget. Az épület felújításában mindenképpen részt 
kívánnak venni, társadalmi, szakipari munkával. A javaslatot elfogadja, hogy közösen beszéljék 
meg a kérelmet, a részleteket, de a pályázatot sürgősen be kell adni, ehhez kellene a jelenlegi 
döntés.

 

Macsári József polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az épületrészt egy évre 
ingyenesen, egyébként határozatlan időre adja bérbe az egyesületnek, azért, hogy határidőn belül a 
működtetésre tudjon pályázni. Bízik abban, hogy ha a közösség saját munkája is benne lesz az 
épület felújításában, másként viszonyulnak annak megtartásához is. A bérleti szerződést a 
közbeszerzési bizottság véleménye után javasolja megkötni. Lehetséges, hogy az önkormányzatnak 
is lesz lehetősége pályázni, mivel egyre több olyan pályázat kerül kiírásra, ahol szükséges az 
önkormányzat és a civil szervezetek összefogása.

 



Farkas Zoltán testületi tag: Véleménye szerint az 5 millió Ft az ismertetett tervekhez nagyon kevés, 
ezért javasolja, hogy a pályázat elbírálása után döntsenek az épületrész átadásáról.

 

Hidi Sándor testületi tag: Az elgondolást maga is támogatja, azonban gazdasági oldalról kell 
megközelíteni. Javasolja, az egyesület készítsen erre tervet, gondolják át mire pályáznak, az épület 
gondját  ez nem oldja meg. Elvi akadályát nem látja az épületrész átadásának.

 

Macsári József polgármester: Kérdése, hogy a pályázat beadásához elegendő-e az a megfogalmazás, 
hogy amennyiben a pályázat sikeres akkor biztosítsa az önkormányzat a szükséges ingatlant.

 

Bacsó Imre testületi tag, egyesületi vezető: Egyetért mindként felvetéssel, de a pályázathoz fontos 
már használatba adott épületről legyen szó, mivel a pályázat bérleti díjról, fűtési és egyéb személyi 
juttatásokról szól, valós számokkal kell számolni az épületet illetően.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Javasolja az épületrész átadását, határozatlan időre, meghatározott 
felmondási időt megjelölve.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A kérelemből nem derül ki, hogy működési költségre pályáznak, aminek 
feltétele az ingatlannal való rendelkezés.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Sajnálattal említi meg, hogy az Újtelepen a 3 milliós 
beruházással elkészült játszótér már szét van verve.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Sajnos ez a belvárosban is ugyan így van. Reménykedik abban, 
hogy a közösségi ház nem fog ide jutni, az egyesület vállalja fel, hogy a játszóteret is megóvják.

 

Macsári József polgármester: Ismételten javasolja a testületnek, hogy határozatlan időre, felmondási 
idő megjelölésével, egy évre ingyenesen adják bérbe az Újtelepi iskolarészt. A bérleti szerződésben 
foglaltakat a Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá.

 

A kérelemmel kapcsolatban más kérdés, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja a fenti 
javaslatot. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

12/2005. (I.24.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Cigányokért Egyesület 
kérelmére, a Szeghalom Újtelep XIII.u.1. sz. alatti volt iskola épületrészt (szabadidős terem, oktató 
terem, edző terem, vezetőségi iroda, udvari közösségi pihenő kialakításához) határozatlan időre - 
felmondási idő megjelölésével, egy évig ingyenesen – bérbe adja, 2005. február 1. napjával.

A bérleti szerződés részleteit a Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá.

 

Határidő: 2005. január 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

B e j e l e n t é s e k :

 

Mester Csaba testületi tag: Felháborodását fejezi ki a szilveszteri ünnep körül, a városban lezajlott 
petárdázások miatt.

 

Macsári József polgármester: A 2003. évvégén hozott BM rendelet szerint az I-es kategóriájú 
petárdákat bármikor lehet használni. Sajnos ilyen a törvény.

 

Mikolik Judit testületi tag: Kéri az Önkormányzatot, hogy a gyermekorvosi rendelőhöz bevezető 
járda – kb 10 m – kerüljön felújításra, mely nagyon rossz állapotban van, főleg a kisgyermekekkel, 
babakocsikkal való közlekedés veszélyes.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: A Petőfi utca-Szabadság tér sarkon folyó lakásépítésnél a 
járda bekerítésre került, ezért a gyalogos forgalom a közút szélén van, mely veszélyes, esetleg fedett 
gyalogos járdát kellene lekeríteni.

 



Farkas Zoltán testületi tag: A Kinizsi utca IKARUS-FŐNIX Kft-nél lévő részén a csapadékvíz 
elvezetés nem megoldott, kéri hogy a hivatal a Vízmű Rt-vel közösen vizsgálja meg a csapadékvíz 
elvezetést.

 

Macsári József polgármester: A bejelentéseket a hivatal műszaki irodája megvizsgálja, a fedett 
gyalogos közlekedés a lakásépítkezésnél nem megoldható, a közlekedés a túloldalra van kijelölve.

Végezetül tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat költségvetése 2005. február 
21-i ülésre elkészül, valamennyi intézménnyel – bevonva az érdekképviseletet is – egyeztetést tart.

 

A Képviselő-testület rendkívüli ülésén más napirend, bejelentés nem hangzott el, megköszöni a 
megjelenést, az ülést bezárja.

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő


