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Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. június 27-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, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné, 
Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska 
aljegyző, a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, a napirendi pontokkal kapcsolatos meghívottak, 
valamint érdeklődők, és Gali Mária jegyzőkönyvvezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, kábel-
televízión keresztül az érdeklődő szeghalmi lakosokat, akik figyelemmel kísérik az ülést.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 15 fő van jelen az ülés kezdetekor, 
így az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat, és javaslatot tesz azok tárgyalására. A 4/3., 
4/5., 4/6., 4/8., 4/9., 4/12. és 4/13.sz. előterjesztéseket zárt ülésen, míg a többi napirendet a 
nyilvános ülésen tárgyalják. A Képviselő-testület tagjai 15 igen szavazattal – egyhangúlag – 
egyetértettek a napirendek tárgyalásával a fentiek szerint.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri a véleményeket 
az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a jelentést. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

 

2.        sz. napirend: Tűzoltóparancsnokság beszámolója

Előadó: Nagy István alezredes tűzoltóparancsanok-helyettes

 

Nagy István alezredes tűzoltóparancsnok-helyettes: Szeghalom Város Önkormányzat Hivatásos 
Tűzoltósága 2 éve, 2003-ban adott számot munkájáról, tevékenységéről. A jelenlegi beszámoló az 
eltelt 2 év munkáját foglalja össze, röviden értékeli a Tűzoltóságon belüli eredményeket és 
gondokat. Ezen időszak alatt a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végzett 
felügyeleti ellenőrzések során, amely többek között érintette a készenléti szolgálat ellátását, 
gyakorlatok megtartását, a tűzvédelmi és személyzeti munkát, hiányosságok nem merültek fel. A 
felügyeleti ellenőrzések eredményei azt mutatták, hogy a szeghalmi tűzoltóság munkáját a 
jogszabályoknak megfelelően végzi, ugyanakkor a felügyeleti szerv részéről minden esetben 
megnyilvánult a segítőkészség.

 

Az elmúlt 10 évben ami negatív és pozitív változás volt a Tűzoltóság életében, az mindkettő 
említésre érdemes. A pozitív változást az volt, hogy a Tűzoltóság önkormányzati lett. A negatív 
változás nagyon érzékenyen érintette az állományt, hiszen 1995-ben 11 munkatárstól kellett 
megválniuk. A létszámcsökkentés következtében a 2 gépjármű fecskenő, és 2 tűzoltóautó helyett, 
azóta 1 gépjárműfecskendővel és 1 tűzoltóautóval lehet kivonulni. Az autó meg van, de a 
személyzet nem biztosított. Országos viszonylatban nincs másik olyan tűzoltóság, mint a szeghalmi, 
amely a működési területére ilyen nagy távolságokra vonuljon. Évente nagyszámúnak mondható a 
segítségnyújtások száma, amikor más hivatásos önkormányzati tűzoltóság elsődleges működési 
területén kell beavatkozni. Ilyen esetekben sajnálatos módon, Szeghalmon és a környező 
településeken nincs biztosítva a tűzvédelem. Mindezekre tekintettel minden lehetőséget, minden 
fórumot felhasznál a Tűzoltóság arra, hogy a II-es szervezési kategóriába visszakerüljön, azonban 
ez idáig erre semmi biztató intézkedés nem történt. A belügyminiszter asszonyhoz is kérelemmel 
fordult a parancsnokság, de mindhiába. Az Országos Szövetség harcol az I-es kategória végleges 
megszüntetéséért.

 

A továbbiakban a szakterületek munkájának értékelése során tájékoztatást ad a tűzmegelőzési 
szakterületről, ezen belül a hatósági ellenőrzésekről, szakhatósági tevékenységről, a tűzvizsgálati 
tevékenységről és a tájékoztatási, propaganda tevékenységről, számadatokat felsorakoztatva. 



Ez utóbbi tevékenységnél kiemeli, hogy a tűzvédelmi előírások megismertetésére nagy hangsúlyt 
fektetnek, rendszeres a kapcsolat az óvodákkal, iskolákkal, munkahelyekkel, ahol előadásokat 
tartanak a megelőzéssel kapcsolatban. Megítélésük szerint népszerű a fiatalok körében a laktanya 
látogatása, és tartanak nyilvános bemutatásokat az odalátogatók számára.

