
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-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, Csák Gyula, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda 
Mihály, Kardos László, Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, 
Török Sándorné, Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, 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 a szeghalmi lakosokat, akik figyelemmel kísérik az ülés közvetítését.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi 
pontokat, és javasolja, hogy a 4/4., 4/5. és 4/6. sz. előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják. Ezzel a 
Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri a hozzászólásokat. 
Tekintettel arra, hogy hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a jelentést, amelyet összevont 
bizottsági ülésen elfogadásra javasoltak a bizottságok.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

90/2005. (VIII. 29.) Ökt. sz.

 

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

 

2.        sz. napirend: Gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló

Előadó: Gyimesi Sándor Szociális Iroda vezetője, Macsári Istvánné Gondozási Központ vezetője

 

Macsári József polgármester: Az elkészült beszámoló részletesen tartalmazza a gyermekvédelmi 
törvényből adódó feladatok végrehajtását, a gyermekek védelmének rendszerét, mely két részre 
osztható: szolgáltatásokra és hatósági intézkedésekre. Legutóbbi beszámoló 2005. október 25-i 
testületi ülésen volt, a tájékoztató adatok 2003. évre visszamenőleg szerepelnek az írásos anyagban. 
Kapcsolódva az 1997. évi XXXI. törvényhez, mely a gyermekvédelem átfogó rendszerét valósította 
meg, tájékoztatásként elmondja, hogy a törvény jelentős szemléletváltozást tükröz A legfontosabb 
új momentum volt ebben a törvényben, hogy a gyermeket családjából kizárni kizárólag anyagi okok 
miatt nem lehet.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetében az anyag 4 olyan új tevékenységet tartalmaz, 
melyet a Képviselő-testület döntése értelmében 2005. július 1-től vezetett be új szolgáltatásként az 
intézmény. Ez a korai fejlesztésre, a fejlesztő felkészítésre vonatkozott, információs 
segítségnyújtásra, mint szolgáltatás 2006. január l-től lenne kötelező, de a Testület döntése 
értelmében 2005. július 1-től ez a szolgáltatás be lett vezetve.

Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság véleményezte a beszámolót, és elfogadásra javasolta azt 
Képviselő-testület felé. Kéri a véleményeket anyaggal kapcsolatban.

Kérdezi az előterjesztőket, hogy az írásos beszámolót kiegészítik-e.

 

Gyimesi Sándor Szociális Iroda vezetője, Macsári Istvánné Gondozási Központ vezetője: A 
beszámolóhoz szóbeli kiegészítésük nincs.

 

Macsári József polgármester: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a beszámolót, 
amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

91/2005. (VIII. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekek védelméről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

3. sz. napirend: Esthajnal Alapítvány beszámolója az Idősek Otthona működéséről

Előadó: Tarné Kondacs Katalin intézményfenntartó

 

Macsári József polgármester: Örömmel látni az anyagban, hogy az intézmény kihasználtsága 100 
%-os. Megkérdezi Tarné Kondacs Katalint, hogy kiegészíti-e a tájékoztatóját.

 

Tarné Kondacs Katalin intézményfenntartó: Az írásos anyagban részletesen beszámolt az Esthajnal 
Alapítvány bentlakásos idősek otthona szociális intézményéről, szóbeli kiegészítése nincs.

 

Macsári József polgármester: Az Egészségügyi Bizottság véleményezte a beszámolót, és 
elfogadásra javasolta Képviselő-testület felé. Kéri a beszámolóval kapcsolatos hozzászólásokat.

Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámolót, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

92/2005. (VIII. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Esthajnal Alapítvány Idősek 
Otthona működéséről szóló írásos tájékoztatót.

 



4/1.sz. napirend: Rendeletmódosítás a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében felújításra került a 
Tildy Z. utca. Az előterjesztést a közterület használat engedélyezésével kapcsolatban javasolja 
elfogadni. A rendelet szabályozza azokat az egységes utcabútorokat, amelyek a felújítás után a Tildy 
utcán elhelyezhetőek lesznek. A bizottságok megvitattak, és a rendelet-tervezetet elfogadásra 
ajánlották Képviselő-testületnek. A módosítással kapcsolatban kéri a hozzászólásokat.

