
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. március 29-én tartott 
üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Ambrusné Hegyesi Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, 
Bartis Márton, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Hidi Sándor, Kardos László, Kincses 
Sándor, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné, Zsadányi Sándorné 
önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, valamint az 
irodavezetők, és a napirendi pontokkal kapcsolatos meghívottak és érdeklődők, jegyzőkönyvvezető: 
Gali Mária főmunkatárs

 

Macsári József polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, városi televízión 
keresztül a lakosságot, akik figyelemmel kísérik a nyilvános testületi ülés közvetítését. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a 
napirendeket a meghívón szereplő sorrend szerint tárgyalják, majd zárt ülés keretében a 6/3.sz. 
előterjesztést, valamint a háziorvosi álláshelyekre beérkezett pályázatokat.

A napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyetértettek, egyéb 
napirend felvételére nem hangzott el javaslat.

 

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez kiegészítése nincs, bizottságok az írásos anyagot 
megtárgyalták, és javasolták Képviselő-testületnek elfogadásra. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket.

Tekintettel arra, hogy hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a jelentést, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal –egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t
 

29/2005. (III. 29.). Ökt.sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy miért vált szükségessé az 1/2004. (II.14.) 
sz. költségvetési rendelet módosítása. A bizottságok tárgyalták az írásos előterjesztést, és 
elfogadásra javasolták azt a Képviselő-testület felé. Kéri a véleményeket, észrevételeket a 
napirenddel kapcsolatban. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést, 
amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2005.(III. 30.) sz.

 r e n d e l e t e

 

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

 

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

 

1.§

 



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

 

A Képviselő-testület a város 2004. évi költségvetését

 

2.795.929   ezer Ft

 

bevételi és kiadási főösszegben az 1. sz. illetve 2. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint 
jóváhagyja.

 

2. §

 

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

 

 Adat: ezer Ft

3. §
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

2/1. sz. napirend: Az Önkormányzat 2004. évi zárszámadása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadását tekintve, a 
bevétel nagysága 32,5 %-kal több mint az előző év bevétele. A módosított előirányzathoz képest a 
bevétel 95,4 %-ban realizálódott. Az Önkormányzat saját bevétele 25 %-kal haladja meg az előző 
évi bázisadatot, míg az átengedett bevételeknél a tervezetthez képest mintegy 39,3 M Ft 
többletbevétel mutatkozik. Az átvett pénzeszközök tekintetében működési célra több mint 55 M Ft-
ot kapott az önkormányzat, és felhalmozási bevételként több mint 82 M Ft realizálódott.

 



A bevételek a 2004-ben egy kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosítottak, ugyanakkor a csatorna-
beruházás megkésett indulása, illetve a megnyert támogatási összegek vontatott lehívási üteme 
átmeneti likviditási gondot okozott az év végén.

 

A kiadásokat tekintve a személyi juttatások 6,7 %-kal nőttek, míg a munkaadókat terhelő járulékok 
növekedésének üteme 5 %.

A dologi kiadásoknál a növekedés üteme megközelíti a 15 %-ot, ez elsősorban az energia költségek 
jelentős növekedése miatt következett be.

A társadalom –és szociálpolitikai kiadásokra az előirányzatnál közel 3 M Ft-tal kevesebbet fordított 
az Önkormányzat, hiszen a tervezetthez képest kevesebb lakásfenntartási támogatás és átmeneti 
segély került kifizetésre. Működési pénzeszköz átadás és támogatás címén 13 M Ft került 
elszámolásra. A felhalmozási kiadásoknál a legnagyobb tétel a csatorna beruházás, hiszen erre és a 
szennyvíztisztító telep bővítésére több mint 700 M Ft-ot költött a város.

 

A felújítások száma a tervezetthez képest szinte a duplájára nőtt, és ezek mind említésre méltóak: a 
Kárász kastély felújítása, Dózsa utcai iskola tetőszigetelése, vizesblokk felújítása, Bocskai úti 
önkormányzati lakások felújítása, díszkút felújítása.

Az eredeti előterjesztéshez képest a pénzmaradvány összege javításra szorul, amely 21.710 ezer Ft, 
így a rendeletet e szerint javasolja elfogadni. Bizottsági üléseken javasolta, hogy azoknál az 
intézményeknél, ahol a kötött támogatást, valamint normatív támogatást nem használták fel, ott ne 
legyen felhasználható a pénzmaradvány. Ezzel a Bizottságok egyetértettek, így a zárszámadási 
rendelet 6. §-át ennek megfelelően javasolták módosítani. (Jegyzőkönyvhöz valamennyi bizottsági 
állásfoglalás csatolva.)

 

Összességében elmondható, hogy 2004-ben a felújítások, beruházások számának növekedése 
ellenére az Önkormányzat biztosította intézményei részére a folyamatos és biztonságos 
gazdálkodást. Likviditási gondok jelentkeztek ugyan, de február hónapban ezek is megoldódtak.

Kéri képviselőtársai véleményét, észrevételét a zárszámadással kapcsolatban.

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja Szeghalom Város Önkormányzat 2004. évi 
költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet az elhangzott módosításokkal együtt. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – 1 
tartózkodással – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2005.(III. 30.) sz.



rendelete

 

 az Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Az Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi 
XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2004.évi költségvetési 
zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

 

1.§

 

1.) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2004.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást az 1., 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

 

2.668.423 ezer Ft bevétellel

2.611.425 ezer Ft kiadással

21.710 ezer Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

 

2.)   Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 

2.§

 

A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint 
jóváhagyja.

 

3.§

 



A működési bevételek és kiadások valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 9. számú 
melléklet szerint fogadja el.

