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Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 26-i üléséről, a 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, Csák 
Gyula, Eitler Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Gulyás Sándorné, 
Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, Kovács István, Mester Csaba, Mikolik Judit, Nagy Gábor, 
Pákodi Gábor, Szabó István és Török Sándorné testületi tagok.

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi Gyuláné 
jegyzőkönyvvezető.

 

Macsári József polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, meghívottakat, a televízión 
keresztül a város lakosságát. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, azt 
megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 2006. évi 
költségvetés módosításáról szóló előterjesztést a 2007. évi költségvetés után tárgyalja a Képviselő-
testület. A javaslattal a testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez kiegészítést nem tesz, kérdés, vélemény nem hangzott 
el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

9/2007. (II.26.) Ökt.sz.

 

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

 

2.sz. napirend: A Képviselő-testület 2007. évi munkaterve

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a Képviselő-testület tagjai részére lehetőség volt 
javaslatot tenni a munkatervhez, melyet igyekeztek beépíteni. Több olyan javaslat volt mely nem 
külön napirendként szerepel, hanem az egyes intézmények beszámolói formájában.

 

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

10/2007. (II.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2007. évi 
munkatervét a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: folyamatos



 

3.sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a bizottságok részletesen megtárgyalták a 
költségvetési előterjesztést. A lakosság tájékoztatására ismerteti a főbb adatokat. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan most is megelőzte az intézményvezetőkkel, gazdaságvezetőkkel, munkahelyi 
érdekképviseletek vezetőivel a költségvetésről tartott egyeztetés, mely alapján összeállt a 
költségvetés. A költségvetés főösszege 2.044.510 eFt, mely nem tér el lényegesen a 2006. évi 
előirányzattól. A bevétel elsősorban saját bevételekből, mely egyrészt az intézmények működési, 
illetve a helyi adó bevételből áll. Átengedett bevételekbe tartozik a gépjárműadó is, mely 94 millió 
Ft-ban lett tervezve, tekintettel a teljesítményarányos díjbeszedésre. A bevétel egy nagy részét a 
központi költségvetésből kapott normatívák teszik ki, melyek biztosítják a város zavartalan 
működését. A 2006 és 2007 évet összehasonlítva úgy tűnik a főösszegekből, hogy a normatíva 
változatlan, de elsősorban a szociális jellegű kiadásoknál – nyugdíjminimum változása, ellátottak 
körének bővülése miatt – több mint 10 %-os bevétel növekedés van. Ugyanakkor az oktatáshoz 
kapcsolódó normatíváknál több mint 25 millió Ft kiesés van. Ez részben összefügg azzal, hogy 
szeptember 1-től un. teljesítménymutató alapján fogja az önkormányzat lehívni az oktatási 
normatívákat és részben összefügg azzal , hogy sajnos ebben az oktatási évben is csökkent a 
gyermeklétszám. A felhalmozási bevételeknél 28 millió Ft van tervezve, és az átvett pénzeszközök, 
melyek OEP-től részben háziorvosi ellátás, részben védőnői szolgálatra kap az Önkormányzat. Az 
alapvető kiadások az intézmények működési kiadásai, a folyamatban lévő felújítások és 
beruházások és a szociális kiadások, mely meghaladja a 200 millió Ft-ot. A kiadásokból látszik, 
hogy 2007 évben a személyi jellegű kiadások a 2006 évit sem érik el, 0,4 %-al elmarad. A dologi 
kiadások növekedésénél elsősorban azzal számoltak, hogy az energiahordozók növekedéséből ne 
legyen működési jellegű probléma egyetlen intézménynél sem. A központi költségvetési törvényben 
meghatározott közcélú foglalkoztatásra 20,5 millió Ft-al rendelkezik az Önkormányzat,  ezzel is a 
rendszeres  szociális járadékban részesülők létszámát kívánják csökkenteni. A felhalmozási jellegű 
kiadásoknál azt tudták figyelembe venni a költségvetésben, melyre részben elkötelezettsége volt a 
városnak, illetve a Képviselő-testület egyetértett azzal az elhatározással, hogy törekedni kell arra, 
hogy a város valamennyi útja járható legyen, 49,5 millió Ft-os útberuházás szerepel a 
költségvetésben. Megjegyzi, hogy a 2.044.510 eFt bevételi-kiadási főösszeg egy helyen nem 
egyezik azért, mert a rendelet tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését is. A 
főösszeg 67,8 %-ban központi finanszírozásból, 25,5 % önkormányzati kiegészítés, 6,6 %n pedig 
részben az önkormányzat, részben az intézmények saját bevétele. Összefoglalva elmondja, a 2007. 
évi költségvetés szerényebb ütemű fejlődést tesz lehetővé, továbbá biztosítja az önkormányzati 
törvényből adódó valamennyi alapfeladat zavartalan ellátását.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése, hogy a 7 sz. mellékletben a víziközmű társulással kapcsolatban 
a 40-40 millió Ft-os tétel mit takar.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: A megvalósítható beruházások között nem szerepel az Állomás-
Újtelep vízproblémájának megoldása, a Jókai utca járdaépítése, a Kendereskert útproblémája. Nem 



látja a költségvetésben új munkahelyek létrehozásának valamilyen koncepcióját, továbbá fiatal 
diplomások letelepedésének támogatását. A továbbiakban  a választópolgárokkal való 
találkozásakor feltett kérdéseket tolmácsolja, melyet felolvas. (Jegyzőkönyv mellé csatolva.)

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Úgy érzi, hogy a költségvetés elkészítésénél nagyon sok mindent 
figyelembe kell venni, és meggyőződése, hogy  mindenki a legjobbat akarja. Fontos, hogy a 
költségvetés hiteles, korrekt legyen, objektív, átlátható és számon kérhető. Működési oldalon 
javasolja, hogy ne vegyenek el sem az oktatástól sem az egészségügytől, mely az a város egész 
lakosságát érinti. Lehet nullára hozni a bevételt és a kiadást, de csak azért, hogy ez jól mutasson, 
ezért ne tegyék. Az egészségügyi bizottság ülésén megkérdezte, hogy mi a 100 millió Ft-os 
pénzmaradvány, nem tudja hányan kérdezték meg, vagy mindenki tudta, hogyan van? A feladatok 
sorrendiségét kell meghatározni. Nem helyesli, hogy általánosságban van felsorolva tíz dolog, pl. az 
Önkormányzat céltartaléka címszó alatt a felhalmozási saját erőnél. Nagyon fontos a sorrendiség és 
hogy mit képviselnek a lakosság előtt. Az Egészségügyi Bizottság javaslatot tett, hogy a születendő 
újszülöttek támogatását emeljék fel 10.000.- Ft-ról 15.000.- Ft-ra, ezzel talán születések számának 
emelkedésében is bízhatnak. Kéri, hogy ezt szavazzák meg. Kéri továbbá, hogy mindenki gondolja 
át, hogy próbáljanak igazán hitelesek lenni, mert ha nem mondanak igazat és két hónaponként 
módosítják a költségvetést, esetleg évvége felé több mindenre nem marad pénz, akkor hitelüket 
veszítik a lakosság előtt.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése, hogy a szöveges rész 7. szakaszában nevesítve van két utca 
útépítése, a felhalmozási keretben meghatározott összegben pedig 49 millió Ft van beállítva a 
költségvetésbe. Kérdése, hogy a 49 millió Ft az összes már útalappal rendelkező út aszfaltozását 
fedezi és rendelkezésre is áll ez az összeg, vagy a 39 millió Ft-os pályázati önerőt kell ide is 
behozni, Ismeretes hogy uniós forrásból útépítésre nem lehet pénzt szerezni, mivel belterületi 
útépítést nem támogatnak.