 

Gajda Mihály testületi tag: Jónak tartja a rendelet-tervezetet, hiszen így lehet egységes városképet 
kialakítani. Kifejezi viszont aggályait a rendeletben előírtak betartatásáért, és kérdése, hogy 
egyáltalán mennyi kerékpártárolót és utcabútort érint a szabályozás. Kifogásolja, hogy a jelenlegi 
rendelet sincs betartva, és felsorolja mindazokat a hiányosságokat, amelyeket e kérdésben észlel a 
város több, különböző területein. Véleménye szerint érvényt kellene szerezni az eddigi rendeletek 
betartásának is, és megszüntetni a közterület engedély nélküli használatát.

 

Macsári József polgármester: A Tildy utcán felmérte a Hivatal az igényeket a kerékpártárolók 
elhelyezésére vonatkozóan, és az egységes formaként legyártott eszközök megvásárlását a 
vállalkozók többsége elfogadta, a régi eszközök pedig megszüntetésre kerülnek. A közterület 
engedély nélküli használatával kapcsolatban folyamatosan intézkednek a Hivatal munkatársai, és a 
törekvés mindenképpen az, hogy a rendelet előírásait a városban mindenki szem előtt tartsa.

A fentiek után szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta.

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2005. (IX. 01.) sz.

r e n d e l e t e

 

a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló módosított 15/1994.(X. 17.) sz. 
rendelet (továbbiakban: rendelet) kiegészítéséről

 



1. §
 

A rendelet 6. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

(6) A Tildy Zoltán és a Nagy Miklós utcán a rekonstrukció után csak a rendszerbe állított 
utcabútorok (pad, kerékpártároló, hulladékgyűjtő edény, stb.) elhelyezésére adható engedély.

 

2. §
 

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

 

4/2. sz. napirend: Rendeletmódosítás az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
elidegenítéséről

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a rendelet-tervezetet az Önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatban. A módosítás lényege az, hogy beköltözhető 
lakástulajdonnal rendelkezők licitálás nélkül önkormányzati lakás vásárlására nem jogosultak. A 
Képviselő-testület korábban kezdeményezte a rendelet módosítását, azért készült el a tervezet. A 
bizottságok az összevont ülésen véleményezték, és támogatták a módosítást. Kéri a 
hozzászólásokat.

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta.

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2005. (IX. 01.) sz.

rendelete

 

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló többszörösen 
módosított 11/1994. (VIII. 8.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról

 



1. §
 

A rendelet 9. § (4) bekezdése az alábbi c. és d. pontokkal egészül ki:

c., Amennyiben az a-b. pontban foglalt kérelmező(k) beköltözhető lakástulajdonnal nem 
rendelkeznek, illetőleg visszamenőleg 5 éven belül lakástulajdonnal nem rendelkeztek. Erről a 
kérelmezőknek nyilatkozniuk kell.

d., A c. pont tekintetében beköltözhető lakástulajdon a más személy használati jogával nem terelt 
lakás, illetve ahol a kérelmező tulajdoni részaránya meghaladja az ½-et.

 

2. §
 

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

 

4/3. sz. napirend: Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség javító Programhoz való csatlakozás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szerint az Önkormányzat csatlakozni kíván a Dél-
alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programhoz, és így biztosított lenne mindenki számára, hogy 
egészséges ivóvízhez jusson. A térség önkormányzatai is kinyilvánították csatlakozási szándékukat, 
és javasolja Képviselő-testületnek, hogy Szeghalom város Önkormányzata is csatlakozzon, illetve 
lépjen be a programba. Köszönti a napirend kapcsán jelenlevő Király Zoltánt és kéri, hogy adjon 
tájékoztatást a szóban forgó programról. Kérdése, hogy amennyiben az Önkormányzat belép a 
programba, megvalósítható-e a városhoz tartozó 2 külterület (Töviskes, Halasmajor) egészséges 
ivóvízzel történő ellátása, ahol 70 család él. Itt jelenleg nem megoldott a megfelelő minőségű víz 
biztosítása, egészséges ivóvizet az Önkormányzat biztosít, de a folyamatos kihordás helyett más 
megoldást keres. Kérdése még, hogy a programhoz illeszthető-e egy-egy településnek a jelenlegi 
vízhálózat felújítása, amely szintén befolyásolja a víz minőségét. Kéri képviselőtársait, hogy 
kérdéseiket tegyék fel.

 

Gajda Mihály testületi tag: Az elkövetkezendő években az Önkormányzat egyik legfontosabb 
feladata lesz, hogy az ivóvíz minőségét az Európai Uniós szabványnak megfelelően biztosítsa.