 

4.§

 

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmények szakfeladatonkénti kiadásai 
előirányzatának teljesítését a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

5.§

 

Az Önkormányzat 2004. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a vagyonban bekövetkezett 
változásokat a 10./ számú mellékletben felsoroltak szerint) a 2004.évi mérlegben szereplő adatok 
alapján

 

6.420.092 ezer Ft-ban

állapítja meg.

6.§

 

1.)   A képviselő-testület – a 8. számú mellékletben intézményenkénti – 2004. évi pénzmaradvány 
felhasználását nem engedélyezi azoknál az intézményeknél, ahol 2004. évi kötött támogatás, illetve 
normatív támogatás nem került felhasználásra és ezért az Önkormányzatot visszafizetési 
kötelezettség terheli.

 

2.)   Az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a pénzmaradványnak 2005. évi 
költségvetési előirányzatban történő átvezetéséről és a módosításról gondoskodni kötelesek.

 

7.§

 

Az önkormányzat létszámgazdálkodásáról a tájékoztatót a képviselő-testület a 11. számú melléklet 
szerint jóváhagyja.

 



8.§

 

Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott 
összegéről az intézmények vezetőit – a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül – értesíti.

 

9.§

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

3. sz. napirend: Szemétszállítási díj megállapítása
Előadó: Macsári József polgármester

 

(Gajda Mihály és Hidi Sándor képviselők e napirend tárgyalásakor érkeztek az ülésre.)

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a szemétszállítási díj megállapítására vonatkozó rendelet-
tervezetet. A módosítás minimális díjemelést tartalmaz az előző évi díjhoz képest. Bizottságok 
véleményezték az előterjesztést, és azzal egyetértettek. Kéri a hozzászólásokat. Mivel hozzászólás 
nem volt, szavazásra bocsátja a szemétszállítási díjról szóló rendelet-tervezetet, és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2005. (III. 30.) sz.

r e n d e l e t e

 

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló módosított 2/1999. (III. 02.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
módosításáról

 



1. §
 

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

2. §
 

Ez a rendelet 2005.április 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

1. sz. melléklet
 

(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.)

4. sz. napirend: Alapító okiratok felülvizsgálata
Előadó: Macsári József polgármester

 

4/1. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata

 

Macsári József polgármester: Az intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata megtörtént, és 
azok szükség szerint módosítva lettek. Erre a Magyar Államkincstár észrevétele alapján, illetve 
törvényi változások alapján került sor.

 

A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratába bele kellett foglalni, hogy az 
„intézményben tagozatok nem működnek”. A módosítással a bizottságok egyetértettek. A 12. 
pontban szereplő alaptevékenységek közül kikerül az „önkormányzati elszámolás”, mivel ez 
tévesen került az előterjesztésbe. Ezekkel a módosításokkal javasolja elfogadni az előterjesztést, 
amelyet szavazásra bocsát a Képviselő-testület felé. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

30/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

1., Az Alapító Okirat 12-es pontja az alábbi mondattal egészül ki:

 

         - Az intézményben tagozatok nem működnek.

 

2., Az Alapító Okirat módosításai 2005. április 1-én lépnek hatályba.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításával és 
kiegészítésével kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2005. április 1., folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/2. Gondozási Központ Alapító Okirata

 

Macsári József polgármester: A Gondozási Központ Alapító Okiratának több pontja is módosításra 
szorult, legfőbb módosítás a 8. pont szerinti intézmény tevékenységének meghatározása, itt az 
utolsó 3 tevékenységi körrel egészül ki az alapító okirat. Javasolja elfogadni a módosításokat 
tartalmazó határozati javaslatot, és szavazásra bocsátja azt. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:



H a t á r o z a t

 

31/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja, és egészíti ki:

 

1., Az Alapító Okirat 5-12. pontjainak számozása eggyel megnő, és az alábbi 5-ös ponttal egészül 
ki:

 

5., Az intézmény törzsszáma:

         Törzsszám: 344575

         Adószám: 15344571-2-04

 

2., Az intézmény 2-es, 4-es, 7-es és 8-as pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

 

2., Az intézmény székhelye, címe, telephelyei:

         5520 Szeghalom, Kossuth u. 18.

         5520 Szeghalom, Kossuth u. 5. (korai fejlesztés)

 

4., Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:

         Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

7., Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:

         Gazdálkodási módjára tekintettel, nem önálló gazdálkodó részjogkörű

         költségvetési egység, amely meghatározott előirányzatai felett önállóan

         rendelkezik.



         Pénzügyi, gazdasági feladatait a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal látja

         el.

         Az intézmény vezetője – akit a Képviselő-testület nevez ki – az intézmény

         dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.

 

8., Az intézmény tevékenysége:

-   Idősek Klubja 853-266

-   Házi segítségnyújtás 853-233

-   Szociális étkeztetés 853-255

-   Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 853-244

-          Szociális információs szolgálat

-          Közösségi ellátások (2005. július 1-től)

-          Támogató Szolgálat (2006-tól) 853-288

-          Korai fejlesztés, és fejlesztő felkészítés 801-126

801-225

 

3., Az Alapító Okirat módosításai 2005. április 1-én lépnek hatályba.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításával és 
kiegészítésével kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2005. április 1., folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/3. Művelődési, Sport- és Szabadidőközpont Szeghalom Alapító Okirata

 



Macsári József polgármester: Művelődési, Sport- és Szabadidőközpont Szeghalom alapító okiratát 
azért kellett módosítani, mivel az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, és ezt kellett 
jelölni a vállalkozási tevékenységénél. Bizottsági ülésen az intézményvezető indítványozta, hogy az 
alapító okirat egészüljön ki az intézmény adószámával is, ezért az eredeti előterjesztésen túl az 
adószámot is javasolja az alapító okiratban szerepeltetni. A módosításokat szavazásra bocsátja, 
amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