 

Nagy Gábor testületi tag: Kérdése, hogy a város gazdasági programjában megfogalmazott célok 
miért nem jelentkeztek a 2007. évi költségvetésben, itt elsősorban a társadalompolitikai, 
szociálpolitikai támogatásokra gondol. Nem szerepel továbbá a költségvetésben a 
munkahelyteremtés, nincs olyan beruházási terv, amely új munkahelyeket teremtene. Kérdése, hogy 
Polgármester úr rendelkezik-e olyan átfogó tervvel, pályázat előkészítéssel, mely ezen problémákra 
megoldást nyújtana, ha igen, akkor az miért nem szerepel a költségvetésben?

 

Török Sándorné testületi tag: Az óvoda létszámával kapcsolatos kérdése - melyet már a Pénzügyi 
Bizottság ülésén is feltett, de úgy érzi nem kapott kielégítő választ – a tavalyi 25 fővel szemben 
most miért 37 fő. Látható, hogy 12 közalkalmazottal megemelkedett az óvodában dolgozók 
létszáma 2006-hoz képest, ez miből adódik?

 

Kovács István testületi tag: Tudják, hogy a FIDESZ soha nem fogja elfogadni a költségvetést, 
korábban sem fogadták el, ezért szeretnének építő jellegű javaslatokat hallani tőlük, nemcsak 
bírálatot.



 

Macsári József polgármester: A fentiekre válaszolva elmondja, hogy a 7-es számú mellékletben a 
Viziközmű Társulatnak van visszafizetési kötelezettsége, melyet az Önkormányzat költségvetésében 
ki kell mutatni, de tényleges kifizetési kötelezettség nincs.Gulyás Sándorné képviselő felvetéseire 
elmondja, hogy a fiatal házasoknak jelenleg is van meghatározott feltételek megléte esetén 
támogatás a költségvetésben, mint ahogy eddig is volt minden évben. A foglalkoztatás bővítése 
önkormányzati szinten, úgy gondolja, hogy nem azt jelenti, hogy az Önkormányzat hozzon létre 
vállalkozásokat, és ezek oldják meg  a foglalkoztatást. Az Önkormányzat részéről olyan lehetőséget 
kell biztosítani az itt lévő, vagy az ide települni szándékozó vállalkozásoknak, hogy akarjanak ide 
jönni, és legyen lehetőségük ide jönni. Valószínű a kérdező elfelejtette, hogy a testület már egyrészt 
döntött arról, hogy a városrendezési tervet a Képviselő-testület fogja tárgyalni, mely gyakorlatilag 
kijelöli azokat az önkormányzati területeket, amelyet egy meghatározott elv alapján – ennek a 
végrehajtása a Városfejlesztési Bizottság feladata – amelyek lehetséges ipari, kereskedelmi és 
szolgáltató övezetek lesznek. Pontosan a 7. sz. § alatt szerepel az iparterület közműellátása. 
Gyakorlatilag valamennyi közművel kapcsolatos terv elkészült, egy pár méteres a vasúti pályát 
keresztező terület terveit csak meghatározott bizonyítvánnyal rendelkező mérnökök készíthetik el, 
ennek a megrendelése folyamatban van. A Kendereskertben az úttal, a csapadékvíz elvezetéssel 
kapcsolatos problémát ismeri, személyesen megnézte. Próbáltak megoldást találni, de nem tudja 
ígérni, hogy a szűkös költségvetési keretek között szilárd burkolatú út fog épülni. A Jókai utca 
járdájával kapcsolatban a Városfejlesztési Bizottság fogja a kérelmeket elbírálni, fontos, hogy 
részben az ott lakó ingatlantulajdonosok is járuljanak hozzá az építéshez. A Jókai utca közösségének 
járdaépítési kérelmét a Városfejlesztési Bizottsághoz kell benyújtani. Az összes többi szóban 
elmondott, illetve felolvasott kérdésre nem tud mit válaszolni. Nem a város Képviselő-testületének 
a kötelessége és feladata a jogszabályok elfogadása, amelyek alapján működik a Magyar 
Köztársaság. Igaz van két országgyűlési képviselő, akiket el fognak hívni testületi ülésre, hogy 
beszámoljanak munkájukról, ez korábban is gyakorlat volt. Az összes többi felvetésre, mely a 
munkatervre utalt vissza, a testületi üléseken a bejelentésekben fog szerepelni. Dr. Farkas Erzsébet 
képviselő által felvetetettekre elmondja, hogy egyetért azzal, hogy a költségvetés hiteles, átlátható 
és objektív legyen. Az intézmények működését illetően csak olyan korábban adott juttatásokat 
vettek el, amelyeket törvény szerint nem lett volna kötelessége az Önkormányzatnak biztosítania. A 
7. § alatt felsoroltakkal kapcsolatban elmondja, hogy Egészségügyi Bizottsági ülésen elhangzott a 
probléma, de a felsorolt fejlesztéseket nyilvánvalóan nem fogja tudni teljesíteni a testület, jelenlegi 
költségvetési keretek között.  Korábban egyszerűbb volt a módja, elég volt pályázati céltartalékot 
képezni, ahhoz, hogy bizonyos célok eléréséhez pályázatot nyújtson be a testület. Sajnos ez másfél 
éve megváltozott és csak olyan célokra lehet pályázni, melyeket nevesít a testület a költségvetési 
rendeletben. Égető probléma a középiskolánál a tanterem bővítése, ezt is javasolja a felsorolásba 
bevenni. Elhangzott javaslatként a újszülött támogatás 10 ezerről 15 ezerre való felemelése, ezt 
maga részéről is javasolja. Ezek forrása az erdőfelújításra megjelölt fedezet legyen. Farkas Zoltán 
képviselő részére elmondja, hogy az útépítésekre, melyre súlyozott költségvetést készítettek, a 49 
millió Ft szerepel a költségvetésben. Nagyon fontos, hogy az úttársulások részéről a befizetések ne 
az évvégén teljesüljenek.Nagy Gábor képviselő részére, a foglalkoztatottsággal kapcsolatosan már 
részben megválaszolt, a szociálpolitikai kiadásoknál pedig – mint már azt elmondta – több mint 12 
%-al nőnek a szociálpolitikai kiadások.Az Óvoda létszámával kapcsolatban gyakorlatilag a 12 fő 
közalkalmazott a dajkákat jelöli. Az Óvodában semmilyen létszámbővítés nem volt, sőt természetes 
fluktuációval oldódott meg az Óvoda létszáma, mellyel nem volt semmi probléma.