 

A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységéről szóló tájékoztatásban elmondja, hogy a vonulások 
közül magas a műszaki mentések száma. Sok a közlekedési baleset, csapadékosabb időszakban sok 
a vízeltávolításhoz való kivonulások száma. E tevékenységnél megállapítható, hogy az alapvető 
tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásához a megfelelő technikai felszereléssel rendelkezik 
az állomány.

 

A személyzeti és ügyviteli tevékenységnél visszautal az 1995-ös létszámcsökkentésre, azóta a 
parancsnokság létszáma nem változott. A parancsnokságon dolgozók rendelkeznek a megfelelő 
iskolai végzettséggel, valamint különböző tanfolyamokon szerzik meg jelenleg is a munkájukhoz 
szükséges képesítést. Lehetőség kínálkozik jutalmazásra, kitüntetések átadására, erről is.

 

A gazdasági tevékenységet említve, a gazdálkodáshoz szükséges összeget biztosítja a központi 
költségvetés a fenntartó önkormányzatokon keresztül. Minden évben gondot okoz, hogy a dologi 
kiadásokra megállapított normatíva az év folyamán nem elegendő, évente 4-5 millió Ft-tal többet 
kell költeni, mint amennyi dologi kiadás meg van határozva. Így az anyagi helyzet javítása a 
működési bevétel növelésével lehetséges, a kiadásokat pedig igyekeznek minimálisra csökkenteni. 
Remélhetőleg rövid időn belül e területen is javulás várható. A Tűzoltóság eredményes pályázatai 
nyomán több hasznos eszköz átvételére kerülhetett sor. Az elmúlt 2 év folyamán sikerült olyan 
eszközöket beszerezni, amelyek alapvetően szükségesek a működéshez. A készenléti állomány 
megfelelő számú és minőségű egyéni védőfelszereléssel rendelkezik. Említésre érdemes a 
németországi, cseh, lengyel ifjúsági tűzoltókkal felvett kapcsolat. Ennek eredményeképpen 
lehetőség kínálkozott, hogy korábban táborozásokon vett részt több szeghalmi, tűzoltó gyermekei. 
Ez évben a szeghalmi tűzoltóság vállalkozott annak megszervezésére, hogy egy 10 napos táborban 
találkoznak a szeghalmi gyerekek a fenti országok fiataljaival. A fentieket összegezve, befejezésül 
elmondja, hogy megítélésük szerint az állomány mind magasabb szinten képes ellátni feladatukat, 
folyamatosan erre törekedve. Minden erejükkel arra törekednek, hogy mindjobban megfeleljenek a 
követelményeknek, és minden segítséget megadnak a hozzájuk fordulóknak.

Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjenek elfogadni.

 

Macsári József polgármester: Köszöni a szóbeli tájékoztatást. Az összevont bizottsági ülésen 
véleményezték a bizottsági tagok a beszámolót. Elismerések hangzottak el a Tűzoltóság irányába, 
amiért minden önkormányzati intézménynek a segítségére van, bármilyen kérés nyomán. 
Dicsérendő, hogy sikeres pályázatokkal bővítette eszközállományát, felszerelését a parancsnokság. 
Külön említést érdemes a mentőcsónakra való sikeres pályázat, ez az eszköz a II. félévban kerül 
átadásra. Megkapták a BM-től a 4,6 millió Ft-ot, amelyet pótlékokra nyert. A bizottsági ülésen 
felvetődött, hogy katasztrófavédelem irányítása révén nagyon esetben 50-60 km-re távolodtak 
Szeghalomtól, tehát át kellett menni olyan településre is, amely már nem tartozik Szeghalom 
illetékességi területéhez. 



Ezért ennél fogva is indokolt lenne az önkormányzati tűzoltóságnak a II-es szervezési kategóriába 
való besorolása, amelynek érdekében maga is igyekszik folyamatosan lépéseket tenni. Ez ügyben 
országos összefogás is indult.

Kéri a beszámolóval kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése, hogy Szeghalom területén belül az elmúlt időszakban mennyi 
tűzeset volt, és mi az, amit a megelőzés érdekében le lehet szűrni. A kábeltelevízión keresztül fel 
lehetne hívni a lakosság figyelmét, hogy a nyári időszakban mi az, amivel csökkenteni lehetne az 
eseteket, a Tűzoltóság kivonulását. Örömmel hallotta, hogy a Tűzoltóság a műszaki mentéshez 
szükséges eszközökkel rendelkezik.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Bizottsági ülésen a tűzoltóparancsnok úr említette, hogy a 
tűzoltómunka bevetése látványos. Véleménye szerint ha nincs bevetésen, akkor is segít, hiszen az 
iskolai intézmény részéről a Tűzoltósághoz nem tudnak olyan kéréssel fordulni, amelyben az 
állomány tagjai ne segítenének. Bármilyen verseny, esemény van iskolájukban minden alkalommal 
a segítségükre vannak, és nagyon örül annak, hogy ilyen nyitottak a város lakosságának irányába 
minden területen. Kéri alezredes urat, hogy mindezt tolmácsolja a parancsnok úr felé.

