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Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. február 13-án tartott 
üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában

 

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

 

Macsári József polgármester: Köszönti a testületi tagokat, meghívott vendégeket, a kábeltelevízión 
keresztül a nézőket, akik figyelemmel kísérik a nyilvános testületi ülés közvetítését. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban 
szereplő napirendek tárgyalását módosítsák annyiban, hogy a 4/3. sz. előterjesztést vegyék le 
napirendről, összevont bizottsági ülésen hozott döntés alapján, és a 4/2.sz. előterjesztést a 4/2/1. sz. 
előterjesztéssel kiegészítve elsőként tárgyalják. A javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek a napirendek tárgyalására vonatkozó 
módosítással.

 
4/2.sz. napirend:  PENNY Market építésére vonatkozó kérelem
4/2/1.sz.: Együttműködési megállapodás  szakképzési hozzájárulás nyújtására

Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Köszönti a 4/2., 4/2/1. sz. előterjesztések kapcsán megjelent PENNY 
Market  Kft. képviselőit. Az előterjesztés közterület átadásról szól, a leendő Penny Market 
építéséhez a Szeghalom Széchenyi utcai útburkolatot határoló terület vonatkozásában, amely 
önkormányzati tulajdonban van. A megállapodás lényege, hogy a Penny Market Kft. ennek fejében 
a jogerős építési engedélyek birtokában l M Ft szakképzési hozzájárulással támogatja a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolát. Összevont bizottsági ülésen a Penny 
Market ajánlata megvitatásra került. Kéri képviselőtársait, hogy ezzel kapcsolatban mondják el 
véleményüket. 



Hozzászólások előtt kéri képviselőtársait a választási kampányra való tekintettel, hogy 
hozzászólásuk egy-egy napirendi ponttal kapcsolatban egy alkalommal történjen, indokolt esetben 2 
alkalommal. Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben foglaltakat.
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

21/2006. (II. 13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeghalom Széchenyi u. 37-39. sz. alatt 
építendő Penny Market élelmiszer áruház biztonságos közlekedése miatt szükségessé váló 47-es 
főközlekedési út szélesítésével, illetve a kerékpárút nyomvonalának megváltoztatásával egyetért.

 

A Képviselő-testület Szeghalom Város Önkormányzatának tulajdonát képező 967 hrsz. alatt 
nyilvántartott, kivett közterületből 147 m2-t a 47-es főközlekedési út szélesítésének 
megvalósításához díjmentesen a Magyar Állam tulajdonába, és az Útgazdálkodási és Koordinációs 
Igazgatóság (1024 Budapest Fényes E.u.7-13.) vagyonkezelésébe adja, melynek képviseletében 
eljár a Magyar Közútkezelő Kht. Békés Megyei Területi Igazgatósága (Békéscsaba, Szabadság tér 
7-9. sz.).

 

A földrészlet átadásával kapcsolatban felmerült költségek beruházót terhelik.

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Penny Market Kft. (2351 Alsónémedi Pf. 12.) részéről, a 
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola (5520 Szeghalom Dózsa Gy. u. 2.) 
részére nyújtandó pénzbeli fejlesztési támogatást és az ezzel kapcsolatos letéti szerződést.

 

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

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 



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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, bizottságok az 
előterjesztéssel egyetértettek.

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a jelentést. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

22/2006. (II. 13.) Ökt.sz.

 

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

 

2. sz. Napirend: Önkormányzat 2006. évi költségvetése

Előadó: Macsári József polgármester

 

(Csák Gyula képviselő e napirend megkezdésekor érkezett az ülésre, így a Képviselő-testület 
létszáma: 16 fő)

 

Macsári József polgármester: A napirendnél képviselőtársai figyelmébe ajánlja az előterjesztésre 
vonatkozó, időközben történt módosításokat.

Az Önkormányzat 2006. évi költségvetése: 2.031.061 ezer Ft, ezt összeveti az elmúlt évi 
költségvetéssel, amikor arról lehetett számot adni, hogy 2.745.000 ezer Ft volt a város költségvetése 
a módosított előirányzatok alapján. Ez a költségvetés közel 900 M Ft-os beruházást tartalmazott és 
ilyen szempontból minden 3. Ft fejlesztésre lett fordítva, a szennyvízcsatorna építése kapcsán. 
Hasonló volumenű fejlesztés az idei évben is indul, de ez nem olyan mértékben érinti a 2006. évi 
költségvetést, mint a kieső szennyvízberuházás 1,4 milliárd Ft-os összeggel.

A bevételi oldalt tekintve, hogy miből gazdálkodhat a város 2006. évben, azt lehet látni, hogy a 
város intézményeinek saját bevétele kb. 148 M Ft lesz. A helyi adóbevétel mintegy 270 M Ft, és 
1.120.000 ezer Ft az a normatíva, amelyet a feladatok ellátására kap a város ez évben. 



Átadott pénzeszközök 207 M Ft értékben növelik a bevételeket, illetve Szja. visszaadott része: 270 
M Ft lesz.

Ezzel szemben a kiadási oldalon a működési célú kiadásokat tekintve felsorakoztatja a személyi 
jellegű juttatások összegét, a dologi jellegű kiadásokat, társadalom és szociálpolitikai kiadások 
összegét szintén szám szerint.

Említést érdemel az is, hogy a beruházási, fejlesztési kiadások 168 M Ft-ot tesznek ki, és 58 M Ft-ot 
meghaladó az az összeg, amely biztosítja részben azokat az önerőket a pályázatokhoz, amelyeket az 
Önkormányzat vállalt eddigi döntései alapján.

