
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. április 25-én tartott 
nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Bartis Márton, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, 
Kardos László, Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, 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 nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, városi 
televízión keresztül a lakosságot, és külön köszönti Vass Juditot és Tatár Ágnest a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 12.osztályos tanulóit, akik átadják a képviselőknek a 
május 6. napjára szóló ballagási meghívót. A meghívók átadását követően megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, mivel 16 fő képviselő jelen, és az ülést megnyitja. Javasolja, 
hogy a napirendeket a nyilvános ülésen a meghívón szereplő sorrend szerint tárgyalják, majd a 
bejelentések után zárt ülés keretében a 4/1. és 4/2.sz. előterjesztést.

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

 

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

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, bizottságok az írásos anyagot 
összevont bizottsági ülésen tárgyalták, és javasolták azt Képviselő-testületnek elfogadásra. Kéri a 
véleményeket, észrevételeket.



Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a jelentést, és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 16 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

49/2005. (IV. 25.) Ökt.sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár beszámolója
Előadó: Horváth László könyvtárigazgató
 

Macsári József polgármester: Kérdezi az intézmény vezetőjét Horváth Lászlót, hogy írásos 
beszámolóját kiegészíti-e.

 

Horváth László Nagy Miklós Városi Könyvtár igazgatója: Az írásos beszámolóhoz csupán rövid 
kiegészítést kíván fűzni, hiszen 2 éve számolt be utoljára az intézmény tevékenységéről. A 
helyzetképelemzés után, a szakmai tevékenység értékelésén belül az állománygyarapítás, 
gazdálkodás, feldolgozó tevékenység és olvasószolgálat területeit, illetve a bibliográfiai 
tevékenységet, helyismereti kutatómunkát, kiadványokat érinti részletesen a beszámoló. Mellékelte 
a Könyvtár feladatrendszerét is tájékoztatásképpen. Annak érdekében, hogy a Képviselő-testületnek 
jobb rálátása legyen a Könyvtár életére, az utóbbi 5 év adatait terjesztette elő. Elmondja, hogy a 
város 20. évfordulója alkalmából bővebb volt a közművelődési tevékenységük, hiszen a rendezvény 
sorozatban intézményük is felvállalt jó néhány feladatot, programot. Az utolsó időkben nagyon 
sikeresnek tűnt az előcsarnokbeli kiállítás sorozat, ezt a továbbiakban is folytatni szeretnék. Az 
írásos anyagot 2004. december 31. nappal zárták le, és az azt követő időszak eseményeiről ad a 
továbbiakban tájékoztatást. Ez évben József Attila portréiból fotókiállítást rendeznek a Nagy Miklós 
Városi Könyvtárban, a költő születésének centenáriumán, ami már jelenleg is megtekinthető. Ennek 
keretében színes programot biztosítottak a középiskolások számára. A Könyvtár benevezett a 
Televízió Nagy Könyv műsorába. A Megyei Könyvtár az egész megyére vonatkozóan pályázatot 
adott be, és említésre méltó, hogy ebben a Városi Könyvtár elnyert egy író-olvasó találkozót Jókai 
Anna Kossuth díjas írónővel, és a Bárka Szerkesztőséggel egy rendhagyó irodalmi órát. Ugyancsak 
sikeres volt januárban a Magyar Kultúra Napján, a Sinka István könyvéből Moharai Mihály által 
illusztrált, fotómásolatokból álló kiállítás. Ez a kiállítás, valamint a múlt évben, a Mágorpusztai 
szobrokról készült kiállítás járja a környező településeket, amit az ott élők látogatnak.

 

Macsári József polgármester: Köszöni a fenti kiegészítést, és kérdezi képviselőtársait, hogy van-e 
kérdésük, véleményük a beszámolóhoz. Összevont bizottsági ülésen napirend volt a beszámoló, és a 
bizottsági tagok elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek.



 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Gratulál a Könyvtár dolgozóinak és a vezetőjének az anyaghoz, és 
az általuk végzett munkához. Örömmel tapasztalta az elmúlt évek során, hogy a Könyvtár 
nyitottabb a lakosság felé a kultúra több területén. Dicséretes az irodalmi estek, kiállítások 
szervezése. Szeretettel gratulál az eddigi tevékenységükhöz, és kívánja, hogy a későbbiekben is így 
folytassák munkájukat.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: A Könyvtár is nagyban hozzájárult kulturális programjaival ahhoz, 
hogy a város méltóképpen tudta ünnepelni múlt évben a 20. évfordulóját, ezért Zsadányi Sándorné 
képviselőtársához csatlakozva gratulál, és elismerését fejezi ki. A pályázatokat illetően kéri, hogy 
azokat kísérjék figyelemmel és lehetőség szerint éljenek a pályázati lehetőségekkel. Hiányolta 
korábban is, és most is megemlíti, hogy előrelépés szükséges az óvodáskorú gyermekeknél és 
általános iskolásoknál a Könyvtár látogatást illetően. Törekedni kellene arra, hogy programokkal, 
versenyekkel meg kell szerettetni a gyerekekkel is a Könyvtárat.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a fenti hozzászólásokat, majd Horváth László igazgató 
úrnak átadja a szót.