 

Nagy István alezredes: Köszöni az elhangzott hozzászólásokat. A tűzesetek kb. 20-25 %-a 
Szeghalom területén fordul elő. Ezek keletkezési okai időszakoktól függően változik. Télen a 
fűtések, kémények, nyáron az avar-, gaz-, tarlóégetés ami tüzet okozhat, és mindezek elkerülésére 
különösen nagyobb gonddal ügyeljen a lakosság. Kombájntüzek szerencsére nincsenek, de a bálázó 
tüzek előfordulnak. Az elmúlt hónap végén módosult az országos tűzvédelmi szabályzat, ami 
különösen a mezőgazdaságra vonatkozóan is új szabályozásokat tesz. Eddig is szükséges volt a 
mezőgazdasági gépszemle, ez most szigorítva lett, és a megfelelő felkészítésre felhívja a figyelmet. 
A Tűzoltóság minden esetben a rendelkezésére áll a segítséget, akár tanácsot kérők számára is, 
szívesen veszik a megkereséseket.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a fenti kiegészítést, és szavazásra bocsátja Képviselő-
testületnek a beszámoló elfogadását. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tűzoltóság munkájáról készült írásos 
beszámolót, és annak szóbeli kiegészítését elfogadja. Képviselő-testület a szeghalmi tűzoltóság 
állományában lévő valamennyi dolgozónak gratulál az áldozatos munkájáért, és jó egészséget kíván 
a további felelősségteljes tevékenységéhez.

 

3.        sz. napirend: Tájékoztató a bizottságok munkájáról

Előadók: Bizottságok elnökei

 

Macsári József polgármester: A napirendnek megfelelően kéri a bizottsági elnököket, hogy 
számoljanak be 2004-től jelen időszakig az általuk vezetett bizottságok munkájáról.

 

Hidi Sándor Pénzügyi Bizottság elnökének távolléte miatt, megbízásából a Pénzügyi Bizottság 
munkájáról maga ad tájékoztatást. A Képviselő-testület bizottságai hatékonyan működnek 
megalakulásuk óta. Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint minden bizottság végzi tevékenységét, 
a feladatkörüket illetően, és a képviselő-testületi ülések előterjesztéseit véleményezik, amelyek egy-
egy bizottság hatáskörébe tartoznak. Ettől eltérő a Pénzügyi Bizottság munkája, hiszen tagjai 
minden egyes előterjesztést véleményeznek, nagyban segítve ezzel a Képviselő-testület döntését. Az 
ülések számának számának ismertetése mellett elmondja, hogy a Bizottság minden alkalommal 
határozatképes volt, tagjai felelősségteljesen részt vettek többnyire mindig a bizottság munkájában.

 

Szakmai segítséget nyújtottak az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, értékelte a 
zárszámadást, ellenőrizte, illetve szakmai segítséget nyújtott a pályázatok elkészítésében, annak 
pénzügyi tervezetét illetően. Mindezeken felül kérte a Pénzügyi Bizottság, hogy a belső ellenőr 
számoljon be az elmúlt évi munkájáról, ami meg is történt, melynek alapján jónak és tárgyilagosnak 
értékelte a belső ellenőrzés tevékenységét. Kéri a továbbiakban a többi bizottságok munkájáról 
szóló beszámolót.

 

Bartis Márton Városfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottság az elmúlt másfél év alatt küldetésének 
megfelelően végezte munkáját. A bizottság rendszeresen ülésezett, a képviselő-testületi üléseket 
megelőzően véleményezte az előterjesztéseket, a tagok tevékenyen részt vettek a döntések 
előkészítésében. Mindezeken felül igyekezett szakmai segítséget nyújtani az Önkormányzat 
beruházásainak megvalósításához, a városrendezéshez, véleményezte a beruházások terveit, például 
a Tildy utcai rekonstrukció tervét és ezen felül minden beruházást. Döntést hozott a 2004., 2005. évi 
járdaépítés ütemezéséről, az ehhez biztosított önkormányzati támogatást, valamint a lakosság 
hozzájárulásának meghatározásáról. Az egyes témakörök tárgyalásánál mindig hangsúlyt kaptak a 
bizottságban lévő szakemberek véleményei, hozzászólásai. A bizottság a megfelelő információk 
birtokában mindig érdemben, parttalan, értelmetlen viták nélkül, a szakmai rálátáson túl is 
városépítő, jó szándékkal végezte feladatát.