 

Fontos része a költségvetésnek az önkormányzati kiegészítések nagysága. A középiskola esetében a 
költségvetésben 39 M Ft az önkormányzati kiegészítés az oktatási normatívákon felül, az Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola esetében 108 M Ft-ot meghaladó az önkormányzati támogatás. A 
Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ, Nagy Miklós Városi Könyvtár, SÁRRÉTI Múzeum 
intézmények azok, amelyek összevontan szerepelnek és 45,9 M Ft-os önkormányzati kiegészítés 
társul a működésükhöz.

A Napközi Otthonos Óvoda esetében 50,3 M  Ft-tal kell az Önkormányzatnak az egyéb saját 
forrásából kiegészíteni a normatívákat, míg az Idősek Gondozási Központja esetében 13,8 M Ft-tal 
kell a központi normatívákat kiegészíteni.

 

Fontos része a költségvetésnek a társadalom és szociálpolitikai kiadások, amelyek 2,5 %-kal 
csökkennek törvényi változások miatt. Változik a rendszeres szociális segély júliustól, és az ápolási 
díj nagysága is.

A gyermekvédelmi támogatás a családi pótlékba épül be, és itt nem kerül figyelembevételre egy-egy 
család egy főre eső jövedelme, mivel ezt mindenki egységesen megkapja.

Változik a közgyógyellátás formája is, gyógyszerkeret kerül megállapításra minden beteg részére, 
aki erre jövedelmi viszonyai alapján jogosult lesz 12.000,- Ft/hó mértékben.

 

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy minden intézménynél egyeztetések voltak a költségvetés 
összeállításakor az intézményvezetőkkel. A költségvetés tartalmazza valamennyi önkormányzati 
dolgozónak egységesen a ruhapénzt, a megemelt beiskolázási segélyt és az étkezési 
hozzájárulásokat. Tartalmazza azt a 4 %-os béremelést is, amely érinti a dolgozókat.

 

Kéri képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket a rendelet-tervezettel, illetve a napirendhez 
tartozó határozati javaslattal kapcsolatban, amely létszámcsökkentést tartalmaz.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése arra vonatkozik konkrétan, hogy mennyi létszámleépítés lesz a 
városban. Mennyi a nyitó, és záró létszám közötti különbség?  



Mennyire volt az törvényszerű, hogy név szerint beleszól a Hivatal az intézmény létszámleépítésébe 
még olyan jogcímen is, hogy ő a fenntartó.

A polgármester úrhoz kérdése: mi motiválta az Általános Iskolánál, hogy melyik változatot 
fogadják el? A családi érintettsége mennyire játszott szerepet?

 

Macsári József polgármester: Az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézményeknél a 
munkáltatói jogokat az intézményvezetők gyakorolják. Arra a kérdésre válaszolva, miszerint a 
létszámleépítésre vonatkozóan Önkormányzatnak milyen beleszólása volt egyes intézményeknél a 
költségvetési terv készítésénél, elmondja, hogy mit kért az Önkormányzat egységesen minden 
önkormányzati intézménytől. A folyamatos gyermeklétszám csökkenése miatt – amely az oktatási 
intézményekre vonatkozik – olyan kérés fogalmazódott meg a 2006. évi költségvetési terv 
összeállítását illetően, hogy amennyiben létszámleépítés szükséges, ez a nyugdíjasokat, és 
előnyugdíjasokat érintse annak érdekében, hogy valamennyi intézménynél lehetőség szerint a 2005. 
évi mértékű önkormányzati támogatás, kiegészítés biztosított legyen az intézmények működéséhez. 
Az intézmények mindezt többnyire figyelembe vették, egy intézmény kivételével. Az Óvodát 
példaként kiemeli, ahol dicséretesnek mondható a gazdálkodás 3 évre visszatekintve annak ellenére, 
hogy nincs gazdasági vezető. Valamennyi intézményről elmondható, hogy az egyeztetés korrekt 
volt, hiszen figyelembe vették azokat az elvárásokat, hogy lehetőség szerint a 2005. évi 
költségvetési kereteken belül maradjanak, és ne igényeljenek múlt évihez képest lényegesen 
nagyobb önkormányzati kiegészítést. Mint már említette 270 M Ft a város bevétele, ehhez képest a 
napirenden lévő költségvetés arról szól, hogy 254 M Ft-tal egészíti ki az Önkormányzat azokat a 
normatívákat, amelyek az intézmények biztonságos működéséhez szükségesek. A létszámkereteket 
az Önkormányzat annyiban kívánta meghatározni valamennyi intézménynél, hogy hasonlóan az 
előző évek gyakorlatához lehetőség szerint a természetes fluktuációt figyelembe véve igazítsák a 
feladatot a gyermeklétszámhoz.

Családi érintettséget illetően: az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola első körben beadott 
költségvetésében semmiféle változtatás nem volt, és egy szempontot sem vettek figyelembe, 
amelyet az Önkormányzat az intézmények felé jelzett. Költségvetésük nem utalt az ésszerű 
gazdálkodásra, és az általuk beadott 4 változatból 2 változat azt jelentette volna, hogy családi 
érintettsége is felmerült volna. Ezek a varriációk tartalmazták a napközis oktatás megszüntetését az 
általános iskolában, amely nem engedhető meg, hiszen a napközis oktatásra szükség van a 
városban.

 

Az előterjesztett költségvetés szerint l5 főt érint a létszámcsökkentés az intézményben, és l fővel 
emelkedett a Polgármesteri Hivatal létszáma a közterület felügyelő alkalmazásával, az összes többi 
létszámcsökkentés nyugdíjba vonulás miatt fog megvalósulni az Óvodánál.

 

Gajda Mihály testületi tag: A költségvetéssel kapcsolatos kérdése még, hogy milyen keretek között 
született meg, és mik a peremfeltételei ennek a költségvetésnek. Megítélése szerint a normatívák 
nem növekedtek, hanem csökkentek. Jelentős gázáremelés is volt, Szeghalom Város 
Önkormányzata 1.390/e Ft-ot kap, hogy az elmúlt évi emelések kompenzálva legyenek részben. A 
Kormány nem biztosított a költségvetésben a személyi kiadásokra, az emelésre fedezetet. Így 
tulajdonképpen a közalkalmazottak és köztisztviselők béremelése kimondottan létszámleépítésből 
kerül kigazdálkodásra, ez egy sajátos helyzet, hogy azt az Általános Iskolának kell elszenvednie.