Az előterjesztett anyagból sok mindent nem lehet megtudni, ezért a koncepcióról többet szeretne 
hallani, hiszen úgy tűnik, hogy 2006-ban, illetve hamarabb az irányelvek már meghatározásra 
kerülnek Szeghalom vonatkozásában. Nyílván több alternatíva lesz, és szeretné, ha a Képviselő-
testület fenntartaná magának a jogot a döntésben mindvégig. Tehát az első lépéstől folyamatosan 
látniuk kell, hogy költségeiben is hogyan alakul, és az ivóvízdíj hogyan változik akár hosszú távra 
is. Első olvasatra eléggé hihetetlen az anyag tartalma, és elég gyors üteműnek tartja.



 

Dr. Farkas József alpolgármester: Szeghalmon közel 10 éve épült a 250 millió Ft-os, korszerűnek 
mondott vízmű létesítménye, amelytől a város azt remélte, hogy a víztisztító jelenléte miatt tiszta, 
egészséges, ivóvízzel lesz ellátva a város. A nagy beruházás után az volt a várakozás, hogy 
megoldódik az arzén mentesítési eljárás, de Szeghalom és Füzesgyarmat még most sem jutott el 
addig, hogy egészséges ivóvizet ihat. Amennyiben a város egyedül nem tudja megoldani ezt a 
problémáját, akkor csatlakozni kell az előterjesztésben írt programhoz, hiszen így hosszú távon 
megoldottnak látszik a régóta fennálló probléma, és az ivóvízvezeték hálózatot fel kell újítani. Ha a 
város kimarad a programból, akkor magára hagyatkozik e problémával, melyet nem tud megoldani 
egyedül. Véleménye szerint, aki a Társulásban az Önkormányzat jogait és érdekeit képviseli, szoros 
ellenőrzés mellett dolgozzon és mindenképpen a város érdekeit képviselje. Javasolja, hogy 
csatlakozzon a város a programhoz, és a polgármester képviselje az Önkormányzatot.

 

Macsári József polgármester: A szeghalmi vízben mért arzén koncentráció jóval magasabb az 
Európai Uniós szabványban engedélyezett értéknél, és e problémának a megoldása sürgető, fontos 
lépés lenne. Kéri Király Zoltánt, hogy a programmal kapcsolatban ismertesse tájékoztatóját.

 

Király Zoltán: Köszöni a lehetőséget, és a programról részletes tájékoztatást ad, és a koncepcionális 
dolgokra válaszol. Az ivóvízminőség javító programot a 2001. évi kormányrendelet szerint 2 
körben kellett volna megvalósítani. 2006. vonatkozott azokra a településekre, ahol az arzén 
koncentráció 30 mikro gramm/liter fölött volt, és azoknál a településeknél, ahol 10 és 30 közötti az 
érték 2009-ig kellett volna ezekben a beruházásokban részt venni. Ennek megfelelően kezdték meg 
programjaikat a településekkel. Nyilvánvalóvá vált, hogy 2 körben a programot célszerűtlen lenne 
megvalósítani a kivitelezés és a finanszírozás tekintetében. A polgármester úr által felvetett 
rekonstrukcióval kapcsolatban elmondja, hogy a hálózat rekonstrukciója feltétlenül szükséges a 
program során, viszont a hálózat rekonstrukció bekerülésével a várható költsége a programnak 
jelentősen megemelkedett, így a 2007-ig tervezett Kohéziós Alap költségvetésébe nem fért bele a 
program, ezért csak a 2007. utáni költségvetésbe tudják bevenni a 2006-os határidőt, és ezeket a 
településeket a 2009. évivel kell kezelni.