 



Pákozdi Gábor Sport és Civilszervezetek Bizottságának elnöke: A Bizottság 7 fővel működik, ez 
idáig rendszeresen tartott üléseket múlt évben és ez évben is. 2004-ben 28 alkalommal hoztak 
döntést különböző támogatások odaítélésében, míg ez évben már 25 alkalommal. Az SZMSZ. 
jelentős lehetőségeket biztosít bizottságuk számára, így dönt a keret erejéig a sport és 
civilszervezetek támogatásáról, dönt a sportcsarnok használatával kapcsolatos támogatásáról, illetve 
véleményezi a feladatkörét érintő testületi ülésre kerülő előterjesztéseket. Véleménye szerint 
ezekkel a jogokkal a bizottság jól gazdálkodott, és a döntéseik megalapozottak, széles 
konszenzuson alapulnak. A múlt évben, és ez évben is több mint 12 millió Ft felosztásáról 
döntöttek, ennek legnagyobb részét a női kézilabda egyesület, és a labdarugó szakosztály vitte el 
mintegy 8 millió Ft-ban. A fennmaradó támogatási összeget különböző mértékben osztották fel úgy, 
hogy néhány egyesületet tevékenységük szerint kiemelten kezeltek, mint például a SÁRRÉTI 
Népdalkör Egyesület, a szeghalmi Kulturális Egyesület, a Test és Erőépítő Egyesület, a Szeghalmi 
Cigányokért Egyesület, Karate Sport Egyesület, SÁRRÉTI Táncsport Egyesület, Szeghalmi 
Nyugdíjasokért Alapítvány. Ezen túl minden kérelemmel foglalkozik a bizottság, amely hozzájuk 
kerül. A kérelmek elbírálására, a támogatások elosztására februárban került sor, melyet megelőzött 
egy „kerekasztal” beszélgetés. Gazdálkodásuknál figyelembe veszik, hogy főképpen országos, 
nagyobb versenyeken résztvevőket támogassanak, de igyekeznek kisebb rendezvényeket is 
támogatni lehetőségeik szerint. Amennyiben lehetőség kínálkozik, a következő évben itt kerül 
megrendezésre az Erőemelő Világszövetség szervezésében a 2006-os Fekvenyomó Világbajnokság, 
ennek rendezésében is igyekszik segítségére lenni a Sport és Civilszervezetek Bizottsága.

 

Eitler Gottfried Közbeszerzési Bizottság elnöke: Mint ismeretes, az új közbeszerzési törvény és a 
Magyar Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása egy időben lépett hatályba. A 
Közbeszerzési Bizottság a törvény előírásainak megfelelően végezte el minden alkalommal a 
munkáját, választotta ki a várost érintő beruházásokra a kivitelezőt. A Bizottság közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően többek között döntött a Művelődési Központ felújításánál, az iskolatej 
szállításánál, a nyomtatvány és irodaszer beszerzésénél, Várhely Ifjúsági tábor felújításánál, a Tildy 
utcai rekonstrukciós munkálatoknál a kivitelező cég kiválasztásában. Az elbírálásokkal 
kapcsolatban panasz nem merült fel az ajánlatot tevők körében. Ezt követően a vállalkozási 
szerződések megkötése megtörtént, a rekonstrukciós munkálatok részben már megvalósultak, 
folyamatban vannak.

Nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó beszerzés az elmúlt időszakban nem volt.