 

Gajda Mihály testületi tag: Az előző napirendnél szerette volna elmondani, hogy az országgyűlési 
képviselő beszámolója november hónapban szerepeljen a munkatervben. A költségvetésről a 



véleménye az, hogy számszakilag nézve a kiadás-bevétel rendben van, a városnak pénzügyi 
problémái nem lesznek, minthogy a korábbi években sem voltak. A testület figyelmébe ajánlja, 
hogy azért, hogy a város a reformokat, megszorításokat viszonylag kis áldozatok árán túl tudja élni, 
annak köszönhető, hogy Kosaras Béla korábbi polgármester idején kb. 1999-2000 táján – részben 
az MSZP-vel karöltve – a városnak az intézményi struktúráját rendbe tették, és akkori áron 
számolva 40-50 millió Ft-ot sikerült felszabadítani. Ezután volt egy viszonylagos jó léte a városnak, 
melynek úgy tűnik, hogy vége van. Ez látszik abból is, hogy egy szerény beruházási programot 
sikerült összeállítani. A Képviselőtársai nem véletlenül kérdezték a munkahelyteremtést, mely a 
gazdasági programban is benne volt. Szeghalom legnagyobb problémája a munkahelyek hiánya. Ez 
olyan probléma, melyet nem lehet megkerülni, és az emberek ennek a megoldását részben az 
Önkormányzattól várják el. A probléma az, hogy a felsorolt fejlesztések a munkahelyteremtést nem 
fogják szolgálni. Az Európa Uniós források jelentős része munkahelyteremtést szolgál, de a város a 
költségvetésben szereplő pályázati struktúrával kizárja magát. Nem tisztázódott, hogy milyen uniós 
forrásokat akar megszerezni, tud-e olyanra pályázni, mely munkahelyet is teremt. Más 
településekről lehet hallani milyen nagy ívű programmal rendelkeznek, ezt nem látja Szeghalmon. 
Az 1200 adagos konyháról személy szerint nem tudták meggyőzni, hogy ez miért jó a településnek, 
miért ezt kell csinálni, miért nem valami mást. Példának említi, hogy nagyon büszkék voltak arra, 
hogy az elmúlt években csatornát és szennyvíztisztítót építettek, minden pénzt ráköltött az 
Önkormányzat. Akik ezt nem csinálták azok megkapják Európa Uniós pénzben egy összegben és 
megépítik egy-két év alatt. Arról lehetett volna vitatkozni, mi az ami a lakosságot legjobban 
szolgálja. Jelenleg is hiányolja az alternatívákat. Elmondja, hogy a Területfejlesztési Tanácsból a 
források ki lettek vonva, nagyságrendileg kevesebb lesz a nem EU-s pénz, címzett támogatás sem 
lesz. Bizottsági ülésen felvetette, hogy az Önkormányzat 150 millió Ft-os lakásalapját fel lehetne 
használni pályázati önerőként, melyből másfél milliárd Ft-os projektet össze lehetne hozni, vagy 
építse meg az Önkormányzat a 6 orvosi lakást. Pozitívumként került kiemelésre, hogy a 
szociálpolitikai kiadások növekednek, akik kapják azok pozitívumként élik meg, de akik az 
adójukból ezt befizetik, azok ennek nem örülnek és ez nem tartható folyamat. Összességében 
elmondja, hogy a FIDESZ frakció azért nem fogja a költségvetést megszavazni, mert nem látják , 
hogy a jövőben mitől lenne jobb az oktatást stb. Az egész megyében az a legnagyobb probléma, 
hogy nem lehet látni, mit fog hozni a jövő.

 

Nagy Gábor testületi tag: Pontosítaná a feltett kérdését. A szociálpolitikai kiadások növekedése szép 
dolog, de olyan támogatási rendszerre gondolt, amely még nem honos, a különböző támogatási 
formák bővítésére, átalakítására. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban van arra lehetőség, hogy 
vállalkozókkal közösen pályázatokon vegyen részt az Önkormányzat, ezt nem látja és arra volt 
kíváncsi, hogy van-e ilyen pályázati előkészítés.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Véleménye szerint is a költségvetés nem a legjobb költségvetés, 
de ha összevetik a környező települések adottságaival, lehetőségeivel, akkor nem rossz. A 
költségvetésben benne van a következetes munka, mely 1994-től az Önkormányzatot jellemezte. El 
lehet mondani, hogy az intézményeknek biztosítva van a működése, személyi kiadások biztosítva 
annak, van remény arra is, hogy a folyamatban lévő beruházásokat megfinanszírozzák és az 
elkövetkezendő időszakban az esetleges nyerő pályázatokhoz önerővel rendelkezzenek. Nem ért 
egyet a FIDESZ pesszimista hangjával. Az biztos, hogy bizonytalan társadalomban élünk, ez a 
kapitalista társadalom, melyet a negatív oldalával együtt kell elfogadni. Nehéz csillapítani, kicsi a 
Kormány lehetősége. Az Egészségügyi Bizottság elnökének nézetét nem osztja, mert véleménye 
szerint mindig eléggé hiteles költségvetése volt az önkormányzatnak, tévedés miatt a legutóbbi 4 
évben nem volt módosítva a költségvetés. A költségvetés 2007 év problémáját oldja meg, a jövőjét 