32/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Sport,- és 
Szabadidőközpont Szeghalom Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

1., Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

11., Vállalkozási tevékenysége:

         Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

2., Az intézmény 4. pontja kiegészül az alábbiak szerint

 

4., Törzsszám: 346272

            -adószám: 15347264-2-04

 

3., Az Alapító Okirat módosításai 2005. április 1-én lépnek hatályba.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításával és 
kiegészítésével kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 



Határidő: 2005. április 1., folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/4. Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

 

Macsári József polgármester: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát pontosítani kellett az 
„alapító szerv”, illetve az „illetékességi és működési köre” pontjainál. Javasolja az erről szóló 
határozati javaslat elfogadását, amelyet szavazásra terjeszt elő. Szavazás alapján megállapítja, hogy 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

33/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát 
az alábbiak szerint módosítja, és egészíti ki:

 

1., Az Alapító okirat 2-es és 4-es pontjai helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

 

2., Alapító szerv:

         Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete

         (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.)

         Alapítás ideje: 1990. november 1. (9/1990.(XI.01.) hat.)

 

4., Illetékességi és működési köre:

         Szeghalom Város közigazgatási területe, jogszabályban meghatározott

         esetekben, Szeghalom Város vonzáskörzete.

         Működésének időtartama: határozatlan idő.



 

2., Az Alapító Okirat módosításai 2005. április 1-én lépnek hatályba.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításával és 
kiegészítésével kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2005. április 1., folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/5. Szeghalom Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága Alapító Okirata

 

Macsári József polgármester: A Tűzoltóság Alapító Okiratát sok ponton keresztül kellett 
módosítani, hiszen erre régen került már sor. Ismerteti a határozati javaslatban foglalt változásokat, 
és szavazásra bocsátja azt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

34/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeghalom Város Önkormányzat 
Hívatásos Tűzoltósága Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, és egészíti ki:

 

1., Az Alapító Okirat 2-es, 8-as pontjának számozása kettővel nő, s az alábbi 2-es és 3-as ponttal 
egészül ki:

 

2., Az intézmény székhelye:

         Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. sz.

 



3., Az intézmény törzsszáma:

         343468

         Adószáma: 15343460-1-51

 

2., Az Alapító Okirat 7-es, 8-as, 9-es, 10-es pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

 

7., Az intézmény feladatai és alaptevékenysége, működési köre:

a.)    A Kormány rendeletében meghatározott működési területre kiterjedően:

-          szervezi és biztosítja tagjainak riasztását és kivonulását,

-          gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról,

-          gondoskodik a keletkező tüzek oltásáról,

-          a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeknek megfelelő műszaki mentési és 
kárelhárítási feladatok felszámolásában részt vesz.

b.)    A riasztási és segítségnyújtási terv alapján a működési területen kívülre is vonul.

 

8., Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:

         Önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

-          Az intézményvezetőt Szeghalom Város Képviselő-testülete nevezi ki nyilvános pályázat 
alapján. A vezető gyakorolja az intézmény dolgozói tekintetében a munkáltatói jogkört.

 

9., A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet végezhet, de a vállalkozási tevékenysége nem 
veszélyeztetheti az alapfeladatai ellátását. A költségvetésében meghatározott saját bevételeinek 50 
%-át a vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg.

 

A vállalkozás irányulhat:

- tűz, elemi kár, és egyéb kár biztosítása SZJ 660340

- tűzoltó berendezések és készülékek javítása SZJ 453320

- tűzvédelmi, biztonságtechnikai ellenőrzés SZJ 752512



- gépek, berendezések kölcsönzése SZJ 713410

 

10., Az intézmény vagyona:

-          Szeghalom Város Önkormányzat tulajdonában lévő 1093 hrsz-ú, összesen 7585 m2 területű 
ingatlan, valamint az Önkormányzati Tűzoltóság tulajdonában lévő, a vagyonleltárban 
nyilvántartott tárgyi eszközök, és egyéb készletek.

Az intézmény által használt vagyonra, és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Szeghalom Város 
Önkormányzata vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

 

3., Az Alapító Okirat módosításai 2005. április 1-én lépnek hatályba.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításával és 
kiegészítésével kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2005. április 1., folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

5. sz. napirend: Beszámoló a gyermekélelmezés helyzetéről, a napközi konyha munkájáról
Előadó: Macsári József polgármester, Buzás Julianna élelmezésvezető

 

Macsári József polgármester: A gyermekélelmezés helyzetéről, a napközi konyha munkájáról 
összeállított írásos beszámolót az Oktatási és Kulturális Bizottság részletesem megvitatta, az 
élelmezésvezető jelenlétében. A Bizottság összefoglalva az elhangzott véleményeket, 
megállapította, hogy mindkét konyhán indokolt a minőségi javulás, választékosabb, ízletesebb 
ételeket kell az étkezők számára elkészíteni. Törekedni kell a vendégétkeztetés számának 
növelésére, az élelmezés terjedjen ki a szünidős időszakra is. Az intézményben működik a HACCP 
rendszer, az ezzel kapcsolatos tanúsítványt mielőbb be kell szerezni. Kéri a beszámolóval 
kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: A konyhát, a főzést mindig lehet kritizálni, de az ott dolgozó 19 
embernek ki kell fejezni az elismerést a munkájukért.

Amit viszont a gyerekek megfogalmaznak kritikaként, arra érdemes odafigyelni, hiszen az ő 
igényeik szerint változatosabb és számukra ízletesebb, ismertebb ételeket kellene főzni, amit 
szívesen elfogyasztanak.