 

Gajda Mihály Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke: Más környező településekhez képest az 
itt működő Egészségügyi és Népjóléti Bizottságnak korlátozottabb a jogköre, viszonylag elég sok 
szociális témájú kérdés a polgármester hatáskörébe van utalva. A bizottság fő tevékenységi köre a 
BURSA Hungarica pályázati kiírásra beérkezett pályázatok elbírálása, a szilárd hulladékszállítási 
díjkedvezmény megállapítása, és a szociális lakásingatlan sorrendjének kialakítása, családi ház 
vásárlásához önkormányzati támogatás odaítélése az arra rászorulók részére. A bizottság munkája 
elég behatárolt rendeletileg, és a rendelet 100 %-os betartásán őrködik, l-2 esetben fordult elő, hogy 
méltányossági alapon hozott döntést. A lakosság köréből, a kérelmeket elutasítva többen 
fellebbezéssel éltek, de sajnálatos módon a bizottság nem tudja átlépni azokat a korlátokat, 
amelyeket a rendelet szab. Összességében a bizottság ellátja azokat a feladatokat, amellyel a 
Képviselő-testület felruházta. 

 



(Török Sándorné megérkezett az ülésre, így a testületi tagok száma: 16 fő)

 

Bacsó Imre testületi tag: Elismeréssel szól a bizottságok munkájáról. Mint képviselő igazán ebben a 
ciklusban ismerte meg a bizottsági munkák lényegét, és fontosságát. Ezúton szeretné megköszönni 
a Sport és Civilszervezet Bizottságának munkáját, hiszen több alkalommal segítettek a Szeghalmi 
Cigányokért Egyesület programjainak megvalósításában, támogatások biztosításával. Járva az 
országot, a megyét azt tapasztalta, beszélgetve önkormányzati vezetőkkel, civilszervezetekkel, hogy 
nem mindenhol működik, ilyen tevékenységű bizottság. Erdélyben is felvetette e bizottság 
működését, ahol nagy lelkesedéssel és sok kérdéssel fogadták a bizottság munkájáról szóló 
beszámolóját.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a bizottságok elnökeinek beszámolóját, általuk végzett 
lelkiismeretes munkát. Megköszöni egyúttal a külső bizottsági tagok munkáját is, akik szakmai 
tudásukkal szintén hozzájárultak a bizottságok sikeres működéséhez, eddigi tevékenységük 
színvonalas ellátásához.

 

4/1. sz. napirend: SZMSZ rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A rendelet-tervezet egy módosítást tartalmaz a Hivatal ügyrendjét 
érintően. Bizottságok véleményezték, és javasolták elfogadásra. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az írásos előterjesztést, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2005. sz. r e n d e l e t e

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1995. (III. 27.) sz. rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) módosításáról

 

1. §
 

A rendelet 25. §-ában meghatározott melléklet (ügyrend) 2. § (3) bekezdés f. pontja első mondata 
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:



 

         f., Okmányiroda – vezeti: okmányiroda vezető

 

2. §
 

Ez a rendelet 2005. július 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

4/2. sz. napirend: Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás megszüntetése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Korábban már képviselő-testületi ülésen bejelentette az Észak-Békés 
Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás megszüntetését, hiszen gyakorlatilag 
ugyanazokat a feladatokat látja el a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás is, mint az előbb 
említett társulás. Így nincs értelme a feladatok párhuzamosan történő ellátásának, így javasolja 
Képviselő-testületnek, hogy értsenek egyet a korábban létrehozott társulás megszüntetésével. 
Amennyiben megszűnik, úgy jogutódja a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás lesz 2005. július 
1-től. Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Az összevont 
bizottsági ülésen az előterjesztést támogatták a bizottsági tagok.

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra terjeszti az előterjesztést, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t
78/2005. (VI. 27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Észak-Békés 
Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás megszűnjön, és jogutódja Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás legyen 2005. július 1-től.

 

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

 

Határidő: Azonnal



Felelős: Macsári József polgármester

 

4/4. sz. napirend: Szennyvízcsatorna öblözet és tisztítótelep bővítéséhez pályázati támogatás 
ütemezése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Pályázatot nyújtott be korábban az Önkormányzat a 3., 9., 10., 11., 12. 
sz. szennyvízcsatorna öblözet és tisztítótelep bővítésére. A beruházás támogatására beadott 
pályázatot a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács elfogadta, azonban az igényelt támogatás 
ütemezése nem a pályázatban megjelöltek alapján történt. Így ennek rendezésére a határozati 
javaslatban foglaltak szerint kell döntenie a Képviselő-testületnek, hogy sikeres legyen véglegesen a 
benyújtott és már elfogadott pályázat. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket.

 

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

79/2005. (VI. 27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 3., 9., 10., 11., 12. sz. 
szennyvízcsatorna öblözet építés és tisztítótelep bővítés tárgyú beruházás megvalósításához vállalt 
2005. évi ütemezésű saját forrás módosításával a 39/2005. (V. 31.) BMTT. számú határozattal 
megítélt támogatás üteméhez igazodva.