nem. Meg kell tenni bizonyos lépéseket, a 1990-es évekhez hasonlóan további racionalitást kell 
végezni, mely nem megszorítás, hanem a körülmények változása. Nem látja annak akadályát, hogy 
összevonják a Művelődési Központot, a Könyvtárat És Múzeumot. Az elhangzott felvetésekkel 
kapcsolatban elmondja Gulyás Sándorné képviselő felolvasta azt, melyet mindennap meg lehet 
hallgatni a rádióban, televízióban. Ez olyan felvetés, melyre a Képviselő-testületnek nagy hatása 
nincsen. Tudomásul kell venni, hogy nemcsak a termelőszférában ment végbe a rendszerváltás, 
végig kell mennie az oktatásban és az egészségügyben is. A munkahelyteremtést illetően, a 
vállalkozók támogatására nincs pénz. A környezetét kell megteremteni annak, hogy a városban 
vállalkozások települjenek le. A csatornaépítéssel kapcsolatos negatív nyilatkozattal kapcsolatban 
elmondja, hogy a csatorna a város valamennyi lakójának az érdeke volt. A szennyvíztisztító telep 
pedig nemcsak a lakosság szempontjából jó, hanem az esetleg idetelepülő üzemek szempontjából is, 
mert meg van a szennyvíz elhelyezési lehetőség. Az Önkormányzatnak most is arra kell törekedni, 
hogy az infrastrukturális lehetőségeket teremtse meg. A munkanélküliséget illetően a szeghalmi 
munkanélküliek 50 %-a nem akar dolgozni, képzetlenek, meghaladta őket az idő. A legnagyobb 
probléma, hogy nincsen szakképzés, ha megvalósul térségi szakképző központ, talán javul a 
munkalehetőség is. A szociális juttatás nem öröm, de a rászorulókat megfelelően támogatni kell, a 
társadalmi szolidaritás azt kívánja, hogy ezeket az embereket, de különösen a gyerekeit támogatni 
kell úgy, hogy minél kevesebb gyermek kövesse a szüleit a munkanélküliségben és a társadalmi 
lecsúszás útján. Az 1200 adagos konyha építésével kapcsolatban elmondja, lehet, hogy munkahelyet 
nem teremt, de jelenleg 2000 gyermek részére két helyen történik a főzés, mely már alkalmatlan 
lesz erre a feladatra. Egy korszerű étkeztetést, korszerű konyhával fele munkaerővel meg lehetne 
oldani. A konyha építésével a Gimnázium egyéb felújítási munkái is elvégzésre kerül, kb. 300 
millió Ft-ból, melyhez támogatást fognak szerezni. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja 
el a költségvetést az előterjesztés szerint, illetve az újszülöttek támogatására tett módosító 
javaslattal.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Cáfolja azt, hogy nincs az MSZP frakciónak koncepciója, decemberben 
18 projektet tettek le, ezek tervezés alatt állnak. Azt nem tudja senki garantálni, hogy nyerni fog egy 
pályázat. Azzal egyetért, hogy legyen a városnak 5-10 milliárdos EU-s projektje, de akkor 10 évig 
biztos le lesz terhelve a város, ezt közösen kell megbeszélni. A munkahelyteremtést illetően van 
munkahely Szeghalmon, csak nincs szakképzett munkaerő. Ehhez a szakképzést kell megoldani, 
ebben kérik a FIDESZ-frakció segítségét is. Megjegyzi, még 8 általános iskolai végzettséggel is 
sokan nem rendelkeznek.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Úgy gondolja, mindenki ismeri, hogy a térség átlagéletkora nem jó 
irányba megy, ezért szociális területen nagyon sok feladat lesz. Az idősgondoskodás 
munkahelyteremtő beruházás, és gondoskodás a rászorultakról. A Térségi Integrált Szakképző 
Központtal (TISZK) illetően, a Regionális Operatív Programban olvasható az, hogy Békés megye 
északi felére terveznek létrehozni egy TISZK-et, amely a szakképzés jelenlegi helyzetére gyógyír is 
lehetne. Azonban ahhoz, hogy integrált szakképzési központ legyen, ahhoz integrálható szakképzési 
központok kellenének. Észak Békésben a dévaványaival és a békésivel kettő van, és a békésiek a 
békéscsabai szakképző központtal vannak társulási szerződésben. Hat oktatási intézménynek a 
társulása szükséges, ha nem kezdünk el Dévaványa, Gyomaendrőd és Szarvas településekkel 
együttgondolkodni, akkor nem lesz esély arra, hogy Észak Békésben Térségi Integrált Szakképző 
Központ létesüljön. Sürgősen tárgyalni kell az együttműködés érdekében az érintettekkel.

 



Gajda Mihály testületi tag: Hangsúlyozza az összefogást, melyet nem lát a költségvetésben, pedig 
az Európa Unió azt támogatja. A településeknek szövetkezni kell egymással a különböző 
projektekre. Az EU-s forrásokhoz az önerő biztosítását illetően félreértés van, mert nem feltétlenül 
önkormányzati pénz van egy-egy ilyen projekt mögött. A konyhát illetően nem azt mondta, hogy ne 
építsenek konyhát, de azt látni kell, hogy ha megvalósul a 37 millió Ft-ból 30 millió Ft-ot elvisz és 
másra beruházásra, felújításra nem jut. A segélyezéssel kapcsolatban sem azt mondta, hogy ne 
osszanak segélyt, csak azt kifogásolta, hogy azért emelkedjenek a közterhek, hogy több segélyt 
tudjanak kiosztani. Az legyen a cél, hogy ne kelljen segélyt fizetni, az emberek meg tudjanak élni a 
saját munkájukból.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Elmondja, hogy a jelenleg érvényben lévő és egészségügyi 
reformnak nevezett átalakítás Szeghalom városát messze nem pozitívan érinti. Változatlanul Békés 
megyében három nagy kórháznak a harcáról szól a dolog. Óva inti a város vezetését, hogy 
beleegyezzen abba, hogy a sürgősségi egység megvalósításáról lemondjon. E helyett jól felszerelt 
ügyeletet kínálnak, de kettő nem azonos. Gondolkodni kell azon, hogyan tudnak orvost a városba 
hozni. A Pándy Kálmán Kórház főigazgatójával közösen megbeszélve kell oda hatni, hogy 
Szeghalmon is működtesse a szakrendeléseket. Elmondja továbbá, hogy a családokhoz kijárva az 
Újtelepen és Kolozsvári utcában számtalan lakásban, főleg önkormányzati lakásban élőknél ki van 
kapcsolva a villany, nem tudnak fűteni. Felhívja a figyelmet, hogy ezekre a családokra figyeljenek 
oda, mert nem lehet tudni, miért kerültek ilyen helyzetbe. A szakképzéssel kapcsolatban elmondja, 
hogy mint orvos 5 nyolcadik osztályt vizsgált meg a továbbtanuláshoz. A gyermekeket 
megkérdezve azt tapasztalja, hogy évek óta abszolút tervezetlen a továbbtanulásuk. Az 
osztályfőnököknek, pedagógusoknak el kellene beszélgetni velük, hogy milyen lehetőségük van, 
irányítani kellene őket, melyben a pedagógusok tudnának sok segítséget nyújtani. Az iskolák 
felújítása nagyon időszerű lenne, külön említi a parketták felújítását, az iskoláknak gazdálkodni 
kellene, és ezekre odafigyelni.

 

Mikolik Judit testületi tag: Gulyás Sándorné képviselő társa által felolvasottakra reagálva elmondja, 
tényleg megválasztott képviselők, ő maga sem listáról jutott a testületbe, és mindig a lakosságot 
próbálta segíteni. Kikéri magának, hogy csak „rámondják” az igen szavazatot. Hangsúlyozza, hogy 
komoly munka van egy nagy horderejű előterjesztés előtt, mint például a költségvetés. Úgy érzi, ha 
nem megfelelően végezte volna a munkáját, nem választották volna meg négyszer. Ezelőtt is és 
ezután is a lakosság érdekét szolgálja.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Elmondja, hogy az igaz, hogy késésben vannak az orvosok 
keresésében, az eredményt illetően. A maga részéről minden héten próbálkozik. Tárgyalt a Pándy 
Kálmán Kórház főigazgatójával, reménykedik abban hogy a gyulai és a békéscsabai kórházban 
felszabaduló orvosok közül Szeghalomra is kerülnek, de erre csak jelek vannak. A sürgősségi 
ellátást illetően a gyulai kórház részéről úgy számítják, hogy emelt szintű ügyelet lesz. A sürgősségi 
ellátás megteremtése nagyon nehéz probléma, de azzal egyetért a szeghalmi betegek részére az egy 
órás elérhetőség sem biztosított. A térségnek jogos igénye a sürgősségi ellátás. Reméli, hogy 
megvalósulhat, mivel a járó beteg ellátást akarja erősíteni a jelenlegi kormányzat, ezt Szeghalmon 
meg kell újítani.