A koncepcióra rátérve elmondja, hogy a program tervezését most kezdik még el, van egy 
Konzorciumuk, aki a 2006-os településekből jött létre, és a jelenleg 63 fős Konzorciumot kell 
bővíteni valamennyi Dél-alföldi régióban érintett településsel, amely összesen 217 települést jelent. 
Ennek létrejöttekor kezdődhet el a 4 éves periódusú tervezési időszak. A támogatási kérelem 
benyújtását is csak 2007. év végére tervezik. A projekt kivitelezése várhatóan 2011-ben fejeződik 
be. Ez várható a mostani ütemterv szerint. A külterületek ellátására jelenleg a program lehetőséget 
biztosít, tehát az egészséges víz biztosítása megoldható lesz abban az esetben, ha egy helyen 50 
lakosnál többen laknak. Az ivóvíz hálózat rekonstrukciójával kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a 
program elsődleges célja az ivóvíz minőségének javítása, nem a meglévő hálózatok felújítása, 
viszont sok helyen nem lehet a jó minőségű vizet biztosítani a megfelelő hálózat biztosítása nélkül, 
ezért fel kell mérni, hogy mekkora rekonstrukció igény lenne indokolt. A program fő irányelveit 
említve elmondja, hogy a Békés megyei Vízművek Rt.-nek szándéka, hogy a megyében valamennyi 
települést szeretné felfűzni a hálózatra. Ez nem jelenti azt, hogy ennek 100 %-ban meg kell 
valósulnia. A tervezés során 3 változatra dolgoztatnak ki elvi engedélyes szintű terveket, és ezeket 
kell majd a megvalósíthatósági tanulmányban mind beruházási és üzemeltetési szempontból 
megvizsgálni, és a szakértő kiválasztja a legcélszerűbb változatot. 



E változatok között szerepelni kell egy olyan változatnak, amelyet az Önkormányzat és az 
üzemeltető közösen javasol. Tehát jelenleg semmiféle koncepció nincs, hogy melyik településen 
milyen megoldást szeretnének megvalósítani, ezeket meg kell vizsgálni, és el kell dönteni az 
Önkormányzatnak, hogy mit választ. A beruházás tekintetében nyilvánvalóan a vízdíj mértéke 
jelentősen emelkedni fog, ennek oka az, hogy azokat a beruházásokat, amelyeket az EU finanszíroz, 
csak egyszeri finanszírozás lesz, hiszen egy 20 éves amortizáció után nem lehet újra pályázni, 
azonban ennek a fenntarthatóságát biztosítani kell. A közbeszerzési eljárásokat érintően elmondja, 
hogy kiviteli engedélyes terv kell a vezetékeknek a megépítésére, viszont a technológiákra elég az 
elvi engedélyes szintű terv.

Egyetért azzal, hogy aki a települést képviseli majd, annak nagyon szigorúan részt kell vennie a 
projekt előkészítésében, és aki szakértőként jelen lesz, nagy fontossággal bír a munkája, a 
megítélése. A program kivitelezésének a finanszírozásával kapcsolatban tájékoztatást ad, miszerint 
egyrészt a Kohéziós Alapból nyerhető támogatás, ez 70-80 %-ig terjed, a magyar költségvetés ezt 
90 %-ra egészíti ki, és így a településekre jutó önerő 10 % lesz. A jelenlegi technológia 
átalakításával lehetőség lesz arra, hogy olyan ivóvíz legyen biztosítva a jelenlegi ivóvízhálózaton, 
hogy az arzéntartalom elfogadható szintű legyen. A településnek ez nagyon előnyös lenne, és 
érdemes a tervezővel ezt a lehetőséget megvizsgáltatni, hogy az arzén 10 mikro gramm/liter értéket 
tudnák-e folyamatosan biztosítani az ivóvíz esetében a technológia megváltoztatása során, hiszen 
így sokkal kisebb lenne a beruházási költség. A hálózat rekonstrukció minden települést érintően 
fontos része a programnak. Az észak régiót említve példának, a teljes beruházási költségnek kb. 40 
%-át jelenti a hálózat rekonstrukciós költsége. Mindenképpen javasolja a Képviselő-testületnek a 
programban való részvételt, hiszen így minden település a dél-alföldi régióban garantálni tudja 
lakosainak az egészséges ivóvíz ellátást.

 

Macsári József polgármester: Köszöni a tájékoztatót, ami által már egy fontos lépéssel előrébb 
vannak a döntés meghozatala előtt. Tehát meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a jelenlegi 
rendszer átalakítása után hosszú távra hogyan lehet biztosítani a megengedett értékhatárt, az 
arzénszintet figyelembe véve az ivóvíznél. Szeghalom városa éppen az arzénmentesítő beüzemelése 
miatt hosszú ideig 3. díjkategóriának megfelelő összeget fizetett a vízhasználatért. Véleménye 
szerint is ez lenne a legkedvezőbb megoldás, hogy a jelenleg meglévő technológia kidolgozására 
törekedjenek.