 

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

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/7. sz. napirend: Hozzájárulás házi gyermekorvosok részére Irányított Betegellátási Rendszerben 



való működéshez

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Korábbi ülésen már hozott döntést a Képviselő-testület Dr. Farkas 
Ilona vállalkozó házi gyermekorvos részére, az Irányított Betegellátási modellkísérletben való 
részvételéhez. Jelen előterjesztés azt tartalmazza, hogy Dr. Farkas Ilona vállalkozó házi 
gyermekorvos is szeretne részt venni e modellkísérletben, melyhez szükséges a Képviselő-testület 
hozzájárulása. Bizottsági ülésen támogatták a bizottsági tagok az előterjesztést.

 

Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t
 

80/2005. (VI. 27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet szervezésében működő 
Irányított Betegellátási Rendszerében Dr. Farkas Erzsébet vállalkozó házi gyermekorvos, 
Szeghalom Ady u. 1/B. sz. alatti lakos, mint egészségügyi szolgáltató részt vegyen.

 

Az Önkormányzatra a praxis Modellkísérletben való részvétele semmilyen anyagi következménnyel 
nem jár.

 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.

 

Határidő: 2005. július 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/10. sz. napirend: 2006. Fekvenyomó Világbajnokság költségvetési tervezete



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület már tárgyalt a 2006. évi világbajnokság 
Szeghalmon történő rendezéséről, és elviekben támogatta a lehetőségét annak, hogy a város legyen 
a helyszíne e világbajnokság eseménynek. Azóta elkészült az esemény részletes forgatókönyve, és 
tudvalévő a költségvetés, Szeghalom város mindenképpen szeretne pályázni e nagyszabású verseny 
lebonyolítására. A világbajnokság megrendezéséhez Miskolc is benyújtja pályázatát és Szeghalom 
nagy kihívásnak tekinti, hogy neve is számításba jött a rendezvény színhelyéül. Kéri a Képviselő-
testület hozzájárulását a pályázat benyújtásához. Ha a VB. helyszínéül Szeghalmot választanák, ez 
azt jelenti, hogy a rendezvény ideje alatt 400-500 külföldi tartózkodik a városban, akiknek az 
étkezést, szállást biztosítani kell. Bizottságok támogatták az előterjesztést, kéri képviselőtársait is, 
hogy tekintsék át a költségvetési tervezetet, és mondják el véleményüket azzal kapcsolatban.

 

Amennyiben a pályázat benyújtása mellett dönt a Képviselő-testület, úgy a 2006. évi 
költségvetésben biztosítani kell a rendezvény lebonyolításához szükséges pénzösszeget. A 
szervezésben és lebonyolításban nagy szerepe lesz a Műszaki Irodának, és a Művelődési 
Központnak. Ha a pályázat sikeres lesz, az Önkormányzat minden lehetőséget megkeres arra, hogy 
szponzori támogatással csökkentsék a biztosítandó összeg nagyságát. Bízik a támogatásokban.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Kérdése arra vonatkozik, hogy a központi költségvetésből lehetne-
e pénzt pályázni a rendezvény finanszírozásához.

 

Macsári József polgármester: Tudomása szerint a jelenlegi pályázati kiírások között nincs erre 
lehetőség. Bízik azonban abban, hogy amennyiben benyújtják a pályázatot, jövő évben lehetőség 
nyílik pályázati támogatásra. A jelenleg elkészített költségvetés nem tartalmazza azokat az esetleges 
szponzori bevételeket, amelyek csökkentenék a kiadásokat. Erre konkrét útmutatást nem kapott az 
önkormányzat.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A költségvetési tervezetben szereplő összeg nagyon nagy 
összegnek tűnik, de mégis meg kellene szerezni Szeghalom városának a rendezvény 
lebonyolításának jogát. Próbálkozni kell majd, hátha sikerül megpályázni a költségvetés egy részét. 
Fontos eseménynek tartja a világbajnokság itteni rendezését, de fontos a sportcsarnok kérdése is. 
Úgy gondolja, hogy ha a város 300 millió Ft-ot szánt egy ilyen látványos beruházásra, ahol azért 
épült a lelátó, hogy használatba legyen véve, onnan a sportrendezvényeket figyelemmel lehet 
kísérni, akkor az egész sportpályát rendbe kellene tenni. Ez már így lenne teljes, ha a sportpálya 
egész területét használatba lehetne venni.