 

Horváth László könyvtárigazgató: Köszöni Zsadányi Sándorné képviselő asszony gratulációját, és 
hangsúlyozza, hogy a megváltozott körülmények is pozitívan befolyásolták tevékenységüket, így 
szinte évről-évre fokozatosan jobban tudnak nyitni a lakosság felé. Ugyancsak köszöni Pákozdi 
Gábor elismerését is, illetve indítványait is a Könyvtárral szemben, és a pályázati lehetőségeket 
igyekeznek kihasználni. Az óvodások sűrűn látogatnak hozzájuk a Mesesarok kapcsán, valamint 
különböző kiállítások megtekintése alkalmával, és véleménye szerint ez elegendő számukra, hogy 
így ismerkedjenek a Könyvtárral. Maguk is szeretnék, ha minél több általános iskolai diák iratkozna 
be könyvtárukba. Az iskolai könyvtárakon túl több lehetőséget találnak a diákok a Városi 
Könyvtárban, hiszen érdeklődésüknek megfelelően széleskörű számukra a kínálat. Kéri, hogy minél 
több diák látogasson el intézményükbe, ebben kéri a pedagógusok segítségét is.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni az igazgató úr által elmondottakat, majd javasolja 
elfogadni a beszámolót, és szavazásra terjeszti elő az írásos beszámolót az elhangzott szóbeli 
kiegészítéssel együtt. 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

 

50/2005. (IV. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár írásos beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

3. sz.napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatok, valamint Alapító Okiratok elfogadása
Előadó Macsári József polgármester:

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztésben szerepel a Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása, Szervezeti és Működési Szabályzata, a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata, a Művelődési, Sport és 
Szabadidő Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása, illetve Szervezeti és Működési Szabályzata. A 
kiadott írásos anyagban módosításra került sor az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZMSZ. 
anyagát érintően, amely a pedagógusokra vonatkozik: A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, 
foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén megjelenni. (64. oldalon a 20 perc változott 
15-re) Az iskola valamennyi pedagógusa köteles fogadóórát tartani hetente, melyről a szülőket 
írásban köteles tájékoztatni. (70. oldalon az évenként legalább 8 alkalom változott). A nevelési-
oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatáról együttesen készítette el szakvéleményét 
Szabó Istvánné pedagógiai szakértő, tanácsadó, akit e munkával megbízott a fenntartó. 
Megállapította, hogy az intézmények szervezeti és működési szabályzatai tartalmazzák mindazokat 
a szabályokat, amelyek a működésük rendjét folyamatosan biztosítják, és lehetővé teszik a 
törvényes működést. Megfogalmazta javaslatait, amelyet az intézmények igyekeznek 
megvalósítani. Az összevont bizottsági ülésen részletesen véleményezték az előterjesztéseket, és a 
bizottsági tagok elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek azokat. Kérdezi képviselőtársait, van-e 
kérdésük, illetve véleményük az előterjesztésekkel kapcsolatban. Mivel hozzászólás nem volt, 
szavazásra bocsátja először a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Alapító 
Okiratát. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

51/2005. (IV. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Péter András Gimnázium és 
Szigeti Endre Szakképző Iskola Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint.



 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintett intézmény 
vezetőjét és alkalmazotti közösségét.

 

Határidő: 2005. április 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Szavazásra terjeszti elő a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát. 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

 

52/2005. (IV. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Péter András Gimnázium és 
Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Megbízza az intézmény vezetőjét az SZMSZ-ben foglaltak maradéktalan végrehajtásával.

 

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

Felelős: Vaszkó Tamás PAG és SZESZI igazgatója

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti 
és Működési Szabályzatát, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t
 

53/2005. (IV. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Megbízza az óvodavezetőt, hogy gondoskodjon az SZMSZ-ben foglaltak maradéktalan 
végrehajtásáról.

 

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

Felelős: Kerékgyártó Istvánné óvodavezető

 

Macsári József polgármester: Fentiek után elfogadásra javasolja a Művelődési, Sport-és Szabadidő 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, 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

 

54/2005. (IV. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Művelődési, Sport- és 
Szabadidő Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az SZMSZ-ben foglaltak maradéktalan 
végrehajtásáról.

 

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

Felelős: Maróthy Györgyné Művelődés, Sport- és Szabadidő Központ igazgatója

 

Macsári József polgármester: A következőkben szavazásra terjeszti elő az Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Alapító Okiratát.



 Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

55/2005. (IV. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Alapító Okiratát a melléklet szerint.

 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintett intézmény 
vezetőjét.

 

Határidő: 2005. április 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja az Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

56/2005. (IV. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Megbízza az Iskola igazgatóját, hogy gondoskodjon az SZMSZ.-ben foglaltak maradéktalan 
végrehajtásáról.

 

Határidő: Folyamatos, értelemszerű



Felelős: Fekete László Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója

 

4/3. sz. napirend: József A. u. és Bajcsy Zs. u. felújítására pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot írt ki közutak 
burkolat-felújításának támogatására, és erre szeretne pályázni az Önkormányzat a József A. u. és 
Bajcsy Zs. u. felújítására vonatkozóan. Ez a szakasz a József A. u. kereszteződésétől a Dózsa u. 
kereszteződéséig tart, illetve a Bajcsy u. 29-31. sz. tömblakás előtti szakasz. A saját erőt biztosítaná 
az Önkormányzat a 2005. évi költségvetéséből.

 

Ugyancsak pályázni lehet szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítására is. A gyűjtőszigetek 
számának növelése indokolt, melyet az elfogadott hulladékgazdálkodási terv is előír, és 7 szelektív 
hulladékgyűjtő sziget kialakítására lehetne pályázatot benyújtani. Javasolja a pályázatok 
benyújtását. Az előterjesztésben foglaltakat szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

57/2005. (IV. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács pályázati felhívására pályázatot nyújt be a József A. utca és a Bajcsy Zs. utca (József A. u. 
kereszteződésétől a Dózsa u. kereszteződéséig + a Bajcsy u. 29-31. tömblakás előtti szakasz) 
felújítására.

 

Képviselő-testület a bruttó 20.720 ezer Ft összköltséggel tervezett felújítási munkák önrészét 
8.702,4 ezer Ft-ot (42 %) az Önkormányzat 2005. évi költségvetése terhére biztosítja.

Az igényelt támogatás (58 %) összege: 12.017,6 ezer Ft.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket.



 

Határidő: 2005. május 10.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

H a t á r o z a t

 

58/2005. (IV. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács pályázati felhívására pályázatot nyújt be 7 szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítására. A 7 
sziget kialakításának bruttó költsége 2.502,5 ezer Ft.

Képviselő-testület a bruttó 2.502,5 ezer Ft költséggel tervezett kialakítási munkák önrészét 
750.750,- Ft-ot (30 %) az Önkormányzat 2005. évi költségvetése terhére biztosítja.

Az igényelt támogatás (70 %) összege: 1.751,75 ezer- Ft.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket.

 

Határidő: 2005. május 10.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/4. sz. napirend: EU Önerő Alap támogatásra pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ugyancsak lehetőség kínálkozik az EU Önerő Alap támogatására is 
pályázatot benyújtani. A Tildy utca rekonstrukciójára SAPARD támogatást nyert az Önkormányzat 
múlt évben. Amennyiben a jelenlegi pályázat sikeres lenne, úgy több mint 8 M Ft-ot lehetne 
támogatásként nyerni. Javasolja a pályázat benyújtását, és szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatát. 



Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

59/2005. (IV. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 14/2005. (III. 30.) 
BM. sz. rendelet előírásainak figyelembevételével pályázatot nyújtson be az EU Önerő Alap 
támogatására 8.413,83 ezer Ft-os támogatási igénnyel.

 

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

 

Határidő: 2005. május 10.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A nyilvános testületi ülésnek egyéb napirendje nincs. Szóbeli 
bejelentésében elmondja, hogy Körösladányt érintően merült fel az igény, hogy szükség lenne olyan 
helyközi autóbuszjáratra, amellyel 6 óra előtt beérkeznének az utasok Békéscsabára, az ottani 
munkahelyükre. Kéri a TV. nyilvánossága előtt a szeghalmi lakosokat, hogy jelezzék ilyen irányú 
igényüket. Kéri a képviselőket is, hogy a lakókörzetüket tájékoztassák erről, és amennyiben igény 
jelentkezik, úgy a KÖRÖS VOLÁN indítani fogja a korai autóbuszjáratot a megyeszékhelyre, akár 
5-8 fő utas jelentkezése esetén is. Fentiek után kérdezi képviselőtársait, hogy van-e bejelentésük.