 

Gajda Mihály testületi tag: Azzal a kiegészítéssel támogatja az előterjesztést, hogy a Képviselő-
testület tartsa fenn magának a jogot minden kérdés tekintetében. Kéri, hogy a legapróbb részletekről 
is kapjon tájékoztatást a Képviselő-testület. Ki a tervezőcég? Ezt kiválasztották-e már, lehet-e 
tudni?

 

Pákozdi Gábor testületi tag: A szóbeli tájékoztatásban megragadta a figyelmét az a kijelentés, hogy 
a Békés megyei Vízművek Rt. fel akarja fűzni a rendszert erre a hálózatra. Ha ez így van, nem érti, 
hogy most még semmilyen koncepció nincs az előterjesztett programra vonatkozóan, csak az a 
feltétel, hogy az Önkormányzat fizesse be a költségekhez megállapított hozzájárulást.

 



Király Zoltán: Az, hogy a település fenntartsa a döntési jogot ez természetes, de minden 
szakértőnek, szakértőcégnek a kiválasztása közbeszerzési eljárással fog történni.  Jó ötletnek tartja, 
ha a kistérség megbízna egy szakembert, aki figyelemmel kísérné a program folyamatát kezdettől 
fogva, aki helyismerettel rendelkezik, és partnere lenne a tervező cégnek is.

 

Gajda Mihály testületi tag: Tudomása szerint, ahol szakértő van, ott nincs közbeszerzési eljárás, 
hanem referenciát kérnek, ez így van Nyugat-Európában is.

 

Király Zoltán: Abban az esetben, ha közpénz felhasználásáról van szó, közbeszerzési eljárás 
szükséges a szakértői kiválasztáshoz. Fontos, hogy a helyi érdekeket képviselő szakértő is részt 
vegyen a programban, segítve ezzel a munkájukat és kialakítani azokat a feltételeket, hogy mit 
várnak el egy szakértőcégtől, aki a komoly tervezési munkákat elvégzi majd. Bevonja csapatuk a 
műszaki dokumentációk előkészítésébe az üzemeltetőket és a Vízügyi Igazgatóságokat is. 
Amennyiben a kistérség fontosnak tartja, akkor örül annak, ha lesz egy szakértő, aki valamennyi 
településnek a bizalmát élvezi. Kéri a segítséget abban, hogy valamennyi igénynek megfelelő 
legolcsóbb szakértőt tudják majd kiválasztani.

 

Macsári József polgármester: Köszöni a részletes tájékoztatást. Az előterjesztést véleménye szerint 
részletesen megvitatták, a felmerült kérdésekre a válaszadás megtörtént, ezért javasolja 
képviselőtársainak, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint hozzák meg döntésüket, 
figyelemmel a szóbeli kiegészítésre. A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

93/2005. (VIII. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy be kíván lépni a Dél-
alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjába, belép a program tervezésére és végrehajtására 
megalakuló önkormányzati társulásba. A Képviselő-testület felhatalmazza Macsári József 
polgármestert az önkormányzati társulási szerződés aláírására.

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzati társulás munkaszervezetének működéséhez 
való hozzájárulásként a 25,- Ft/lakos összeget, 256.775,- Ft-ot a társulás számlájára szeptember 
hónapban átutal, illetve vállalja, hogy a tervezési feladatok költségeihez való hozzájárulásként a 
lakosságszám arányos számítással meghatározott 125,- Ft/lakos összeget, azaz: 1.283.875,- Ft-ot 
szintén átutal.



 

Határidő: 2005. szeptember 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/7. sz. napirend: 2005. évi költségvetésben átcsoportosítás végrehajtása iskolatej akció 
finanszírozására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Előterjesztés szerint az iskolatej program kb. 1010 fő gyermeket érint, 
és az Önkormányzatnak 2005. szeptember-december hónapokban ez 1.600 e Ft kiadást jelent, így 
javasolja, hogy a város 2005. évi költségvetésében szereplő társadalom- és szociálpolitikai 
juttatásokból 1.000 e Ft-ot csoportosítsanak át az iskolatej akció finanszírozására. A javaslatot a 
bizottságok támogatták. Kéri a véleményeket képviselőtársaitól.

Mivel hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

94/2005. (VIII. 29.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az iskolatej programban való 
részvétellel. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésében szereplő társadalom- és szociálpolitikai 
kiadásokon belül 1.000 e Ft átcsoportosítást hajt végre (a gyermekvédelmi támogatás összegét 
csökkentve) ezt az összeget az iskolatej programmal kapcsolatban felmerülő kiadásokra kell 
fordítani.