Ezért őket is meg kellene kérdezni, és az étrend összeállításánál figyelembe lehetne venni az 
igényüket.

Érdekesnek tartja, amikor egy napközis gyermek, napi 84,- Ft-ért nem kéri az étkezést, nyilván 
szülői ráhatásra. A 84,- Ft csekély összeg ahhoz képest, hogy ezért az összegért a gyermek, napi 
háromszori étkezésben részesülhetne. El kell érni, hogy minél többen vegyék igénybe ezt az ellátást, 
főleg a gyermekek érdekében.

A beszámoló tartalmazza mindazt, ami az élelmezésvezető kérése, de mivel pénzügyi adatok 
nincsenek benne, így a számok hiányában nem tudja értelmezni az írásos anyagot.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Az Oktatási Bizottság ülésén maga is jelen volt, és az 
élelmezésvezető felé jelezte mindazt a problémát, amiken véleménye szerint változtatni kell, a 
szülők észrevétele alapján is. Több szempontból javulást tapasztal, már nem állítanak elő ételeket 
mesterséges alapanyagokból, törekednek a természetes táplálék elkészítésére, kevés 
adalékanyaggal.

Az ételek között helyet kaphatnának a tájjellegű készítmények is, mivel ezeket a gyermekek 
ismerik, és szívesen fogyasztanák. Pozitívumként értékeli, hogy az étrend összeállításánál figyelmet 
fordítanak a tejtermékek, zöldség, gyümölcs biztosítására, mely a téli időszakban is jellemző. 
Látszik, hogy jó alapanyag beszerzésére törekednek, hiszen színhúsból állítják elő az ételt. A 
konyhatechnikán kellene változtatni, hiszen nem mindig ízletes a gyerekek számára az étel, és sok 
étel ismeretlen számukra, amit nem kedvelnek. Ezen változtatni szükséges.

Lehetne talán változtatni azon is, hogy a felnőtteknek más ételkínálat lenne, mint például az óvodás 
gyerekeknek, és ez által több felnőtt igényelné az intézménytől az étkezést. A térítési díjat tekintve 
joggal igényelheti egy felnőtt dolgozó, hogy számára megfelelő étkezésben részesüljön. A konyhai 
kapacitást a felnőtt étkezésre lehetne kiterjeszteni, főleg nyáron, illetve a szünidőkben.

Szorosabb kapcsolatot kellene kialakítani a gyerekek és az intézmény között akár olyan formában 
is, hogy az intézményvezető, illetve a szakács győződjön meg a gyerekek igényéről, látogassanak el 
az intézményekhez. Ha ennek eleget tesznek, kevesebb kritika fogalmazódna meg.

 

Buzás Julianna élelmezésvezető: A fentiekre reagálva elmondja, hogy az étrend összeállításánál 
törekednek a változatosságra, és természetesen a gyerekekkel tartva a kapcsolatot érdeklődik az 
igényeikről. Ebből az tűnik ki, hogy a gyerekek kevés ételt ismernek, és leginkább a tésztaféléket 
kedvelik. Ezt igyekeznek figyelembe venni, de az intézményüknek arra is nagy figyelmet kell 
fordítani, hogy különböző korcsoportoknak az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és 
tápértékű étkezést biztosítsanak. A gyerekek étrendjét úgy állítják össze, hogy kitűnjön az 
egészséges életmódra való nevelés. Ezért nincs lehetőség arra, hogy sűrűn készítsenek tésztafélét, 
hiszen meg van határozva, hogy erre milyen időközönként kerülhet sor. Inkább a főzelékféléket kell 
előnyben részesíteni, valamint a zöldség, gyümölcs biztosítását. Hangsúlyozza, hogy ettől 
függetlenül igyekeznek a gyerekek kívánságait figyelembe venni, és igyekeznek a jövőben 
megfelelni a megfogalmazott igényeknek

 



Pákozdi Gábor testületi tag: Egyetért azzal, hogy a gyerekek korosztályuknak megfelelő 
táplálkozásban részesüljenek, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha valamit nem szeretnek a 
menzán étkező gyerekek. Hiába készítik el a konyhán a hallevest, és a főzelékeket, ha abból 
egyáltalán nem is esznek. Vésztőn és Füzesgyarmaton felmérést készítenek a diákok között, és 
ennek megfelelően állítják össze az étrendet. Ezt a szokást itt is be lehetne vezetni, és talán akkor 
csökkenne a kritika az élelmezést illetően.

 

Macsári József polgármester: A fentiekben elhangzottaknak megfelelően megállapítható, hogy az 
élelmezés területén javítani kell az ételek minőségén, az étrend összeállításánál a gyerekek igényét 
figyelembe kell venni, de természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni a korosztályonként 
megállapított megfelelő tápértékű étkezés biztosítását sem.

Javasolja a beszámoló elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel, bizottsági véleményekkel együtt, 
és szavazásra bocsátja az anyagot. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

35/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekélelmezés munkájáról készült 
beszámolót elfogadja.

Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a jövőben a gyermekélelmezés minőségén javítani kell 
minden korcsoportot érintően, és törekedni kell a konyhai kapacitás teljes kihasználásra, a 
vendégétkeztetés számának növelésére.

A HACCP rendszer működésének érvényt kell szerezni, az erre vonatkozó tanúsítványt szerezze be 
az intézmény.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal és folyamatos

 

5/1. Rendelet módosítása az önkormányzati intézményeknél alkalmazott térítési díjakról.