Az a címzett támogatás, amelyet Szeghalom városának megszavazott a Parlament, ez a 
későbbiekben sem fog szerepelni a költségvetésben, mivel ez Békés Megyei Önkormányzat 
beruházása, és legfeljebb az önerő biztosítása fog szerepelni itt. Ezt csupán pontosításként mondta 
el.

A következőkben rátér az Általános Iskolában történtekre. Az Önkormányzat vezetése többször 
hangoztatta, hogy az intézmény gazdasági vezetőjét le kellene váltani. Erre reagálva mindig 
kifejtette véleményét, hogy ez az intézmény vezetőjének a hatásköre. Most úgy látszik elérkeztek 
arra a pontra, hogy ezt véghez vitték. E kérdésben azt is kifogásolja, hogy egy intézményvezetőre 
ekkora nyomás lett gyakorolva, miszerint ezt végre kellett hajtania. Ezt a módszert nem tartja 
helyénvalónak, mivel a lépést az intézményfenntartónak a nyomására lépte meg az 
intézményvezető. Mindezt az egyeztető jegyzőkönyvek tartalmának ismeretében mondja.

A dologi kiadások tekintetében egy fillér emelkedés sincs az intézményeknél. Ha az 
intézményeknek kell kigazdálkodni az elmúlt időszak gáz-és villanyáram kompenzációját, akkor 
eddig ennyi fölösleges szabad forrása volt az intézmények dologi kiadásánál? Tudomása szerint az 
óvodák eddig sem bővelkedtek a dologi kiadásokban.

 

A fentieken túl azt el kell ismerni, hogy pénzügyi szempontból rendben van a költségvetés 
összeállítása, el kell ismerni, hogy Szeghalom városban 2006-ban is meg lesznek a megfelelő 
fejlesztések. Ehhez kapcsolódóan szeretne egy javaslatot is tenni a távol lévő Farkas Zoltán 
képviselőtársa nevében: a Honvéd utcában elindulhat-e az utcatársulás, a szilárdburkolatú út 
megépítése megvalósulhat-e?

Hozzászólását azzal fejezi be, hogy a FIDESZ frakció tartózkodni fog a költségvetés 
megszavazásánál.

 

Hidi Sándor testületi tag: Szeghalom Város Önkormányzat költségvetését megalapozottnak tartja, 
és kitűnik az anyagból, hogy az Önkormányzat a lehetőségek függvényében megteszi mindazt, amit 
meglehet tenni. Nem lehet elvonatkoztatni attól, ami történik a Magyar Köztársaságban, illetve 
Európában. A költségeket folyamatosan csökkenteni kell, korszerűsíteni, fejlődni kell. Megítélése 
szerint az ésszerű gazdálkodásra való törekvést kell szem előtt tartani mindig a költségvetés 
készítésénél. Egy költségvetést elfogadni sokkal könnyebb, mint megteremteni a feltételeit, hogy ez 
az Önkormányzat működhessen. Sajnos akkor, amikor megszűntek a termelőszövetkezetek, a 
tejüzem, és egyéb munkahelyek, a munkanélküliség nagyon sok mindenkit érintett, és a 
közalkalmazottak, az intézmények egyéb alkalmazottjai ezt nem igazán vették észre. Azt kell 
figyelembe venni, hogy az Önkormányzat a lakosság pénzének egy részével gazdálkodik, és a 
kapott központi támogatásokat tisztességgel megalapozottan kell elkölteni. Azt kéri 
képviselőtársaitól, hogy a személyi érintettséget félretéve racionálisan döntsenek a város érdekében.

 

Kincses Sándor testületi tag: Nehéz akkor racionálisan gondolkodni, amikor érezni lehet, hogy 
rosszabb a helyzet, és ez azokat érinti, akiket az állásából kitesznek, és megszűnik a biztos bevételi 
forrásuk.



Amikor a lakosság előtt számot kell adni arról, hogy ilyen költségvetést hogyan lehet támogatni, a 
válasz az, hogy az Önkormányzat ebből a számokból kidolgozta mindazt, amit ki lehet hozni, és 
nem tehet arról, hogy a számok így alakulnak. Ezért nem a frakcióval szemben akarja döntését 
meghozni akkor, amikor támogatni fogja Szeghalom Város Önkormányzat 2006. évi költségvetését, 
de megjegyzi, hogy a létszámleépítéseket maga is szomorúnak tartja.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Gajda Mihály képviselőtársának a hozzászólására reagálva elmondja, 
hogy a költségvetéssel kapcsolatban a családi érintettségtől kezdve mindenkit említett, csak a 
számokat nem. Visszatekintve az elmúlt évekre, éppen képviselőtársa vetette fel a gyermeklétszám 
csökkenését, és hívta fel a figyelmet arra, hogy ez 2006-ban mennyire érezteti majd a hatását.

 

Mindig hangoztatta, hogy a munkahelyek biztonságára oda kell figyelni. 3 év alatt 200 fővel 
kevesebb a gyermeklétszám, ez várható volt, és ez által a normatíva csökkenése is. Arra kellene 
választ keresni, hogyan lehetett eddig eljutni, hogy most ilyen mértékű legyen a létszámleépítés. 
Eddig elmaradtak azok az intézkedések, melyek szükségszerűek lettek volna, és a gyermeklétszám 
csökkenése indokolta volna ezeket. A jelenlegi adatok szerint 850 fő lesz a tanulói létszám az 
intézményben, és a feladatoknak ehhez kell igazodniuk.