 

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

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester



B e j e l e n t é s e k:

 

Macsári József polgármester: Elvi állásfoglalást kér arra vonatkozóan Képviselő-testülettől, hogy 
részt kíván venni Szeghalom város a felhagyott dögtemető rekultivációjával, illetve újabb kutak, 
gyűjtőhelyek kialakításával kapcsolatos pályázat benyújtásában. A Békés Megyei Vállalkozási 
Övezet KHT-hoz tartozó 22 település határozta el, ezek Sarkad, Szeghalom központtal a két 
kistérség települései. Amennyiben sikeres lesz a pályázat 95 %-os támogatás várható. 2 gyűjtőhely 
kialakítása van tervezve, melyet a 22 település által megbízott vagy létrehozott gazdasági társaság 
fogja üzemeltetni a rendszert.  Felhatalmazást kér arra, Szeghalom ragaszkodjon ahhoz, hogy az 
egyik gyűjtőhely az Észak-Békés megyei térségek közül Szeghalom városban kerüljön kialakításra. 
A városban is van egy dögkút, amelynek a működési engedélye lejár, ezt meg kell szüntetni, és ki 
kell alakítani egy olyan begyűjtő helyet, amely megfelel az előírásoknak. Tehát javasolja, hogy 
elviekben csatlakozzanak a 22 település törekvéséhez, és ragaszkodjanak ahhoz, hogy az egyik 
gyűjtőhely Szeghalom legyen. Kéri a fentiekkel kapcsolatos hozzászólásokat. Mivel kérdés, 
vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja az általa megfogalmazott javaslatot. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

95/2005. (VIII. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben csatlakozik a Békés Megyei 
Vállalkozási övezet KHT.-hoz tartozó 22 település törekvéséhez, és Szeghalom város is részt kíván 
venni a felhagyott dögtemető rekultivációjával, illetve újabb kutak, gyűjtőhelyek kialakítására 
vonatkozó pályázatok benyújtásában.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ragaszkodik ahhoz, hogy az Észak-Békés 
térségben létesítendő 2 gyűjtőhely közül az egyik Szeghalom városban kerüljön kialakításra.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2005. szeptember 10.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e bejelentésük.



 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Többször kifogásolta már, és jelenleg is szóvá teszi, hogy kevés a 
szeméttároló, vagy többször kellene azokat kiüríteni, ugyanis a szeméttárolók környéke nagyon 
rendezetlen, szennyezett, és rossz képet mutat.

Ugyancsak kérte a Fáy és a Dózsa utca közötti parkolóknál a közvilágítást, ugyanis ez jelenleg 
megoldatlan.

Indítványozza, hogy lépéseket kellene tenni a FIBER-NET felé a kábeltelevíziós közvetítés 
szolgáltatása miatt, ugyanis indokolatlanul szüntetnek meg, illetve indítanak új műsorokat, és a 
szolgáltatás színvonala sűrűn kifogásolható, illetve sűrűn alkalmaznak díjemeléseket. 
Hibabejelentést az üzenetrögzítőjük veszi, kapcsolatot azonban nem lehet létesíteni probléma 
esetén.

 

Macsári József polgármester: Pár napja a TAPPE Kft.felé felvetették a fennálló problémákat, az 
alpolgármester úrral körbejárták a települést, és valóban sok hiányosság tapasztalható a 
szeméttárolók környékén, illetve a szeméttelepen egyaránt. Megbeszélést kezdeményez a Kft. 
vezetőjével a problémák megszüntetése érdekében és a megbeszélés eredményéről be fog számolni. 
A közvilágítás problémájával kapcsolatban elmondja, hogy az EON elzárkózott attól, hogy újabb 
lámpatesteket helyezzen ki a város több területén. Erre pedig valóban igény jelentkezik a Kinizsi és 
a Dózsa utcán, illetve a Katolikus temetőben is. A napokban lesz egy bejárás e tekintetben, ennek 
eredményeiről is be fog számolni. A FIBER-NET kábeltelevíziós szolgáltatásával kapcsolatban 
nagyon sok lakossági panasz érkezik folyamatosan, ezért augusztus 16-án írásban erről tájékoztatta 
a vezérigazgatót. AZ Rt. vezetője reagált a hiányosságokat megfogalmazó levélre, és a lakosság 
tájékoztatására felolvassa a levelet, amelyben a hálózatfejlesztés ez évben történő befejezését ígéri, 
ezáltal a hiányosságok nagyban csökkennek.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Örül Zsadányi Sándorné képviselő asszony felvetésének amely a 
szeméttárolókra és környékére vonatkozik. Valóban szigorúan számon kellene kérni a TAPPE Kft. 
munkáját, hiszen színvonalasabb munkavégzést vár el a város lakossága a szolgáltatási díj 
megfizetése után. Szinte állandóan tapasztalható hiányosság, amelyet meg kell szüntetni. A 
szeméttárolók környékének rendezettségére azonban jobban ügyeljen a tisztelt lakosság is. Kéri a 
lakosságot, hogy a Tildy utcai felújítás után nagyobb odafigyeléssel óvja mindenki a környezetet.