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a rendelet-tervezetet, mely tartalmazza a térítési díjak 
változását. Az intézményekre vonatkozó térítési díjakat a Bizottságok áttekintették, és 
véleményezték, majd javasolták Képviselő-testületnek elfogadásra.  Kéri a rendelet-tervezettel 
kapcsolatos hozzászólásokat. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 
elfogadását. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2005. (III. 30.) sz.

r e n d e l e t e

az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek 
meghatározásáról szóló többszörösen módosított 5/1996.(II.26.) sz. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) módosításáról

 

1. §

 

A rendelet 1. §-ában meghatározott 1. és 2. sz. mellékletek helyébe, amelyek az intézményi 
élelmezési nyersanyagnormákat és az intézményi térítési díjakat határozzák meg, e rendelet 1. és 2. 
sz. mellékletei lépnek.

 

2. §

 

Ez a rendelet 2005. április 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően igénybe vett 
szolgáltatások esetében kell alkalmazni.

 



1. sz. melléklet

 

Élelmezési nyersanyagnormák

(ÁFA nélküli ár Ft-ban)

2. sz. melléklet

 

Intézményi térítési díjak

(A térítési díjak 15 % ÁFA-t tartalmaznak)

 

* Nem önkormányzati fenntartású intézmény esetén a megrendelőnek a rezsiköltséget (80 %) is 
meg kell térítenie.

** 60 % rezsiköltséget tartalmaz.

 



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

6./ KÖRÖS VOLÁN Rt. kérelme támogatás biztosítására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A KÖRÖS VOLÁN Rt. és az Önkormányzat 2004. decemberében 
közszolgáltatási szerződést kötött a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés szolgáltatásra. A 
szerződés szerint a felek évente tárgyalhatnak önkormányzati működési támogatási igényről. Ennek 
megfelelően a VOLÁN Rt. 2005. évre bruttó 415.000,- Ft támogatást igényel a városban működő 
helyi járat veszteségeinek csökkentése miatt. A kérelmet javasolja támogatni. Bizottságok az 
előterjesztést véleményezték, és egyetértettek a működési támogatás biztosításával. Szavazásra 
bocsátja az előterjesztést, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

36/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési 
Rt.-vel (5600 Békéscsaba Szarvasi u. 103.) kötött közszolgáltatási szerződés 19. pontja alapján, 
illetve a 12/2005. (III. 10.) GKM-BM. Együttes rendelet előírásainak figyelembevételével, a helyi 
járatú autóbuszok veszteségeinek csökkentése érdekében 2005. évre bruttó 415.000,- Ft összegű 
vissza nem térítendő működési támogatást biztosít, melynek forrása az 1/2005. (02.22) sz. 
önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2005. évi költségvetés, TÁJÉKOZTATÓ ADATOK III. 
táblázat 5 sorában megjelölt „Vállalkozásoknak átadott pénzeszközök”.

 

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a helyi autóbusz közforgalmi közlekedést 2005. január 1-
től 2005. december 31-ig folyamatosan fenntartja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: a 6/1. sz. előterjesztést, amely a GVOP. 4.4.2 informatikai fejlesztést 
tartalmazza Szeghalom Önkormányzat számára, nem javasolja tárgyalni, mivel többszöri tárgyalást 
követően sem tisztázódtak a kérdések, ezért nem lenne célszerű elegendő ismeretek nélkül döntést 
hozni. Kéri a Képviselő-testület beleegyezését, hogy az előterjesztés lekerüljön a napirendről, és 
később tárgyalják. Ezzel a Képviselő-testület tagjai egyetértettek.

 

6/2. Vízmű Rt. Felügyelő Bizottságába delegálás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Vízmű Rt. megkeresése alapján a Társaságuk Felügyelő Bizottság 
tagjainak mandátuma ez év május 31-én lejár, ezért a közgyűlésen tisztségviselőket kell választani, 
és a részvényesi együttműködési szerződés alapján Szeghalom is jogosult egy személyt kijelölni a 
Felügyelő Bizottságba. A jelenlegi delegált Nagy István műszaki irodavezető volt, és javasolja 
tisztelt Képviselő-testületnek, hogy továbbra is őt delegálja. Bizottságok ezzel egyetértettek, 
támogatták Nagy István újbóli kijelölését. A bizottsági véleményt szavazásra terjeszti, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

37/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Rt. Felügyelő 
Bizottságába Nagy István műszaki irodavezetőt delegálja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Rt. vezérigazgatóját értesítse a delegált 
kijelöléséről.

 

Határidő: 2005. április 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

6/4. Szeghalmi járó-és fekvőbeteg ellátó egységek rekonstrukciójára újbóli pályázat benyújtása



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Előterjesztés arról szól, hogy a Képviselő-testület korábban címzett 
támogatási igényt nyújtott be az egészségügyi intézmények felújítására, mely a járó- és fekvőbetege 
ellátó egységek rekonstrukciójára vonatkozott. Tekintettel arra, hogy kb. a júniusi ülésén fogja a 
Parlament tárgyalni a címzett pályázatokat, és a beadási határidő az igénybejelentést tekintve április 
15.nappal lejár, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogatási igényüket újítsák meg testületi 
határozattal, és így a pályázat sikertelensége esetén az igény benyújtásra kerül már a következő évi 
pályázati felhívásra is. Az előterjesztés mellékletét képezi a beruházási költségszámítás 2 
változatban, Szeghalmot érintően, és javasolja az „A” változat jóváhagyását.

 

Kéri képviselőtársainak véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel hozzászólás nem 
hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

38/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Pándy Kálmán Kórház 
Szeghalmi Szakrendelő és Krónikus Fekvőbeteg-ellátó részleg rekonstrukciójának 988.000.000,- Ft 
(„A” változat) összegű címzett támogatási igény szakmai programjával. A címzett támogatásra 
javasolt beruházás esetén vállalja a 98.000.000,- Ft (10 %) saját forrás biztosítását 2006., 2007., 
2008. években a pályázatban szereplő ütemezés szerint.