 

Bacsó Imre testületi tag: Nem számszaki szakember, és nem közgazdász, ezért nem így nézi a 
költségvetést, hanem mentálisan, ha nem is teljes racionalitással. Véleménye szerint a köszönetet 
kell megfogalmazni a költségvetés összeállításáért, amiért a napközis csoportok megmaradtak. 
Azokat a gyerekeket, akiket veszélyeztetett volna a napközi megszűnése nemcsak a speciális 
iskolások 88 %-át érintette volna, hanem az egyéb nehéz helyzetben élő családok gyermekeit is. 
Éppen ezért helyesnek tartja annak a szakembercsoportnak a döntését, akik nem a gyerekek 
sérelmére próbálnak döntést hozni.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: A maga részéről támogatásra ajánlja az előterjesztett költségvetést, 
hiszen a tényeket és nem az érzelmeket kell nézni.  A költségvetés a lehető legjobb megoldást 
ajánlja, hiszen adottak a gazdasági mutatók, gyermeklétszám, pedagóguslétszám, közalkalmazotti 
létszám, és ebből ezt lehetett kihozni, jobbat nem. Természetesen az intézményvezetőnek nem 
szerencsés és nem kellemes ilyen döntést véghez vinni, de egy vezetőnek ilyen népszerűtlen 
feladatot is meg kell tennie.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Senkit sem tölt el örömmel az a megszorító intézkedés, amelyet 
az intézményben végre kell hajtani. Mindenki érezhette a maga területén, Gajda képviselőtársa is a 
MOL-nál, amikor a létszámleépítéssel kapcsolatban döntöttek, hogy mit jelent ez és milyen hatással 
van egy-egy család szociális helyzetére. Az Önkormányzat nem tud más alternatívát felajánlani, 
illetve más munkahelyeket a létszámleépítésben érintettek részére. Az általános iskolát illetően az 
intézményvezető és a gazdasági vezető a pedagógiai programra hivatkozott, amelyhez igazítani kell 
a gazdasági intézkedéseket. Ezt már 3 éve látni lehetett, hogy itt létszámcsökkenés lesz. A 
gyermeklétszám csökkenésére számítva azt is figyelembe kellett volna venni, hogy a normatív 
támogatás nagysága is csökkenni fog. 



Az iskolánál egy folyamat indult el, tavaly még neveztek ki alkalmazottakat, pedig már akkor tenni 
kellett volna intézkedéseket a létszámcsökkentésre. Ha ez bekövetkezik folyamatosan, most nem 
jelentkezne ilyen nagyfokú probléma, illetve nem érintene váratlanul ennyi személyt. Elismeri, 
hogy mindezért az Önkormányzat vezetését is terheli felelősség, de bíztak abban, hogy a gazdasági 
vezető ezt átlátja. Most jelentkezett igazán gond, amikor konkrétan megszabták az intézményeknek, 
hogy milyen keretek között gazdálkodhatnak. A jövőre vonatkozóan egy intézményvezető ne az 
Önkormányzattól várja a népszerűtlen intézkedéseket, míg a népszerű intézkedéseket megteszi saját 
maga.

Régebben is tett említést arra, hogy az iskola gazdálkodásában problémák vannak, de ez konkrétan 
nem Balla László személyére irányult. Le kell vonni a konzekvenciát mindenkinek, aki felelős az 
intézményekért, hogy erre a döntésre miért ilyen mértékben került most sor.

 

A költségvetés valóban egy szoros költségvetés. Fájó, hogy intézkedéseket kell tenni 
létszámleépítésre, de az intézményeket működtetni kell, és a fejlesztéseket is tovább kell folytatni, 
amelyek az elmúlt 15 évben elmaradtak. Mindezek terhére nem lehet megengedni, hogy az 
intézmények szabadjára engedjék költségvetésüket.

 

Egyetért azzal a véleménnyel, amely már elhangzott képviselőtársai hozzászólásában, hogy az 
Önkormányzat a költségvetésében kihozta mindazt, amit lehetett. Javasolja az előterjesztést 
elfogadásra.

 

Macsári József polgármester: A Honvéd utca felvetése jogos, ez a 4/5. sz. előterjesztésben szerepel 
is a többi utcákkal együtt, ahol a társulás létrejöhet.

Visszatér még a költségvetésre annyiban, hogy 2002-ben az Általános Iskola 19,7 M Ft 
önkormányzati kiegészítésben részesült, amely az Önkormányzat költségvetésének 12,7 %-a, 2006-
ban pedig 108 M Ft-os kiegészítést kapott, ami 29,3 %-a a város költségvetésének. Bármelyik 
önkormányzati intézmény gazdálkodásába a továbbiakban is bele fog szólni olyan szinten, hogy az 
intézményvezetők figyelmébe ajánlja, hogy elsősorban a fiatal, szeghalmi munkaerőket 
foglalkoztassák, nekik adjanak lehetőséget. Az intézményeknél 2007-ben hasonló gondokkal kell 
számolni, hiszen GYES-ről jönnek vissza a fiatal szakemberek, és már gondolni kell arra, hogy a 
csökkent gyermeklétszám során milyen intézkedések válhatnak szükségessé minden intézményben, 
ezt a költségvetés kapcsán tárgyalták a bizottsági tagok is az összevont bizottsági ülésen. A 
bizottságok a költségvetési rendeletet elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek, és a 
létszámcsökkentésre vonatkozó határozati javaslattal szintén egyetértettek.

 

Fentiek után javasolja Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2006. évi költségvetési 
rendeletét fogadják el. Javaslatát szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi rendeletet alkotta:

 

Szeghalom Város Önkormányzat



Képviselő-testületének

1/2006. (II. 14.) sz.

rendelete

 

az Önkormányzat 2006.évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.évi 
XXXVIII. Törvény 65.§-a, illetve a 280/2003. (XII. 29.) Kormányrendelettel módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján, a 2006. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

 

1. §.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

 

2. §.