 

Ezzel a gondolattal javasolja elfogadni az előterjesztést, hogy ezt a plusz munkát és hiányosságot, 
ami még megvalósításra vár a sportcsarnok mellett, mindenképpen vállalja fel az Önkormányzat.



 

Macsári József polgármester: Fentiek után javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra az 
előterjesztést. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

81/2005. (VI. 27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2006. évi 
FEKVENYOMÓ Világbajnokság színhelye Szeghalom legyen, és pályázat benyújtását határozza el 
a verseny lebonyolítására. Képviselő-testület jóváhagyja a rendezésre vonatkozó pénzügyi tervet a 
határozat melléklete szerint, és a világbajnokság megrendezéséhez szükséges közel 7 millió Ft-ot 
biztosítja az Önkormányzat 2006. évi költségvetésében.

 

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

 

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/11. sz. napirend: KÖRÖS-SÁRRÉTI AKCIÓCSOPORT-hoz való csatlakozás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A LEADER+ program néven a térségben is megalakult a Körös-
Sárréti Akciócsoport. Ennek lényege az, hogy az akciócsoportban résztvevő önkormányzatok 
részéről is lehetőség nyílik majd pályázatokat benyújtani. Civilszervezetek bevonásával az 
akciócsoport egy bizonyos keretösszeg felett rendelkezik, amelyre pályázatokat lehet benyújtani. E 
munkában az Önkormányzat munkatársa is részt vesz. Lefedi a Többcélú Kistérségi Társulás 
valamennyi települését, illetve kiegészül Okány, Zsadány, Biharugra és Körösnagyharsány 
településekkel. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy ehhez az akciócsoporthoz csatlakozzon az 
Önkormányzat.

 



Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése, hogy az akciócsoport kikből áll, ki vezeti, milyen tőkéből 
működik jelenleg. Egyáltalán kellett-e ehhez az Önkormányzat hozzájárulása.

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat számára nem jelent anyagi terhet, ha ehhez a 
programhoz csatlakozik. Gila Károly az, aki összefogja az akciócsoport munkáját. Legutóbb 
Szeghalmon volt ülése az akciócsoportnak, és az a tapasztalat, hogy valamennyi település részéről a 
városmenedzserek, a településmenedzserek azok, akik részt vesznek ebben a munkában, illetve 
civilszervezeteknek a vezetői. Egyetlenegy Önkormányzatnak, így Szeghalomnak sem jelent 
pluszköltséget, de ennek a programnak a feltételek, hogy egy akciócsoportot hozzon létre a 
Képviselő-testület. Részletezve van az előterjesztésben, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, 
mennyi pályázati támogatási összegből lehet nyerni, amennyiben sikeresek a pályázatok.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Nem egyértelmű számára a pályázat benyújtása, a támogatás 
elnyerése.

 

Macsári József polgármester: Nincs esélye az önkormányzatoknak, hogy a Lider+programban 
bármilyen szinten részt vegyen, ha nem lép be a már említett akciócsoportba.

Kéri, hogy az előterjesztésben foglaltakkal a Képviselő-testület tagjai értsenek egyet, és javasolja, 
hogy nyilvánítsa ki szándékát az akciócsoporthoz való csatlakozáshoz. Mivel hozzászólás nem volt, 
szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 14 igen szavazattal , 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

82/2005. (VI. 27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyílvánítja szándékát, hogy a térségben 
alakult KÖRÖS-SÁRRÉTI AKCIÓCSOPORT-hoz csatlakozni kíván.

 

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekkel kapcsolatos intézkedéseket.

 

Határidő: 2005. június 30.

Felelős: Macsári József polgármester



 

Napirend: Tóth Gergelyné bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelem

Előadó: Macsári József polgármester
 

Macsári József polgármester: Képviselő-testület Tóth Gergelyné magánvállalkozó, Szeghalom 
Széchenyi u. 79. sz. alatti lakos kérelme alapján, bérbe adta részére vállalkozási tevékenységéhez a 
korábbi szakiskola műhelyét. A bérlő olyan kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 2005. 
június 30-án lejáró bérleti szerződését 1 hónappal hosszabbítsa meg a Képviselő-testület. Javasolja 
a kérelem támogatását, amelyet szavazásra bocsát. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

83/2005. (VI. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Gergelyné magánvállalkozó, 
Szeghalom Széchenyi u. 79. sz. alatti lakos által benyújtott kérelmét támogatja, és az általa jelenleg 
is bérelt Szeghalom Ady u. 26. sz. alatti műhelycsarnok és a hozzátartozó kiszolgáló létesítményre 
vonatkozó, 2005. június 30-ig szóló bérleti szerződést meghosszabbítja 2005. július 31-ig.