 



Pákozdi Gábor testületi tag: A gyermekek továbbtanulásával kapcsolatban a pedagógusok 
felelősségét illetően elmondja, hogy nincs szakma ahová lehetne őket ajánlani. Az összes tanterem 
parkettája felújításra szorul.

 

Macsári József polgármester: Lezárja a vitát a költségvetés tárgyalása felett, sok minden elhangzott, 
részben el is tértek a napirendtől.  Megjegyzi az elhangzottakkal kapcsolatban, összességében a 
2007. évi költségvetést nézve elmondható, hogy az országosan jellemző szűkös lehetőségekhez 
képest, biztosít egyfajta fejlődést, 234 millió Ft felújítás és beruházás van a költségvetésben. A 
konyha és a TISZK témáját illetően, egyet kell érteni, hogy TISZK-et több szakközépiskola 
összevonásával terveznek. Alapvető gond az, hogy a jelenlegi szakképzés rendszere nincs 
összhangban a versenyszféra munkáltatói igényének kielégítésével. Ez nem minden esetben az 
iskolának a hibája, mert a közoktatásról szóló törvény meghatározza a képzési formákat, ami után 
az iskolák kapnak állami normatívát és önkormányzati kiegészítéssel tudnak működni, annyira le 
vannak szűkítve a szakmák, hogy pl. Észak Békésben nem igen felel meg a legnagyobb 
foglalkoztatók igényeinek. Az elmúlt napokban a dévaványai, a szeghalmi szakközépiskola vezetői 
és a környező települések polgármestereivel próbálták az igényeket egyeztetni. Korábban végeztek 
felmérést a vállalkozók körében, de nem sok vállalkozó válaszolt, vagy pedig speciális igényeik 
voltak. Egyetért azzal, hogy a foglalkoztatás alapja színvonalas oktatás, és hogy az megfeleljen az 
Észak-Békési vállalkozások igényeinek.A 150 millió Ft lakásalap valójában meg van, de nem 
támogatja, hogy 6 lakás építésére használják fel. Azzal viszont egyetért, hogy ebből pályázati önerőt 
képezzenek.A szociális törvény módosítása révén bővültek a lehetőségek, a nyugdíj minimum 
változásával bővült a rászorultak köre, a központi költségvetés ezeknek a költségeknek a 90 %-át 
megtéríti. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzatnak van szociális rendelete és a központi forrást 35 
millió Ft-al egészíti ki. Nemcsak a nyugdíjminimumhoz kötött ellátásokat biztosítja, hanem 
szélesítette az ellátottak körét. Azzal egyet ért, hogy a ilyen jellegű kiadások a becsületes 
vállalkozások, és bérből, fizetésből élők terhe, adók formájában.Egyetért továbbá a sürgősségi 
ellátáshoz való ragaszkodáshoz, mely egyébként a címzett beruházás része, ebből nem lehet 
engedni, az szükséges és kell. Fontos a leendő szakorvosi rendelő számára, az itt élő emberek 
számára a legfontosabb műszerek beszerzése.A költségvetésről szóló vitát lezárva úgy gondolja, 
hogy sok minden befolyásolja, hogy hosszú évek óta egyensúlyban van a város költségvetése, 
sokszor ez nem volt egyszerű. Hangsúlyozza a közösen gondolkodást, mely a napirend kapcsán 
többször elhangzott, de nem feltétlenül a megszorító intézkedéseknek köszönhető, hogy bizottsági 
üléseken gyakorlatilag a FIDESZ részéről tartózkodott mindenki, mert az elmúlt évek gyakorlata is 
azt mutatja, hogy nem fogadták el a város költségvetését.

 

A napirenddel kapcsolatosan más kérdés, vélemény nem hangzott el, a költségvetést szavazásra 
bocsátja azzal a kiegészítéssel, hogy az újszülöttek támogatása 15 ezer Ft-ra változzon, továbbá a 7. 
§ egészüljön ki a középiskola tanterembővítésével. A szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 11 igen, 7 nem szavazattal  az alábbi rendeletet alkotta:

 

Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

 



1/2007.(II.27.) számú

 

r e n d e l e t

 

az Önkormányzat 2007.évi költségvetéséről

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.évi 
XXXVIII. Törvény 65.§-a alapján, a Magyar Köztársaság 2007.évi költségvetéséről szóló 2006.évi 
CXXVII. törvény figyelembevételével  az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

 

 

A rendelet hatálya

 

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Cigány Kisebbségi 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 Gimnázium 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 szerint 
szakfeladatokat határozza meg.

 

3. §

 

(1) A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2007. évi összesített 
költségvetésének

 

              a./ bevételi főösszegét    2.044.510  ezer Ft-ban

                  b./ kiadási főösszegét                  2.044.510  ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2007.évi költségvetésének



              a./ bevételi főösszegét    2.043.870  ezer Ft-ban

                  b./ kiadási főösszegét                  2.043.870  ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

(3) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2007.évi költségvetésének

 

              a./ bevételi főösszege                              640  ezer Ft,

                  b./ kiadási főösszege                               640  ezer Ft.

 

 

Költségvetési bevételek

 

4. §

 

   (1)         Az önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. 
melléklet tartalmazza.

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

 

Költségvetési kiadások

 

                                                                     5. §

 

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

 

                                                                     Bevétel                             Kiadás

                  1./ Működési                        1.934.998 ezer Ft          1.810.644 ezer Ft



              2./ Felhalmozási                       109.512 ezer Ft             233.866 ezer Ft

                  ÖSSZESEN:                          2.044.510 ezer Ft          2.044.510 ezer Ft

 

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

 

6. §

 

A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, feladatonként tájékoztató jelleggel a 
„Tájékoztató adatok V.” melléklet mutatja be.

 

 

 

 

 

7. §

 

Az önkormányzat céltartaléka 64.930 ezer Ft.

Ebből:    - tanulók tankönyv támogatása         7.388 ezer Ft

            - közfoglalkoztatás                       20.542 ezer Ft

            - felhalmozási pályázati sajáterő     37.000 ezer Ft

               (melyből a megvalósítandó beruházások, felújítások

o        Általános iskolák, óvodák felújítása

o        1200 adagos konyha-étterem építése

o        Eü. alapellátás magastető építés

o        Bethlen-Bocskai utca felújítása

o        Szeghalmi Gy. és Szelesi Újtelep u. szilárd burkolatú útépítés



o        Városközpont rekonstrukció

o        Ipartelep közműellátás

o        6 db orvosi lakás megépítése

o        Várhely Ifjúsági tábor felújítása

o        Térségi állati hulladék kezelési program

o        További pályázatokhoz tervkészítés

o        Középiskola - tanterembővítés

                                                           

8. §

 

Az önkormányzat kezességvállalásait, valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait  a 7.  és 8. 
melléklet, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését elfogadó határozatot a 10.melléklet  
tartalmazza.

9. §

 

Az önkormányzat 2007. évi várható bevételei és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az 
előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet foglalja magába.