 

(1) Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az 
alábbiakban állapítja meg:

 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

     Cím                        Megnevezés

1.                                                                  Polgármesteri Hivatal

2.                                                                  Péter András Gimn. és Szigeti Endre Szakképző Iskola

3.                                                                  Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

4.                                                                  Városi Tűzoltóparancsnokság

5.                                                                  Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ

 



     Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

6.                                                                  Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

7.                                                                  Nagy Miklós Városi Könyvtár

8.                                                                  Sárréti Múzeum

9.                                                                  Idősek Gondozási Központja

 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalon belül az 5. sz. melléklet 
szerinti szakfeladatokat határozza meg.

 

3. §.

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetésének

              a./ bevételi főösszegét    2.031.061  ezer Ft-ban

                  b./ kiadási főösszegét      2.031.061  ezer Ft-ban

 

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

 

4. §.

 

   (1)         Az önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. 
sz. melléklet tartalmazza.

   (2)         Az önkormányzat intézményeinek bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza

Költségvetési kiadások

 

                                                                     5. §.

 



   (1)         Az önkormányzat működési-, felhalmozási bevételi-, kiadási előirányzatait a Képviselő-
testület az 1.sz. és 4 sz. melléklet szerint határozza meg.

                                                                     Bevétel                             Kiadás

                  1./ Működési                        1.796.716 ezer Ft          1.770.683 ezer Ft

              2./ Felhalmozási                       234.345 ezer Ft             260.378 ezer Ft

                  ÖSSZESEN:                          2.031.061 ezer Ft          2.031.061 ezer Ft

 

   (2)       A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek (címeinek) és a Polgármesteri 
Hivatal szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát a 3., 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

6. §.

 

Felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, feladatonként tájékoztató jelleggel az V. sz. 
melléklet mutatja be.

 

7. §.

 

Az önkormányzat céltartaléka 83.919 ezer Ft.

Ebből:    - kötelező céltartalék                      3.724 ezer Ft

            - tanulók tankönyv támogatás          8.460 ezer Ft

            - közfoglalkoztatás                       12.417 ezer Ft

            - normatíva visszafizetés.        742 ezer Ft

            - felhalmozási pályázati sajáterő     58.576 ezer Ft

               (melyből a megvalósítandó beruházások, felújítások)

o        6 db orvosi szolgálati lakás építése

o        Tüdőgondozó (Ady u.6.) akadálymentesítése

o        Szeghalom-Füzesgyarmat kerékpárút tervezési költsége



o        Nagy M.u.4. sz.alatti ingatlan felújítása

o        Pozsonyi u. szilárd burkolatú útépítés

o        Szeghalom, Szabadság tér 5/1. bérlakás felújítása

o        Simai féle kisdedóvó (Sárréti Múzeum) állagmegóvó felújítása

o        Konyhai eszközbeszerzés (Szeghalom-Füzesgyarmat)

o        Fáy u.-Semmelweis utcák útburkolat felújítása

o        Gondozási Központ felújítása, bővítése

o        Boszorkány Fesztivál megrendezése

o        Állati hulladék kezelése

o        Mezőgazdasági eszközbeszerzés

o        További pályázatokhoz tervkészítés

                                                           

8. §.

 

Az önkormányzat kezességvállalásait, valamint a hosszú távú kötelezettség vállalásait a 7. sz. és 8. 
sz. melléklet tartalmazza.

 

9. §.

Az önkormányzat 2006. évi várható bevételei és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az 
előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet foglalja magába.

10. §.

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006-2008. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett 
bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a IV. sz. melléklet 
tartalmazza.

 

A költségvetési létszámkeret

 



11. §.

 

Az önkormányzat létszámkeretét, álláshelyek számát a 6. sz. melléklet , 2006. március 1-i hatállyal 
a módosított létszám keretét, álláshelyek számát a 6./1 sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

                                                                 12. §.

 

Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
megváltoztathatóak.

                                                                 13. §.

 

(1)   A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

         (2)                                                  Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely 
költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, 
arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

         14. §.

 

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei saját hatáskörben előirányzat-módosítást 
hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-
testületet 30 napon belül köteles tájékoztatni.

15. §.

 

(1)   A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. Törvény 74. §.(2) bekezdésének 
figyelembevételével a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok előirányzatai közötti 
átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.

(2)  Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1 millió Ft keretösszeg erejéig, saját 
hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást.

 

16. §.



 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját a 2006. április 1-től 
36.800,- Ft-ban állapítja meg.

 

17. §.

 

Az intézmények finanszírozása nettó módon, az intézmények által készített (az önkormányzat által 
elfogadott) előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.

Záró rendelkezések

 

18. §.

 

         (1)   E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 01. 
napjával kell alkalmazni.

 

            (2)   A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.

 

Macsári József polgármester: Még a napirendhez kapcsolódóan szavazásra bocsátja az Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskolánál végrehajtandó létszámcsökkentésre és egyéb intézkedésre vonatkozó 
határozati javaslat elfogadását. A határozott időre szóló munkaszerződéssel foglalkozatott dolgozók 
szerződését nem lehet meghosszabbítani. Számolni kell a GYES-ről visszaérkező dolgozókra. 
Júniusban amikor az intézmény beszámolója lesz napirenden a munkaterv szerint, akkor 
visszatérnek a létszámkérdésre.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – 3 
tartózkodás – mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

23/2006. (II. 13.) Ökt.sz.

I.