 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés fentiek szerinti 
módosításáról.

 

Határidő: 2005. június 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

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

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Testületi ülésen már felvetette, hogy a Fáy-Dózsa Gy. utca közötti 
parkoló közvilágítása nem megoldott, és kérte ennek rendezését.

 



Macsári József polgármester: Fenti felvetésre kéri a Műszaki Iroda vezetőjét, hogy a Tervező 
Irodával készíttesse el a költségvetést és a terveket, hiszen az ottani garázsokhoz legalább 2 
közvilágítást kellene elhelyezni annak érdekében, hogy vagyonvédelmi szempontból megnyugtató 
legyen. Amennyiben tudvalévő lesz, hogy mennyibe kerül mindez, az előterjesztés a Képviselő-
testület elé kerül, és dönteni kell a kérdésben.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Korábban maga is felvetett hasonló problémát, a Kinizsi utca 
mellékutcáit érintően, ugyanis a kerékpárúton haladók számára nem megoldott a világítás. Sokkal 
biztonságosabb lenne, ha a kerékpárúton megoldott lenne a közvilágítás.

 

Macsári József polgármester: A fentiekhez hasonlóan itt is felmérést kér a Műszaki Irodától, ezzel 
bővüljön ki az előterjesztés.

 

Török Sándorné testületi tag: Kapcsolódik a fenti hozzászólásokhoz, hiszen a József A. – Bajcsy – 
Árpád u. sarkán rossz a közvilágítás. A lámpák meg vannak, de benövik a fák, így rossz a világítás a 
város ezen részén a lakótelepen.

 

A továbbiakban arról szeretne tájékoztatást adni, hogy megkeresték az Érmelléken lakó fiatalok, 
akik most költöztek be az új lakásokba azzal a problémával, miszerint az utóbbi időben történt nagy 
esőzések következében nagy kár keletkezett a portájukon.

 

Macsári József polgármester: Az esőzések által mutatkozott problémát meg kell oldani, és jogos az 
Érmellék csapadékvíz elvezető rendszerének a felújítása. Ahol ilyen és ehhez hasonló gond 
jelentkezik, a problémák megoldódnak.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Kérése, hogy a városban lévő játszótereket műszakilag 
vizsgálja felül az Önkormányzat, mivel az eszközök, játékszerek elhasználódtak, sőt 
balesetveszélyes. A nyári időszakban időszerű volna a rendbetételük a gyerekek védelme érdekében. 
Másik probléma, amelyet felvet az, hogy sorra sérülnek meg a fák gyökerei. A sérülés oka a 
fűnyírás során használt eszköz. Kéri ebben a segítséget.

 

Macsári József polgármester: A fák pótlása meg fog történni, és ez vonatkozik minden lakókörzetre, 
ahol hiányosság van. A Tildy utcán új fákat fognak telepíteni a szakemberek, amelynek megóvása 
sok gondosságot igényel.

 



Zsadányi Sándorné testületi tag: Szeretne bővebb tájékoztatást kérni a Tildy utcai városrész 
felújítására, annál is inkább, mivel a lakosság érdeklődéssel figyeli a rekonstrukciós munkákat. 
Konkrétan azonban nem tudják, hogy milyen változás várható, ezért kéri, hogy látványtervet 
tegyenek közszemlére.

 

Macsári József polgármester: Látványterv nem készült, azonban megvalósítható, hogy egy színes 
tervrajz elhelyezhető legyen valamelyik üzletben, és mindenki számára megtekinthető lesz. A terven 
látható majd a járda és kerékpárút nyomvonala. 5000 m2 díszburkolat díszíti majd a városképet, és 
a Tildy 20-24 sz. ingatlan előtt szökőkút épül körpihenőkkel ellátva. Változást jelent még 11 db 
lámpatest kihelyezése a közvilágítás biztosítására, és több zöld terület létesítése. Nincs akadálya 
annak, hogy színes tervet helyezzenek ki a lakosság tájékoztatására.

 

A fentiek után megköszöni a figyelmet, és a nyilvános testületi ülést lezárja.

 

Macsári József                                                                               Dr. Oláh Ernő