 

10. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007-2009. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett 
bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a „Tájékoztató adatok 
IV.” melléklet tartalmazza.

 

 

 

A költségvetési létszámkeret

 

11. §



 

Az önkormányzat létszám keretét-álláshelyek számát a 6. sz. melléklet , 2007. szeptember 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 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 2007. január 01. 
napjával kell alkalmazni.

            (2)   A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.

 

 

 

3/1. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

 



Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy jogszabály előírja, 
hogy február 28-ig tájékoztatni kell a Képviselőtestületet, arról hogy milyen előirányzat 
módosításokat kell az éves költségvetés zárásakor, december 31-i állapotnak megfelelően elfogadni. 
Azok az előirányzat módosítások kerültek átvezetésre, melyek valamilyen felhalmozási jellegű 
tevékenységhez, illetve az intézmények előirányzat módosításaiból adódott.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeghalom Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2007. (II.27.) számú

 

r e n d e l e t e

 

 

A 2006.évi költségvetésről szóló 1/2006.(II.14.) számú rendelet módosításáról

 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2006.(II.14.) számú rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:



 

1. §

 

A rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra

      valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

                  

                                                        2. §

 

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

 

(1) A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2006. évi összesített 
költségvetésének

 

              a./ bevételi főösszegét    2.257.979  ezer Ft-ban

                  b./ kiadási főösszegét                  2.257.979  ezer Ft-ban

 

állapítja meg és azt az 1.és 2.sz.melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2006.évi költségvetésének

 

              a./ bevételi főösszegét    2.257.819  ezer Ft-ban

                  b./ kiadási főösszegét                  2.257.819  ezer Ft-ban

 

állapítja meg.

 



(3) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2006.évi költségvetésének

 

              a./ bevételi főösszege                              160  ezer Ft,

                  b./ kiadási főösszege                               160  ezer Ft.

 

3. §

 

A rendelet 5.§.(1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

                                                                            Bevétel                            Kiadás

                  1./ Működési                        1.911.963 ezer Ft          1.879.841 ezer Ft

              2./ Felhalmozási                       346.016 ezer Ft             378.138 ezer Ft

                  ÖSSZESEN:                          2.257.979 ezer Ft          2.257.979 ezer Ft

 

 

4. §

 

A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Az önkormányzat céltartaléka 42.141 eFt.

Ebből:                    ~ Általános tartalék           17.037 eFt

                   ~ Felhalmozási céltartalék   25.104 eFt

 

 

5. §

 



Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

4.sz. napirend: Élelmezési nyersanyagköltségek és intézményi térítési díjak meghatározása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi 
nyersanyagköltségéről szól az előterjesztés, átlagosan 3 %-os nyersanyag növekedést mutat. A 
bizottságok elfogadásra javasolták az előterjesztést. Az emelkedés korrekt, mivel csak a 
nyersanyagérték szinten tartásáról van szó.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

 

 

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

 

3/2007. (II.27.) sz.

r e n d e l e t e

 

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

 

1. §



 

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

 

2. §

 

Ez a rendelet 2007. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően igénybe vett 
szolgáltatások esetében kell alkalmazni.

 

1. sz. melléklet

Élelmezési nyersanyagnormák

(ÁFA nélküli ár Ft-ban)



2. sz. melléklet

Intézményi térítési díjak

(A térítési díjak 20 % ÁFA-t tartalmaznak)

* Nem önkormányzati fenntartású intézmény esetén a megrendelőnek a rezsiköltséget (95 %) is 
meg kell térítenie.

** 75 % rezsiköltséget tartalmaz.

 

 

B e j e l e n t é s e k :

 

 

5/1. Vízterhelési díj meghatározása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A vízterhelési díj megállapításával kapcsolatosan elmondja, hogy  
korábban már meg lett állapítva és ennek a hosszú távú ütemezésnek a 2007. évi díját tartalmazza 
az előterjesztés. A Békés Megyei Vízművek RT adók módjára a díjakat beszedi és továbbítja a 
központi költségvetésbe.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



 

 

H a t á r o z a t

 

11/2007. (II.26.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés Megyei 
Vízművek Rt által megállapított, Szeghalom városra vonatkozó vízterhelési díj meghatározásának 
módszerével és így a díj 2007. március 1-től alkalmazott mértékével.

 

A vízterhelési díj mértéke 2007. március 1-től:

 

Lakossági és Önkormányzati csatornaszolgáltatást

igénybevevő:                                                         7,80 Ft/m3+ÁFA

 

Hatósági csatornadíjat fizetendő igénybevevő:             11,70 Ft/m3+ÁFA

 

Szippantott (kihordásos) szennyvíz után fizetendő:       17,60 Ft/m3+ÁFA

 

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

 

Határidő: 2007. február 28.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

5/2. Időskorúak járadékában részesülők hagyatéki terhének törlése

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Az előterjesztés törvényi változásból adódó kötelezettséget tartalmaz. 
Korábban a rendszeres szociális járadékban részesülő, ingatlantulajdonnal rendelkező támogatottak 
esetében, a folyósított összeget jelzálog teherként mutatták ki. Erre a továbbiakban nincs lehetőség.

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

 

 

 

 

 

H a t á r o z a t

 

12/2007. (II.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 32/A §-a alapján a főkönyvben – hagyatéki teherként történő 
bejegyzés céljából – nyilvántartott 3.089.001.- Ft törlését rendeli el, mivel fenti szabályozást a 
2003. évi IV. TV. 84. § (1) bek. aa. Pontja hatályon kívül helyezte.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

5/3. Az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy minősíteni és regisztrálni kell a 
művészeti iskolát abban az esetben, ha szeptember 1-től kezdődően is a 100 %-os normatívát 
kívánják megigényel. Törvényi változás folytán a művészeti oktatásban résztvevő intézménynek 
minősíttetni kell a művészeti oktatást művészeti áganként, a megfelelő személyi feltételek 
biztosításával.

 

Az kérelemmel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

13/2007. (II.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolában (Szeghalom Tildy Z. u. 17-21.)  működő négy művészeti ág – zeneművészet, 
képző- és iparművészet, színművészet, táncművészet – minősítési eljárását, a minőségfejlesztésről 
szóló 3/2002. (II.15. OM rendelet 10-14/F §-ában meghatározottak szerint.

A minősítési eljárás teljes költsége az iskola költségvetésében biztosított.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

5/4. LONDI-TEX Kft kérelme

Előadó: Macsári Józse polgármester

 



Macsári József polgármester: Elmondja, hogy önkormányzati ingatlan bérbevételéről van szó, az 
Egészségügyi és a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az előterjesztés szerint kerüljön bérbeadásra 
az ingatlan, 6 hónap felmondási idővel. A Képviselő-testület később fogja tárgyalni az 
Önkormányzat vagyonáról, a lehetséges vagyongazdálkodásról, vagyonértékesítésről szóló 
előterjesztést, melyet a Városfejlesztési Bizottság  fog összeállítani.