 

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a címzett támogatás szakmai programjának 
benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2005. április 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

6/5. Pályázatok benyújtása önkormányzati épületek felújítására, szennyvízcsatorna építésére

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: Korábban már pályázott az Önkormányzat a TEKI és CÉDE pályázati 
kiírásokra. Most ugyancsak lehetőség nyílt ilyen jellegű pályázatok benyújtására, és ezzel a 
lehetőséggel most is próbálkozna az Önkormányzat. Szeretné céltámogatással megvalósítani a 
szennyvízcsatorna hálózat építését, illetve a szennyvíztelep bővítési programját. Javasolja az 
előterjesztés szerinti pályázat benyújtását, amelyet szavazásra terjeszt elő. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

39/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács felhívására, területi kiegyenlítést szolgáló keretből (TEKI) biztosított 
támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be a 3., 9., 10., 11., 12. szennyvízcsatorna hálózat építési, 
illetve szennyvíztisztító telep bővítési program 2005. évi ütemének megvalósítására.

 

A Képviselő-testület a nettó 412.531.513,- Ft összköltséggel tervezett beruházási munkák fedezetét 
céltámogatásból (43 %), decentralizált környezetvédelmi alap célelőirányzatból (9 %), vízügyi alap 
célelőirányzatból (10 %), illetve a város 2005. évi költségvetéséből (21 %) saját forrásként 
85.335.502, Ft-tal, valamint lakossági társulási hozzájárulás (7 %), mindösszesen 371.278.362,- Ft 
(90 %) összeggel biztosítja. Az igényelt támogatás összege: 41.253.151,- Ft (10 %).

 

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

 

Határidő: 2005. április 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A CÉDE jellegű pályázati kiírás célja az önkormányzati tulajdonra 
vonatkozó felhalmozási és felújítási kiadások támogatása. Javasolja, hogy az óvodák 
vizesblokkjainak felújítására nyújtson be az Önkormányzat pályázatot a szükséges önerő biztosítása 
mellett. Az előterjesztés szerint javasolja a pályázat benyújtását, amelyet szavazásra bocsát. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

40/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács felhívására céljellegű decentralizált előirányzatból (CÉDE) biztosított 
támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be a városi óvodák (Szeghalom Újtelep III. u. 15., Petőfi u. 
1., Fáy u. 12., Kossuth u. 5. sz.) vizesblokkjainak felújítására.

A Képviselő-testület a bruttó 21.286.000, Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák önrészét 
6.386.000,- Ft-ot a 2005. évi költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt támogatás összege: 
14.900.000,- Ft.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a fenti intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2005. április 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Lehetőség kínálkozik humán infrastruktúra fejlesztésére is, a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati kiírása alapján. Javasolja a pályázat benyújtását, 
amely a Petőfi utcai óvoda magas tető építésének támogatására vonatkozik, és biztosítani a 
szükséges önerőt.

A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

41/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a 
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt TRFC támogatás elnyerésére.



 

A pályázat keretében megvalósítja a Szeghalom Petőfi u. 1. sz. alatt lévő, önkormányzati tulajdonú 
óvodai épület magas tető építési, illetve felújítási munkálatait.

 

A Képviselő-testület a bruttó 41.059.373,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák 10 %-át, 
azaz: 4.105.937,- Ft-ot a 2005. évi költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt támogatás összege: 
36.953.436,- Ft (90 %).

 

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

 

Határidő: 2005. április 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívásai 
között szerepel az önkormányzati ingatlanokat érintő, kulturális örökség védelmével összefüggő 
beruházások támogatása is. A Nagy M. utcai önkormányzati épület a feltételeknek megfelel, így 
indokolt a felújításra pályázni. Javasolja az előterjesztés szerinti pályázat benyújtását, és a 
szükséges önerő biztosítását. A javaslatot szavazásra terjeszti, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

42/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a 
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, TRFC támogatás elnyerésére. A pályázat 
keretében megvalósítja a Szeghalom Nagy M. u. 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyi 
védettség alatt álló épület (kerítés, homlokzat, tető, nyílászárók, belső udvar) teljes felújítását, mivel 
az épület állapota ez indokolttá teszi.

 

A Képviselő-testület a bruttó 53.676.245,- Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák 10 %-át, 
azaz: 5.367.625,- Ft-ot a 2005. évi költségvetése terhére biztosítja.



Az igényelt támogatás összege: 48.308.620,- Ft (90 %).

 

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

 

Határidő: 2005. április 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A szakrendelőben a jelenlegi röntgenvizsgálatokat végző főorvos 
javaslata támogatásra érdemes, miszerint az itt készült röntgenfelvételeket számítógépes rendszeren 
keresztül továbbítanák a gyulai Pándy Kálmán Kórházhoz. Így lerövidülne a felvételek 
továbbításának ideje, és a betegek szempontjából is kedvezőbb lenne a helyzet, hiszen a felvételek 
eredményeit a szakorvos mielőbb értékelhetné. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által 
kiírt pályázati kiírása lehetőséget biztosít arra, hogy ilyen jellegű technikai fejlesztésre az 
Önkormányzat pályázzon. 26 M Ft támogatásra lehet pályázni, és a pályázat benyújtása esetén a 
Pándy Kálmán Kórház a 2005. évi költségvetéséből 10 % önrészt, azaz: 2.600.000,- Ft-ot 
biztosítaná.

Javasolja képviselőtársainak, hogy támogassák a pályázat benyújtását.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Egyetért a fentiekkel, támogatja a pályázat benyújtását.