 

(A Képviselő-testület létszáma emelkedett Csák Gyula képviselő megjelenésével.)

Barna Gyula testületi tag: Régebben már szólt arról, hogy az egykori vályogvető gödör jó lenne ha 
olyan célt szolgálna, amely a lakosság kedvére lehetne, akár horgászat szempontjából is. Időközben 
kiderült, hogy ennek kialakítása költséges lenne, befektetőt pedig nem sikerült találni, aki akár 
horgásztó hasznosítására alkalmas területnek kialakította volna ezt a helyet, illetve pihenőparknak. 
A maga részéről lépéseket tett olasz befektetők irányába, akik horgász tóként szerették volna 
hasznosítani, azonban a friss víz biztosítása akadályt jelentett, a kérdés megoldásra várna.  Ezért 
kérdése a polgármester úr felé, hogy olyan megoldás szóba jöhet-e, mint Vésztőn a szúnyogsziget 
kialakítása, hiszen ott a parkosítási rész gyönyörű, talán itt is ki lehetne hasonlót alakítani.



Másik felvetésének egy része kapcsolódik a zárt ülés anyagához, konkrét meghatározások nélkül. 
Töviskest említi, ahol az árusok nem megfelelő körülmények között árusítják termékeiket. A 
lakosság javaslatában megjelölte a helyet, ahol kialakítható lenne az árusok helye. Mindez kevés 
anyagi ráfordítással megvalósítható lenne, és az igényeknek, előírásoknak megfelelne az árusítás 
módja. Az utcai árusítással kapcsolatban egyébként nincs kifogása, sőt megítélése szerint az ún. 
bolhapiac jellegű értékesítésre, vásárlásra a világon mindenhol van igény, és működik is legtöbb 
helyen. Ezt tapasztalta külföldi nagyobb városokban is.

 

Macsári József polgármester: A horgásztó kialakítása jó ötlet, azonban behatároltak a 
környezetvédelmi előírások. 2000. előtt már készült rehabilitációs terv, és közel 300 millió Ft-ba 
kerülne a két bányató rehabilitációja. A víz utánpótlása a halastó részére valóban gondot jelentene, 
és az Önkormányzat nincs olyan helyzetben mint a vésztői Önkormányzat, ahol a szúnyogsziget 
kialakítása megtörtént, és folyamatosan biztosítják a vizet. Itt nagy költséggel járna ez a törekvés. 
Valóban problémát jelent a befektetők hiánya is. Töviskest érintő probléma valóban jogos, és 
megoldást igényel a piaci árusok helyzetének javítása. A Műszaki Iroda ezzel kapcsolatban 
megteszi az intézkedést. A helyi piaccal kapcsolatban csak annyit mond, hogy az Önkormányzat 
nem kíván másik piacot nyitni a piaccsarnokon kívül. A napirend tárgyalását zárt ülésre szavazta 
meg a Képviselő-testület.

 

Kincses Sándor testületi tag: A FIBER-NET szolgáltatását tekintve, a környező településeken 
lényegesen olcsóbb a szolgáltatási díj. Probléma esetén kapcsolatot nem lehet létesíteni a Kft.-vel, 
ezt meg kellene oldani, hiszen folyamatosan észlelhetők hiányosságok a műsorszolgáltatás idején.