 

A kérelemmel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, a bizottságok javaslatát szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

14/2007. (II.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 
Szeghalom Széchenyi u. 13. sz. alatti ingatlant, a LONDI-TEX Kft részére (képv: Pardi Ilona 
Szeghalom Szabadság tér 16/B. II/7. és Diriczi Judit Szeghalom Bocskai u. 35.) 2007. április 1-től, 
határozatlan időre, 6 hónap felmondási idő megjelölésével, 2.500.- Ft + ÁFA/m2/év bérleti fizetése 
mellett, bérbe adja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2007. április 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

5/5. Közművelődési önkormányzati rendelet

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a korábban már elfogadott közművelődési 
rendelethez viszonyítva a telephelyek az integráció folytán változtak, ezért szükséges a rendelet 
módosítása.



 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja:

 

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 

4/2007.(II.27.) sz.

 

 r e n d e l e t e

 

a helyi közművelődésről

 

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a helyi közművelődésről a következő rendeletet alkotja.

 

I. fejezet
 

A rendelet hatálya
 

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed Szeghalom Város Önkormányzata fenntartásában működő 
közművelődési tevékenységet végző szervezetekre és a közművelődésben részt vevő valamennyi 
természetes és jogi személyre.

 

II. fejezet

 



A rendelet célja

 

2. §

 

Jelen rendelet célja, hogy meghatározza Szeghalom Város Önkormányzatának közművelődési 
feladatait, a feladatellátás módjait, szervezeti formáját, finanszírozását.

 

III. fejezet

 

Helyi közművelődési feladatok

3. §

 

Szeghalom Város Önkormányzata a közművelődés körébe tartozó feladatait az 1997. évi CXL. 
törvény 76. §-ának (2) bekezdése szerint látja el:

 

A feladatellátás során :

a)     gondoskodik a saját fenntartású Nagy Miklós Városi Könyvtár és a Sárréti Múzeum, mint 
közgyűjteményi intézmény, valamint a Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ, mint 
közművelődési feladatokat is ellátó többcélú intézmény folyamatos működtetéséről, a szakmai 
szolgáltatások rendszeres fejlesztéséről,

 

b)     az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít az önkormányzati és nem 
önkormányzati fenntartású intézményekre, a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységeket 
végző gazdasági vállalkozásokra, lehetőségeihez képest támogatja mindazon egyéni, intézményi és 
helyi közösségi kezdeményezéseket, amelyek színesítik, gazdagítják Szeghalom város kulturális 
életét,

 

c)     működteti a Városi Művelődési Központot (a többcélú intézmény része), benne lehetőséget 
teremt kulturális estek, ismeretterjesztő előadások, konferenciák, tanácskozások, tájékoztatók, 
bálok, fogadások, kiállítások, tanfolyamok lebonyolítására, civil szervezetek rendezvényeinek 
megtartására, valamint működteti az Ambrus Mozgót.

 



d)     működteti a Városi Sportcsarnokot (a többcélú intézmény része), amely programjaival 
biztosítja a település sport és kulturális programjainak szélesítését, közösségi teret nyújt a 
közoktatási intézményeknek, és rendezvényeivel növeli a városba látogatók számát.

 

 

IV. fejezet

 

Helyi közművelődési feladatok ellátásának módja

 

4. §

 

(1) Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző, felnőttoktatási lehetőségek 
megteremtését az önkormányzat bemutatók, önismereti fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, 
konzultációk, fórumok formájában valósítja meg.

 

(2)  A helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása a település szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése érdekében az önkormányzat közreműködik 
abban, hogy Szeghalom és térsége közösségi kulturális értékei közismertté váljanak.

a)  Városunk felnőtt és gyermek művészeti csoportjai rendszeresen szerepeljenek olyan élő és a 
média által is közvetített rendezvényeken, melyek Szeghalom rangját emelik. Ennek megteremtése 
az önkormányzat és a művészeti csoport feladata.

b)     Fontos feladat a kistérségi települési hagyományok megismerése, megismertetése. Az 
önkormányzat és a környező települések rendezvényekkel, művészeti csoportok kölcsönös 
fellépéseivel segítik elő ezek fejlesztését.

 

(3)  Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 
az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi közművelődési, közoktatási intézményeknek 
aktív szerepet kell vállalniuk március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a, valamint a nemzetiségek 
ünnepeinek megszervezésében.

 

(4)  Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységéhez az 
intézményhálózat helyiséget biztosít és közreműködik abban, hogy a kiemelkedő tehetségű helyi 
alkotók közismertté váljanak, részükre kiállítási lehetőséget teremt. Az önkormányzat szorgalmazza 
az önképző tevékenységet segítő pályázatokon való részvételt.



 

(5)  A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi érdekének, érdekérvényesítésének 
kibontakozása érdekében az önkormányzat támogatja az alkotó, öntevékeny művészeti 
tevékenységet elősegítő civil szervezeteket.

a)     Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményeket az egyházak és a lakosság 
önszerveződő közösségei – előzetes egyeztetés alapján –igénybe vehetik.

b)     Az önkormányzat és irányítása alatt működő közművelődési intézmények kiemelt hangsúlyt 
fektetnek az ifjúság érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek gondozására és e téren 
kapcsolatot tartanak a közoktatási intézményekkel.

 

(6)  A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartása érdekében a művelődési intézmények 
együttműködési, művelődési, tájékoztatási alkalmakat alakítanak ki a helyi lakosság különböző 
tevékenységű, korú, nemű, nemzetiségű, világnézetű közösségei között.

a)     A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a polgárok tájékoztatásához, közösségi 
művelődéséhez biztosítja az esztétikus környezetet és infrastruktúrát.

b)     A művelődési és oktatási intézmények a lakosság különleges értékei bemutatásához, cseréjéhez 
évi rendszerességgel lehetőséget biztosítanak. Kapcsolatot építenek ki a helyi, megyei  sajtó,  rádió, 
televízió szervezőivel, szerkesztőivel.

 

 

V. fejezet

 

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

5. §

 

(1)   Szeghalom Város Önkormányzata a kötelező közművelődési feladatainak ellátását az alábbi 
önkormányzati intézményekben végzi:

a)     Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ (Városi Művelődési Központ, Városi Sportcsarnok, 
Várhelyi Ifjúsági Tábor, Ambrus Mozgó) 5520 Szeghalom Tildy Zoltán u. 30.

b)     Nagy Miklós Városi Könyvtár 5520 Szeghalom Nagy Miklós u. 6.

c)     Sárréti Múzeum 5520 Szeghalom Tildy Zoltán u. 14.

(2)   Az önkormányzat Képviselő-testülete a meghatározott közművelődési feladatok segítésére, és 
ellenőrzésére Oktatási és Kulturális Bizottságot működtet.



(3)   Az önkormányzat Képviselő-testülete a civilszervezetek működésének segítésére Sport és 
Civilszervezetek Bizottságot működtet.

 

 

VI. fejezet

 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

6.§

 

(1)  A Kulturális Törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 
fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

 

(2)  Az önkormányzat fenntartásában lévő közművelődési intézmény tevékenységét szakmailag 
önállóan – az Alapító Okiratban foglaltak szerint – látja el.