 

Macsári József polgármester: A fentiek alapján javasolja a pályázat benyújtását, és a javaslatot 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t

 

43/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács „decentralizált terület és régiófejlesztési cél előirányzat 2005. évi támogatásának 
elnyerésére” pályázatot nyújt be, amely röntgen diagnosztika fejlesztésére irányul.



 

A bruttó 26.250.000,- Ft összköltséggel tervezett fejlesztéshez Képviselő-testület biztosítja a 10 %-
os önerőt, azaz: 2.625.000,- Ft-ot, a Pándy Kálmán Kórház 343/21/2005. sz. nyilatkozata alapján.

 

Az igényelt támogatási összeg: 23.625.000,- Ft.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételéről.

 

Határidő: 2005. április 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

6/6. A Városi Sportcsarnok használata és annak díjainak megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, amely szabályozza a 
Sportcsarnok és sporttelep használatát. A Sport és Civilszervezet Bizottságának ülésén mindez 
részletesen megvitatásra került, és döntésük alapján fogalmazódott meg az előterjesztés, amelyet 
elfogadásra terjeszt elő Képviselő-testület felé.

 

Pákozdi Gábor testületi tag, a Sport és Civilszervezet Bizottságának elnöke:

Javasolja, hogy a sportcsarnokban, illetve sporttelepen előnyt élvezzenek a férfi, női serdülőcsapat 
tagjai is 4 órában hetente.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: A serdülő fiú kézilabda csapatát is meg kellene jelölni a 
határozatban.

 

Macsári József polgármester: Az említett csapat tagjaira is érvényes a döntés, és még részletesebben 
nem kellene megszabni az intézmény feladatait. Ha azonban ez szükséges, a határozatba bele lehet 
foglalni. Az elhangzott módosítással kiegészítve a határozati javaslatot szavazásra bocsátja, 
amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

44/2005. (III. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok használatát és 
annak díjait az alábbiak szerint határozza meg.

.

 

1.)     Szeghalom Város Oktatási Intézményei ingyenesen használhatják a városi Sport-telepet és 
Sportcsarnokot 8, 00-órától, 13, 30-óráig.

 

2.)     A kézilabda szakosztályok, a labdarugó egyesület és a férfi, női serdülő utánpótlás a szükséges 
felkészülés és edzésidő biztosítása tekintetében elsőbbséget élveznek a használat során.

Teremsport:

-          Női kézilabda felnőtt, 4,5 óra/hét

-          Női kézilabda IFI, 2 óra/hét

-          Férfi kézilabda felnőtt, 4 óra/hét

-          Férfi kézilabda IFI, 2 óra/hét

-          Labdarugó egyesület külső edzéseken igény és felkészülési terv szerint

-          Férfi, női serdülő utánpótlás 4 óra/hét

 

3.)    A használat díjai:

- versenysport edzései, diáksport, utánpótlás teremhasználata esetén egységesen 1.500.- Ft./óra

-          egyéb amatőr sport-tevékenység teremhasználati díja 3.500.- Ft./óra

-          szabadtéri sport-tevékenység esetén öltöző és vizesblokk használata felnőtt, ifjúsági 
 1.000.- Ft./alkalom

-          utánpótlá   500.- Ft./alkalom



-          rendezvények (sportcsarnok):

- az intézmény szedi a belépőt: 2.000.- Ft./óra,

 de maximum: 16.000.- Ft./nap

- a rendező szedi a belépőt: 7.000.- Ft./óra.

  de maximum: 56.000.- Ft./nap

- kereskedelmi, üzleti célú használat esetén: 10.000.- Ft./óra,

  de maximum: 80.000.- Ft./nap

-          egyéb díjak:

- védőburkolat elhelyezése: 6.000.- Ft./alkalom

- mobil parketta biztosítása: 15.000.- Ft./alkalom

- székek biztosítása: 10.- Ft/db

 

4.)     A Sport-telep és Sportcsarnok használata csak Szeghalom Város Önkormányzata által 
rendezett városi rendezvények esetében ingyenes.

 

Határidő: 2005. április 1.

Felelős: Polgármester, Intézményvezető

 

Macsári József polgármester: A testületi ülésnek egyéb napirendje nincs, kérdezi képviselőtársait 
van-e bejelentésük.

 

Török Sándorné testületi tag: A polgármester úr és a Képviselő-testület figyelmébe ajánlja az 
Érmelléki házszámozást, ennek rendezésére most sor kerülhet az új lakók beköltözésével. 
Tudvalévő, hogy eléggé követhetetlen a számozás, ezért kéri ennek megoldását.

Ugyancsak lakókörzetét, az Érmelléket érinti az a kérése is, hogy az úton lévő mélyedéseket fel 
kellene tölteni, mivel akadályozza a járművek közlekedését. Ez a probléma is megoldást igényel.

 

Macsári József polgármester: Intézkedni fog a fenti felvetések alapján.

 



Zsadányi Sándorné testületi tag: Az önkormányzat eb rendeletét áttekintette, és véleménye szerint 
az abban foglaltaknak sokkal jobban érvényt kellene szerezni, mivel elszaporodtak a városban a 
kóbor ebek. Gondot okoz a póráz nélküli kutyasétáltatás is, és félő, hogy a gazdája mellett szabadon 
engedett, illetve kóbor kutyák kárt tesznek a járókelők testi épségében. Nem tartja 
megengedhetőnek, hogy a Berettyó partján póráz nélkül sétáltassák, illetve futtassák a kutyákat, 
hiszen erre van kijelölt hely az Újtelepen.  Kérdése arra vonatkozik, hogy volt-e bírság a rendelet 
megszegőivel szemben, illetve kóbor kutyákat fog-e be az Önkormányzat. Tarthatatlannak tartja 
ugyanis ezt az állapotot, hiszen tapasztalja, hogy sok kutya van a város központjában gazdátlanul. 
Kéri, hogy a rendelet előírásainak szerezzen érvényt az Önkormányzat.