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskolánál bekövetkezett 
gyermeklétszám csökkenése és az abból adódó csoportlétszám változása, illetve összevonásokra, a 
költségvetési normatívák csökkenéséből adódó átszervezésekre tekintettel, 2006. március 1-től az 
alábbiakban részletezett létszámcsökkentést határozza el az Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolánál:

 

1.)  Létszámcsökkentés mértéke:

a.) pedagógus                                              6 fő

b.) pedagógus asszisztens                              1 fő

c.) gazdasági irodai dolgozó                             2 fő

d.) technikai dolgozó                                      3 fő

e.) konyhai dolgozó                                        3 fő

           ÖSSZESEN:                                                   15 fő

 

2.)   A létszámcsökkentést a módosított 1992. évi XXXIII. Tv. előírásai alapján, 2006. március 1-től 
kell végrehajtani.

 

II.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulócsoportjainak számát 2006. szeptember 1-től, az alábbiak szerint határozza meg:

Alsótagozat:                                                 16 csoport
Felsőtagozat:                                               17 csoport
Speciális tagozat:                                          3 csoport
Napközis csoport:                                          10 csoport
 

III.

Az Iskolánál a határozott időre szóló munkaszerződéssel foglalkozatott dolgozók szerződése nem 
hosszabbítható meg.

Képviselő-testület a 2006. évi munkaterve szerint az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
létszám kérdésére június hónapban visszatér.

 

Határidő: 2006. március 1., június 26.



Felelős: Macsári József polgármester

             Fekete László igazgató

 

3. sz. napirend: A Képviselő-testület 2006. évi munkaterve

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az összevont bizottsági ülésen bizottsági tagok a munkatervet 
elfogadásra ajánlották azzal a kiegészítéssel, hogy június 26-án a Munkaügyi Központ tájékoztatója 
lesz napirenden, és a Rendőrség beszámolója alkalmával sor kerül a Polgárőrség beszámolójára is. 
A munkatervet ezekkel a kiegészítésekkel javasolja elfogadásra. Kéri a hozzászólásokat.

Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 2006. évi munkatervet. 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

 

24/2006. (II. 13.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006.évi munkatervét a határozat 
mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/1. sz. napirend: Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjaira, póttagjaira történő 
javaslat előzetes egyeztetés alapján történt. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, 
véleményeket.

Mivel hozzászólás nem volt, elfogadásra javasolja az írásos előterjesztést amelyet szavazásra 
terjeszt elő. 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

 

25/2006. (II. 13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel a 2006. áprilisban tartandó 
országgyűlési képviselőválasztásra – megválasztja az alábbiak szerint a Szavazatszámláló 
Bizottságok tagjait és póttagjait.

 

sz. Szavazatszámláló Bizottság
          Szeghalom, Kossuth u. 18. (Idősek Otthona)

1.)   Tóth Ferencné Szeghalom, Kossuth u. 10.

2.)   Marton Imréné Szeghalom, Bajcsy u. 61.

3.)   Juhász Julianna Szeghalom, Érmellék 34.

Póttag: Szalókiné Nagy Katalin Szeghalom, Kossuth u. 36.

 

sz. Szavazatszámláló Bizottság
          Szeghalom, Dózsa u. 17-19. (Általános Iskola)

1.)    Ács Andrásné Szeghalom, Dózsa u. 1-3/B.

2.)    Balla Ferencné Szeghalom, Dózsa u. 27-31.

3.)    Zsombokné Danek Magdolna Szeghalom, Dózsa u. 1-3.

Póttag: Matusek Tiborné Szeghalom, Fáy u. 8/A. IV. em.9.

 

sz. Szavazatszámláló Bizottság
          Szeghalom, Széchenyi u. 13. (Általános Iskola)

1.)   Giricz Lajos Szeghalom, Szabolcs v. u. 4/5.

2.)   Földi Sándorné Szeghalom, Széchenyi u. 20/1.

3.)   Molnár Károlyné Szeghalom, Széchenyi u. 61/1.

Póttag: Horváth Zoltánné Szeghalom, Simon F. u.



 

sz. Szavazatszámláló Bizottság
          Szeghalom, Kinizsi u. 17. (Agrimill)

1.)   Bereczki Gyuláné Szeghalom, Nádasdy u. 52/1.

2.)   Földi Károlyné Szeghalom, Jókai u. 33.

3.)   Nyíri Jánosné Szeghalom, Sárrét u. 14.

Póttag: Lévainé Kiss Katalin Szeghalom, Petőfi u. 39.

 

sz. Szavazatszámláló Bizottság
          Szeghalom, Petőfi u. 3. (Óvoda)

1.)   Szakácsi Zoltánné Szeghalom, Nádasdy u. 26.

2.)   Koczó Éva Szeghalom, Szabadság tér 16/B.III./9.

3.)   Leó Zoltánné Szeghalom, Bajcsy u. 29-31.

Póttag: Balla Lászlóné Szeghalom, Bajcsy u. 15/1.

 

sz. Szavazatszámláló Bizottság
          Szeghalom, Széchenyi u. 13. (Általános Iskola)

1.)   Bakóné Hajdu Mária Szeghalom, Bocskai u. 5-7.

2.)   Raggambi Fluck Edit Szeghalom, Bocskai u. 43/1.

3.)   Döge Ferencné Szeghalom, Somogyi B. u. 3/1.

Póttag: Mendre Jánosné Szeghalom, Bocskai u. 1-3.

 

sz. Szavazatszámláló Bizottság
          Szeghalom, Széchenyi u. 60. (Vízügy)

1.)   Farkas Péterné Szeghalom, Vörösmarty u. 12.

2.)   Szívos Ferencné Szeghalom, Jókai u. 20.

3.)   Lehoczki Andrásné Szeghalom, Zrínyi u. 23.

Póttag: Szalainé Varga Györgyi Szeghalom, Zrínyi u. 12.



 

sz. Szavazatszámláló Bizottság
          Szeghalom, Kinizsi u. 99. (volt Óvoda)

1.)   Kerékgyártó Istvánné Szeghalom, Hunyadi u. 7/1.

2.)   Száva Sándorné Szeghalom, Hunyadi u. 21.