 

Török Sándorné testületi tag: Az Árpád és Bajcsy Zs. utcai lakosok kifogásolták, hogy a 
kábeltelevízión keresztül rossz a képminőség, és hiába hívják a FIBER-NET megadott 
telefonszámát, nem sikerül a segítségüket kérni, és nem tudnak hová fordulni. Kérdezi, hogy mi a 
teendő ilyen esetekben.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Az Önkormányzat által, a Dózsa-Fáy úton kialakított gépkocsi 
parkolónál nincs egyáltalán világítás, ezért a parkoló nem biztonságos. Kérdezi, hogy a közvilágítás 
megoldható-e. További kérdése, hogy a víztorony tetején lévő adó nem káros-e az itt lakók számára. 
A hozzászólásában tájékoztatást kér arra vonatkozóan is, igaz-e, hogy a Kossuth tér 7. sz. alatt lévő 
önkormányzati lakás egyike licit nélkül került eladásra egy közalkalmazott részére.



 

Farkas Zoltán testületi tag: A Kinizsi utca szakasza több helyen olyan mértékben meghibásodott, 
nyomvályúk keletkeztek, hogy ezek balesetveszélyesek. Az a kérése, hogy a Békés megyei 
Közútkezelő KHT- val vegye fel a kapcsolatot mielőbb az Önkormányzat, és a hibákat lehetőség 
szerint szüntessék meg.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Többször szó volt a bizottsági ülésen, és a Gimnázium igazgatójával is 
egyeztetve volt a kérdés, amiben kéri a döntéshozatalt. Ahhoz, hogy a Szakképző Iskolában 
hegesztő, forgácsoló, autószerelő, vagy bármilyen szakmát be lehessen indítani, a Képviselő-testület 
döntése kell, és a szakmát meg lehet hirdetni. Tekintettel arra, hogy az Iskola vezetése csak ezután 
tud lépni, kéri, hogy erre vonatkozóan hozzanak döntést.

 

Macsári József polgármester: Az elhangzott kérdésekre az alábbiakban válaszol képviselőtársainak. 
A FIBER-NET-tel kapcsolatban több észrevétel, panasz érkezik. A KÁBEL Elektro Kft. 
tulajdonosától kapott tájékoztatás szerint felmondták a karbantartási szerződést a FIBER-NET-tel, 
aki nem volt hajlandó tárgyalni a lehetséges megoldásokról. Maga is tapasztalta, hogy a megadott 
telefonszámon nem lehet őket elérni, hiszen az üzenetrögzítő jelentkezik, és 2 nap a reakcióidő. 
Valóban gond, hogy ilyen nagy összegű lakossági díj fizetése mellett milyen lassan reagál a 
társaság. Ez a probléma azonban nincs összefüggésben a Kábel Elektro Kft.-nél történt tulajdonos 
változással. Levélben megkeresi a társaságot, és a Török Sándorné képviselő asszony által 
elmondottakon túl is kérni fogja, hogy idejében foglalkozzanak a lakosság észrevételeivel, és a 
szolgáltatás legyen színvonalasabb.

 

A Dózsa-Fáy utcai parkolóknál a Műszaki Iroda munkatársai megvizsgálják annak lehetőségét, 
hogy a világítás miképpen oldható meg. Ebben intézkedést ígér, bár ez hosszabb időt is igénybe 
vehet, amennyiben pluszközvilágítás kiépítésére lesz szükség. Tudomása szerint a víztorony fölötti 
adónak nincs káros hatása a környéken lakók számára. A Kossuth tér 7. sz. alatt lévő önkormányzati 
lakást valóban közalkalmazott vásárolta meg licit nélkül, amelyre az érvényben lévő helyi rendelet 
biztosította a lehetőséget. A Kinizsi utcán és az Újtelepen keletkezett nyomvályúk valóban 
balesetveszélyesek, ezzel kapcsolatban felveszi az Önkormányzat a kapcsolatot a Közútkezelő 
KHT-val, mivel mielőbb indokolt a javítás.

 

Pákozdi képviselőtársa indítványára javasolja, hogy a Képviselő-testület hozzon határozatot arra, 
vizsgálja meg az intézmény az igényeket, hogy milyen formában tudná szélesíteni azokat az 
oktatásokat, amelyre Szeghalmon és vonzáskörzetében igény van. A lehetőségek felmérése után a 
Képviselő-testület meghozza döntését az új szakok indítására vonatkozóan. Az indítványt 
szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

60/2005. (IV. 25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza a Péter András Gimnázium 
és Szigeti Endre Szakképző Iskola vezetésének, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, milyen 
formában tudná bővíteni az iskolai oktatást a szakképzés különböző területein, és erre történjen 
igényfelmérés Szeghalmon és vonzáskörzetében.

Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.

 

Határidő: 2005.június 15.

Felelős: Vaszkó Tamás PAG és SZESZI igazgatója

 

Macsári József polgármester: Tekintettel arra, hogy több hozzászólás nem volt, megköszöni a 
Képviselő-testület eddigi munkáját, a jelenlevők figyelmét, és lezárja a nyilvános testületi ülést. 
Képviselő-testület a következőkben zárt ülésen folytatja tovább munkáját.

 

Macsári József                                                                         Dr. Oláh Ernő