A testületi üléseken már több alkalommal felvetette a kukák környékének rendezetlenségét, de 
továbbra is felveti, mindaddig, amíg ez nem oldódik meg. Valószínűleg többször kellene a szemetet 
elszállítani, vagy több szemétgyűjtőt kihelyezni. A Bajcsy utcánál szinte mindig tapasztalja, hogy a 
kuka csordultig van. Kéri a TAPPE Kft. felé a felvetést továbbítani.

 

További kérése még, hogy a világháborús emlékművek környékét rendbe kellene tenni.

 

Macsári József polgármester: Sajnálja, hogy a felvetés idején már nincs jelen a TAPPE képviselője, 
azonban a Városfejlesztési Bizottsági ülésen szó volt az ebekről, teljes részletességgel megvitatásra 
került a kérdés a TAPPE Kft. ügyvezetőjének jelenlétében. Szó volt arról, hogy a kóbor kutyákat be 
lehet gyűjteni 14 napra, és a gazdának csak bírság ellenében lehet átadni. Mindezekkel igazán csak 
akkor lehet foglalkozni, ha ilyen eseteket bejelentenek, hiszen ennek hiányában nem tud intézkedést 
tenni az Önkormányzat. A szemétszállítással kapcsolatos problémára, és a kóbor kutyák 
problémájára az áprilisi ülésen vissza lehet térni, amikor a TAPPE ügyvezetője jelen lesz.

 

Bacsó Imre testületi tag: Hozzászólásában felveti, hogy az Újtelepre induló, autóbuszt váró diákok a 
Dózsa Gy. utcai lakótömbök folyosóján rendetlenkednek, és e miatt panasszal éltek a lakók.

 

Macsári József polgármester: Az iskola vezetőségére tartozik a fenti észrevétel, a lakóház közös 
képviselője jelentse az esetet az Iskolánál.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: A Tass vezér utcában megindultak a csatornázási 
munkálatok, ahol új sárrázót is kellene építeni. A lakók ezt mindenképpen igényelnék.

 

Macsári József polgármester: A Műszaki Irodával már történt a fentiekkel kapcsolatban egyeztetés, 
és az utat érdemes felújítani, szilárd burkolattal lezárni, erre az anyagi lehetőséget megkeresik.

 



Barna Gyula testületi tag: Véleménye szerint a Rendőrség jelenleg nem végzi munkáját 
megfelelően. Egyre gyakrabban fordulnak elő a városban tulajdon ellen elkövetett vétségek, és az 
elkövető kilétére nem derül fény. A Rendőrségnek erre kellene inkább nagyobb hangsúlyt helyeznie, 
nem pedig arra, hogy az italboltból távozó személyeket, egy sör fogyasztása után büntetni. A 
lakosságot sokkal jobban kellene védeni a Rendőrségnek, és a garázdaságot csökkenteni.

 

A továbbiakban a temetők állapotát teszi szóvá, amelyeknél hiányosságok észlelhetőek. Megítélése 
szerint ebben változtatni szükséges, és ebben lényegesen az Egyháznak van feladata.

Megemlíti, hogy több településen tapasztalta a templomtornyok kivilágítását, illetve az óra 
működését. Mindezek Szeghalom városában nincsenek megoldva, erre is lehetne megoldást keresni 
az illetékesek által.

 

Macsári József polgármester: A Rendőrséget érintő felvetést továbbítani fogja. A templomvilágítás 
kérdése nem egyszerű, hiszen annak megvalósítása nem kis költséggel jár, külön tervek alapján 
jöhet létre az ilyen jellegű fejlesztés, beruházás.

 

Gajda Mihály testületi tag: Véleménye szerint sem olyan egyszerű a templomvilágítás, mint 
ahogyan azt képviselőtársa említette a fentiekben. Külön pályázati forrásból lehet ilyen beruházást 
megvalósítani.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A temetőkkel kapcsolatban felvetett kritikára reagálva az a meglátása, 
hogy a ravatalozó épületén javulás mutatkozik, és mindkét temető gondozottabb amióta azok az 
Egyház tulajdonában vannak. Mindenki igényének biztosan nem felelnek meg a temetők, de 
amennyiben nincs rá kellő anyagi fedezet, addig nagy változást nem lehet elvárni.

A templomtorony világítása, óra működése véleménye szerint az Egyházra tartozik.

 

Bartis Márton testületi tag: A temetők állapotával kapcsolatban valóban vannak hiányosságok, 
amiket meg kell oldani az Egyház vezetésének. Korábban elhangzott a Képviselő-testület előtt egy 
tájékoztató a temetők üzemeltetésével kapcsolatban a lelkész úr által, és ott a hiányosságok 
felvetése megtörtént, de úgy gondolja, hogy érdemi változás nem történt. Barna Gyula 
képviselőtársának a felvetésével egyetért.

 

Macsári József polgármester: Közös érdeke az Egyháznak az Önkormányzattal együtt, hogy a 
temetők állapotán javítani kell. Ezért az Önkormányzat is pótolja lehetőség szerint a 
hiányosságokat, és valóban arra kell törekedni, hogy a temetők környéke rendezettebb legyen.

 



Egyéb hozzászólás nem hangzott el, megköszöni mindenkinek a figyelmét és a nyilvános testületi 
ülést lezárja. Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester jegyző