3.)   Radványi Csabáné Szeghalom, Dugovics u. 6/1.

Póttag: Tóbiás Ida Szeghalom, Hunyadi u. 70/1.

 

sz. Szavazatszámláló Bizottság
         Szeghalom, Újtelep III. u. 15. (Óvoda)

1.)   Herczeg Istvánné Szeghalom, Újtelep III. u. 31.

2.)   Dékány Gyula Szeghalom, Újtelep III. u. 41.

3.)   Somogyiné Faragó Ilona Szeghalom, Újtelep II. u. 52.

Póttag: Tóth Józsefné Szeghalom, Újtelep III. u. 17.

 

 

sz. Szavazatszámláló Bizottság
          Szeghalom, Újtelep XIII. u. 1. (Általános Iskola)

1.)    Almásiné Hegyesi Irén Szeghalom, Újtelep XI. u. 15.

2.)    Vassné Szívos Ilona Szeghalom, Újtelep XVII. u. 7.

3.)    Boruzsné Szatmári Erzsébet Szeghalom, Újtelep XIX. u. 6/2.

Póttag: Pándi István Szeghalom, Újtelep XIII. u. 1.

Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2006. március 20.

Felelős: Macsári József polgármester

 



4/4. sz. napirend: Pályázat benyújtása Sporttelepen lévő régi pálya felújítására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Nemzeti Sporthivatal pályázatot írt ki sportlétesítmények 
fejlesztésének, korszerűsítésének támogatására. A pályázati kiírásnak a város megfelel, ezért 
mindenképpen próbálkozni kell támogatás elnyerésére a sporttelepen lévő régi pálya felújítását 
illetően. Javasolja a pályázat beadását, és a 3,3 – 4 M Ft saját forrás biztosítását. Az előterjesztést 
szavazásra bocsátja.

 

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

 

H a t á r o z a t

 

26/2006. (II. 13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Sporthivatal pályázati 
felhívására pályázat benyújtását határozza el, amely a Sporttelepen lévő labdarugó pálya 
öntözőrendszerének kialakítására, azt körbevevő futópálya komplett felújítására, illetve a 
kötelezően előírt védőkorlát létesítésére, valamint labdafogó háló, fedett kispadok és szabványos 
kapuk létesítésére vonatkozik.

A tervezett felújítás bekerülési költsége bruttó 14.225.000,- Ft. A Nemzeti Sporthivataltól igényelt 
támogatási összeg: 9.957.500,- Ft (70 %).

A felújítás megvalósításához Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi 
költségvetésében biztosítja a 4.267.500,- Ft (30 %) saját erőt.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat fentiek szerinti benyújtásáról.

 

Határidő: 2006. március 2.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/5. sz. napirend: Útépítéshez utcatársulások létrehozása; 2006. évi hozzájárulási díj megállapítása



Előadó: Macsári József polgármester:

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés tartalmazza azokat az utcatársulásokat, ahol ez évben 
útépítésre kerülhet sor, és dönteni szükséges abban is, hogy mennyi legyen a 2006. évi útépítési 
hozzájárulás mértéke telkenként. Tervek között szerepel a már meglévő útalapok aszfalttal történő 
lezárása. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Bacsó Imre testületi tag: Kérdése arra vonatkozik, hogy sor kerülhet-e a közeljövőben a Vásártér 
400 méteres részének útalappal történő ellátása, ott ahol még jelenleg is földút van. Sajnos ez a rész 
az elmúlt évtizedek alatt egyáltalán nem fejlődött semmit ilyen tekintetben.

 

Kincses Sándor testületi tag: Kérte már korábban a polgármester úrtól, hogy azok az utcák, amelyek 
ígéretet kaptak a szilárd útburkolat megépítésére, azokat burkolják le, de további munkálat egyelőre 
ne legyen, hanem minden utca, ahol még nincs szilárd útburkolat, kapjon egy útalapot. Példaként 
említi a Dapsy és Patai utcát, ahol semmilyen meghibásodás nincs, siralmas viszont a 3. sz. 
körzetben a helyzet, ahol nem lehet bejárni személygépkocsival.

Felvetése arra irányul továbbra is, hogy nem lenne-e helyesebb minden utcát ellátni útalappal, és ha 
majd a fedezet engedi, szilárdburkolat akkor épülne rá.

 

Macsári József polgármester: A műszaki szakemberek véleménye az, hogy az útalapot le kell zárni 
szilárdburkolattal, hiszen ha már milliókat szánt rá a város, ne kockáztasson az esetleges 
meghibásodások miatt. Mindent próbál megtenni az Önkormányzat, hogy az utcák mindegyike el 
legyen látva kövesúttal. Felsorolja, hogy mennyi utat, kerékpárutat, és parkolót építettek az elmúlt 
időszakban a városban, és a fejlesztést a következő időszakban is tervezik. Valamennyi kérést 
jogosnak tartja, és a költségvetés keretein belül pályázati támogatással együtt mindent meg fog 
tenni az Önkormányzat annak érdekében, hogy a fejlődés a továbbiakban se álljon meg, és minél 
több korszerű út álljon a lakosság rendelkezésére.

A 4/5.sz. előterjesztésben foglaltakat szavazásra bocsátja, szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

27/2006. (II. 13.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indokoltnak tartja a 2006. évi útépítési 
program meghatározását. 



A Képviselő-testület az alábbi utcákban javasolja az utcatársulások megalakítását: Dapsy G. u., Tass 
v. u., Szeghalmi Gyula u. páratlan oldala, Újtelep XVIII.-XIX. u., Szeghalmi Gy. – Szelesi Újtelep 
u., Honvéd u., Pozsonyi u., Újtelep XIII u.

A társulási hozzájárulás mértékét telkenként 56.000,- Ft összegben állapítja meg.

Megbízza a polgármestert a fentiek végrehajtásával.