 

Korábban már felvetette, hogy a 3. sz. körzetében nincs szilárd burkolat a Szeleskertben, a 
Szeghalmi Gyula utcában, amely a gépjármű tulajdonosoknak gondot jelent, és ez a hiányosság 
kihat a TAPPE Kft. munkájára is. Sokkal súlyosabbnak értékelhető viszont a probléma abban az 
esetben, amikor mentőautó közlekedését akadályozza a rossz út, és emberéletről van szó. Az út 
rendezésére megoldást várnak a lakosok, és anyagi terhet is vállalnak. Az utóbbi idők esőzése miatt 
a Péter András soron gondot okoz a csapadékvíz elvezetése, a kövesút állapota is kifogásolható. 
Mindezek megoldására intézkedést kér a lakosok nevében.

 

Macsári József polgármester: Egyetért maximálisan a felvetéssel, az utak állapotát rendezni kell. A 
szennyvízcsatorna beruházás után a 2006.évi költségvetésben meg kell határozni, hogy melyik utca 
burkolatát kell megépíteni, 17 utca vár e hiányosság megszüntetésére. Jövő évben útalap szintig 
meg kell valósítani a beruházást, természetesen meg kell keresni a pályázati lehetőségeket is, hiszen 
támogatási forrásra szükség lesz. A Péter András soron lévő csapadékvíz elvezető rendszernek 
elkészült a terve, és még ebben az évben megvalósítható, amennyiben forrást sikerül találni rá.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Hozzászólásában elsőként a Kolozsvári utca szilárd 
burkolatának rossz állapotát veti fel, ugyanis az útszakasz szinte széjjel van szakadva, amelyet meg 
kellene vizsgálni és megjavíttatni, esetleg még garancián belül. 



Tudomása szerint a TAPPE Kft. szervezésével megindul a veszélyes hulladékok gyűjtése, és ennek 
kapcsán kéri a lakosságot, hogy a veszélyes hulladékot ne tegyék a kukába, hanem hozzák be az 
Önkormányzathoz, és innen történik az elszállításuk megfelelő módon. Ezzel szeretné a figyelmét 
felhívni arra, hogy mindenki védje a környezetét a saját területén. A továbbiakban a Táncsics utca 
lakó-pihenő övezet terület szépségét említi, és az ott lévő tónak a hasznosítását veti fel. Itt is 
kialakítható lenne horgásztó, és ennek finanszírozására meg kellene keresni a pályázati lehetőséget. 
Többször kérte az itt lévő játszótér rendbetételét, ugyanis balesetveszélyes, és több eszköz hiányos. 
Ennek rendbetétele érdekében kéri a polgármester úr segítségét.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Emlékezteti a Képviselő-testületet egy korábbi határozatára az 
útépítéssel kapcsolatban, amely arról szólt, hogy az utcatársulások 75 %-os befizetése után 
elkezdődhet az útépítés. Kéri a Képviselő-testület segítségét a Honvéd utcai utcatársaság 
megalakítására. Korábban ez a kérés azért lett elhárítva, mert az utca nem rendelkezik engedélyes 
tervvel. Ismeretei szerint meg van, tehát ez nem akadályozhatja az útépítést. A járdaépítéssel 
kapcsolatban kérdése, hogy a Pozsonyi utca páratlan oldalát érintően, amely a járdaépítési 
programban szerepelt, sikerült-e a kivitelezővel szerződést kötni, mert a lakók számítanak a 
járdaépítésre.

 

Macsári József polgármester: Mint már előzőleg is említette, felmérésre kerülnek azok az utcák, 
ahol még nincs szilárd útburkolat, és a költségvetésben meg kell határozni a beruházás ütemezését. 
Nyilvánvalóan, ahol már megtörtént a 75 %-os befizetés, ott épülhet elsőként az út, hiszen a lakók 
vállalták az anyagi terhet. Jelenleg az Árpád, Lehel és Patai utcák rendelkeznek e befizetés 
nagyságával, ahol a munkálatok elkezdődhetnek. Az Önkormányzat maximálisan arra törekszik, 
hogy a város valamennyi utcája szilárd burkolatú legyen, hiszen minden lakosnak joga van ehhez. A 
Dapsy és Pozsonyi utcán a járdaépítést még ez évben meg kell valósítani, és mielőbb elkezdeni, 
hogy a munkálatok befejezést nyerjenek a hideg időjárás beállta előtt.

 

Mivel több bejelentés nem hangzott el, a nyilvános testületi ülés befejezéseként megköszöni 
mindenkinek a figyelmét és az ülést lezárja. Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülés keretén 
belül folytatja munkáját.

 

 

Macsári József                                                        Valastyánné Győri Piroska