 

(3)  Az önkormányzat meghatározza a közművelődési intézmény

a.)   használati szabályait,

b.)   működésének módját,

c.)   kötelező és vállalt feladatait

 

(4)  Az önkormányzat kiadja a közművelődési intézmény

a.)   alapító okiratát,

b.)   működési engedélyét

 

(5)  Az önkormányzat jóváhagyja az általa fenntartott közművelődési intézmény

a.)   szervezeti és működési szabályzatát,

b.)   éves munkatervét,



c.)   költségvetését

 

(6)  A fenntartó önkormányzat közművelődési intézménye feladatai ellátásához biztosítja

a.)   a szervezeti,

b.)   a személyi,

c.)   a szakképzettségi,

d.)   a tárgyi feltételeket

 

VII. fejezet

 

A közművelődés finanszírozása

7. §

 

(1)  Szeghalom Város Önkormányzata az 5. §-ban felsorolt közművelődési intézményeket 
működteti, és részükre szakmai munkájukhoz éves költségvetésében a forrást biztosítja. Forrását az 
önkormányzati saját bevételek, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, 
továbbá valamennyi e tárgyban pályázati úton elnyerhető támogatás képezi.

(2)  Az önkormányzat költségvetésből finanszírozza:

a.)   az intézmény üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, az 
épületek működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit,

b.)   az intézmény alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok alapján 
meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások valamint ezek járulékainak 
fedezetét,

c.)   az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit

 

(3)  Az intézmény önkormányzati támogatásának összege az önkormányzat mindenkori éves 
költségvetésében kerül meghatározásra.

 

(4)  Az intézmény a pénzmaradványát Képviselő-testületi jóváhagyást követően használhatja fel.

 



VIII. fejezet
 

Záró rendelkezések
 

8. §

 

(1)   Ez a rendelet 2007.március 1.-én lép hatályba.

(2)    A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szeghalom Város Képviselő-testületének 7/2003.
(IV.01.) számú rendelete hatályát veszti.

 

Jogharmonizációs záradék

9. §

 

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás 
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a 
megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben kapott 
felhatalmazás alapján, megteremtette az összhangot. Az Európai Közösségek legfontosabb 
alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

 

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztések után két bejelentést kíván tenni.

A költségvetés elfogadása után kéri a Képviselő-testületet, hogy a pénzmaradvány terhére, a 
Polgármesteri Hivatal kiadásai terhére járuljon hozzá a testület, hogy 2 db robogót vásároljon, és azt 
adja át a Rendőrkapitányságnak. Egy nagyon szomorú aktualitása van a kérésnek. Rendőrkapitány 
úrral beszélgetett ezzel kapcsolatban, aki elmondta, hogy a rendelkezésükre álló 10 gépjárműből a 
járőrök által használt gépjárművek nem felelnek meg arra, hogy az útalappal ellátott utcákban és a 
15 földes utcákban tudjanak járőrözni. Fontosnak tartja, hogy egy ilyen mobileszköz átadásával 
biztosítsák azt a lehetőséget, hogy a járőrözést olyan részen is meg tudják tenni, ahová gépjárművel 
nem tudnak bejutni, e nélkül lassú a reagálás bármilyen bejelentésre. Több település ezt a gesztust 
már megtette a korábbi években. Kéri a testületet támogassák a kérelmet.

 

A fentiek után szavazásra bocsátja a kérelmet. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

 

H a t á r o z a t

 

15/2007. (II.26.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 db Robogó jármű vásárlását határozza 
el, melyet ingyenesen át ad a Szeghalmi Rendőrkapitányság részére, abból a célból, hogy a 
személygépjárművel nem járható utcákban is megoldható legyen a járőrözés.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2007. március 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester: Következő bejelentés: a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program 
többször szóba került és az abban rejlő pályázati lehetőségek. Információi szerint hamarosan 
megnyílik ez a pályázati lehetőség, valószínű, hogy olyan időpontban, mely nem esik egybe a 
munkaterv szerinti testületi üléssel. Igyekeznek valamennyi képviselőt előre tájékoztatni, egy 
esetleges soron kívüli testületi ülés tartásáról, a pályázatokkal kapcsolatosan.

 

Csák Gyula testületi tag: Az Újtelepen keresztül haladó Töviskesi úttal kapcsolatosan elmondja, 
tudja, hogy nem önkormányzati út, azt évek óta kátyúzzák. Az idei évben vélhetően a 
szennyvízberuházás miatt sok helyen rendkívül megsüllyedt az út. Esetleg felvetődhet garanciális 
felelősség is. Szükséges lenne a közútkezelőt az út járhatóvá tétele érdekében megkeresni.

 

Mikolik Judit testületi tag: Az elmúlt testületi ülésen már észrevételezte, hogy a Széchenyi úton, a 
Layer üzletháznál gépjármű által kidöntött kerítést javítsák meg. Megtörtént, de sem esztétikailag, 
sem biztonságilag szerinte nem megfelelő. Kéri, hogy a Műszaki Iroda vizsgálja meg és szólítsa fel 
a vállalkozót a megfelelő helyreállításra.

 



Macsári József polgármester: Elmondja, hogy több szálon elindult az egyeztetés a Közútkezelő 
KHT-val. Az Újtelepen főleg a VII. VI. utcai buszmegállónál jelentett problémát az út állapota. 
Részben kaptak ígéretet az út kijavítására, kohósalakos feltöltés nem jelent megoldást. Szintén 
problémás a Kinizsi utca kátyúzása. Farkas Zoltán képviselő, alelnök úr is megkereste a 
Közútkezelő KHT-t, bízik abban, hogy a többoldalas megkeresés után az út felújítása megtörténik. 
Minden évben két buszmegálló felújít részben az Önkormányzat, részben a Körös Volán közösen. 
Az egyik buszmegálló az Újtelepi, a másik a Petőfi utcai buszmegálló lesz.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Elmondja, hogy a 4 és 5 számú utaknak a felújítására ebben az évben 
megjelenik a Regionális Operatív Programban talán elsőnek a pályázati kiírás, 37 milliárd Ft-al. 
Ebben az évben kb. 8 milliárd Ft jut Békés megyének. A Kinizsi utca Füzesgyarmat felé, az Arany 
János utca Kertészsziget felé vezető szakasza semmilyen tervvel nem rendelkezik, mely nagy 
probléma és kérdés, hogy a belterületi út támogatható-e. A tervezéssel kapcsolatban a közútkezelő 
forrása nagyon kevés, ezért elképzelhető, hogy megkeresi az Önkormányzatokat, hogy járuljanak 
hozzá a tervezéshez.

 

Macsári József polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy a többcélú társulás is megoldást 
jelenthet, mivel nemcsak Szeghalom érdeke ezen utak rendben tartása. A kistérség valamennyi 
polgármestere egyöntetűen foglalt állást abban, hogy a Körösladány-Gyomaendrődi út teljes 
egészében felújításra kerüljön.

 

A Képviselő-testület ülésén más napirend, bejelentés nem hangzott el, megköszöni a megjelenést, 
az ülést bezárja.

 

 

 

Macsári József                                                        Dr. Oláh Ernő