 

Határidő: 2006. május 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

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

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Többször felvetette már a kóbor kutyák problémáját, ami enyhült 
ugyan, de még teljesen nem oldódott meg. Kérte, hogy a 2006.évi költségvetés teremtsen anyagi 
lehetőséget is e kérdés megoldására. Legyen folyamatosan olyan intézkedés biztosítva arra, hogy a 
kóbor kutyák ne zavarják a város nyugalmát.

Másik felvetése a II. világháborús emlékmű rendszeres rendbetételére vonatkozik, úgy gondolja, 
hogy nem számít kegyeletsértésnek, ha az elszáradt virágok el lesznek takarítva, és a környék 
rendben van tartva. Erre kér intézkedést, hiszen ez a város feladata.

 

Kincses Sándor testületi tag: A FIBERNET rossz minőségű szolgáltatása ellen van kifogása a 
lakosság többségének. Van-e valamilyen megoldás? Másik felvetése a TAPPE Kft. munkájával 
kapcsolatos.

 

Török Sándorné testületi tag: Jogosak a felvetések, hiszen mindkét szolgáltatónak megfizeti a drága 
díjakat a lakosság.

 

Balla László Általános és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozója: A nyilvános testületi ülésen 
szeretné elmondani mindazt, ami a személyét érinti. Azért jött el, mert vállalja, hogy ő Balla László, 
és szembenéz bárkivel.

 

Visszatekintve az elmúlt időszakra amióta a városban él, elmondja, hogy munkáját mindig nagy 
felelősséggel, legjobb tudása szerint, becsülettel és tisztességgel látta el. 



Több évet dolgozott önkormányzati intézményeknél, jelenleg az Általános Iskolánál, ahol 
megítélése szerint a semmiből teremtette meg a gazdasági irodát. Szívesen segítette minden 
munkatársát a szakmába betanulni, azt is, aki jelenleg meg lett bízva helyette gazdaságvezetőnek, és 
úgy érzi, hogy az egész kollektívával jó a kapcsolata.

 

Szeretné kihangsúlyozni, hogy eddigi megbízatása során, a költségvetést illetően mindig igyekeztek 
a törvényben előírt létszámkereteket betartani, az Önkormányzat által megszabott létszámkereteken 
belül, a költségvetési sarokszámot betartva gazdálkodni, erre törekedtek az intézményvezetővel 
mindig. Az eltelt 7 év során, amit az általános iskolában töltött, eddig olyan jellegű vád nem érte, 
mint amilyen most érte.  Számtalan belső, külső pénzügyi,

számviteli vizsgálatok voltak, amely során nem róttak fel semmilyen hiányosságot, sőt 
jutalmazásban részesült. Szégyenletesnek tartja, hogy ilyen helyzetbe került, és hogy ilyen eset 
előfordulhat ebben az időszakban. Az, hogy törvénytelenség volt az ilyen jellegű beavatkozás az 
iskola belügyébe, ez nem lett vitatva itt a nyilvánosság előtt. Szeretné elérni, hogy minden úgy 
rendeződjön le végérvényesen, hogy a történtekért mindenki vállalja a felelősséget.

Az Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát említve, hangsúlyozza, hogy az Alkotmány 16. §-a 
védelmezi az ifjúság érdekeit az oktatás, nevelés területén. Hol vannak ezek az érdekek biztosítva, 
abban a költségvetésben, amely az iskolájukat érinti? A számok mögé kellene nézni, hiszen 
jogosnak tartja a kifizetéseket, többek között a túlórák kifizetését is, amelyek csökkentve lettek.

 

A létszámkérdéssel kapcsolatban el kívánja mondani, hogy a munkáltatói jog az igazgató úr 
kompetenciája. Olyan dologért nem vállalhatja a felelősséget, amiben nem vesz részt. Elvárta volna, 
hogy ha ilyen jellegű probléma merült fel az intézménnyel kapcsolatban, akkor részese legyen 
ezeknek az egyeztető tárgyalásoknak. Az, hogy a megkérdezése, tudta nélkül történnek a dolgok, és 
bűnbaknak tekintik, erre nem szolgált rá. A munkáját, és amiért felel, azt kérjék tőle számon.

Jogi úton fogja érvényesíteni igazát.

 

Köszöni a lehetőséget, hogy a fentieket elmondhatta.

 

Macsári József polgármester: Zsadányi Sándorné Képviselő Asszony által valóban többször 
hangzott már el a kóbor kutya probléma, amely folyamatosan rendeződött eddig, és erről részletesen 
beszámol a lakosság tájékoztatása érdekében is. Nagy figyelmet fordít az Önkormányzat a 
továbbiakban is e kérdés megoldására.

 

A kábeltelevíziós szolgáltatásba nem igazán tud az Önkormányzat beleszólni, de példaként említi 
Nyergesújfalut, innen indult ki egy „mozgalom”, ahol több település összefogott a FIBERNET-tel 
kapcsolatos problémák rendezésére. Ennek kapcsán mondja el, hogy a holnapi nap folyamán kerül 
sor egy egyeztetőtárgyalásra, ahol a fennálló problémák említésre kerülnek Szeghalmot érintően is.



 

A TAPPE Kft.-vel kapcsolatos hiányosságokat meg kell szüntetni, a képviselőivel tárgyalások 
szükségesek, erre mielőbb sort kell keríteni bizottsági ülés keretében.. Jogosnak ítéli meg a 
felvetéseket, és megoldódnak mielőbb a II.

 

 

 

 

Világháborús emlékmű körüli hiányosságok is, a Műszaki Iroda vezetője azonnali intézkedést fog 
tenni.

 

Végezetül megköszöni a Képviselő-testület tagjainak az aktív munkáját, és a nyilvános testületi 
ülést lezárja.

 

 

 

Macsári József                                                                                 Dr. Oláh Ernő

polgármester                                                                                    címzetes főjegyző

 


