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Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 24-én 
megtartott nyilvános üléséről, a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, Eitler 
Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Gulyás Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, 
Kardos László, Kovács István, Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török 
Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska 
aljegyző, a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, valamint a napirendi pontokkal érintettek, és Gali 
Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket, és a helyi kábeltelevízión keresztül valamennyi érdeklődő szeghalmi lakost. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi 
pontokat és javasolja, hogy az előterjesztéseket a meghívó szerinti sorrend alapján tárgyalják 
nyilvános ülésen azzal a módosítással, hogy a 4. sz. napirendnél hallgassák meg Dr. Kovács József 
főigazgató-főorvos tájékoztatását. A nyilvános ülést rövid zárt ülés követné. A napirendek 
tárgyalására vonatkozó javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyetértettek.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri a 
hozzászólásokat.



Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, és ismerteti a bizottságok véleményét, 
állásfoglalását a jelentéssel kapcsolatban. Javasolja az előterjesztés elfogadását, és szavazásra 
bocsátja azt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

79/2007. (IX. 24.)Ökt. sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2007. I. féléves gazdálkodásáról

2/1. sz. napirend: 1/2007. (II. 27.) sz. rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az írásos előterjesztésből kitűnik, hogy az Önkormányzat 2007. I. 
féléves gazdálkodásánál úgy a bevétel, mint a kiadás időarányos teljesítéséről lehet számot adni. A 
pénzforgalmi bevételeket illetően elmondható, hogy 53 %-ban teljesültek a költségvetési bevételek, 
vannak eltérő teljesülések az l. sz. melléklet szerint, hiszen van, ahol lényegesen túlteljesítés 
mutatkozik, illetve van olyan tétel, ahol alatta teljesült a félévi bevétele a városnak. A kiadási 
oldalon és később a szöveges értékelésben valamennyi költségvetési tételsorra magyarázat szolgál. 
A kiadási oldalon is látható, hogy 50,1 %-ban teljesült az Önkormányzat féléves költségvetésének 
kiadási oldala. Külön öröm, hogy amíg a személyi juttatások 52 %-ban teljesültek, úgy a dologi 
kiadásoknál 46 %-os a teljesülés. Ez annak tudható be, hogy reálisan lett felmérve az intézmények 
ilyen jellegű kiadása, és meg kell említeni a féléves gazdálkodásról, hogy a 2007. évi költségvetés 
elfogadásánál figyelembevett irányelveket minden intézmény betartotta, és ennek is köszönhető az 
időarányos teljesítés önkormányzati szinten. Kisebb lemaradás tapasztalható a társadalmi-
szociálpolitikai kiadásoknál, mivel vannak olyan tételek, amelyek a II. félévben fognak teljesülni. 
Az előterjesztés szerint 2006. I. félévhez képest 6,7 M Ft-tal volt több az ilyen jellegű kiadások 
összege. A felhalmozási kiadásoknál 61 %-os a teljesülés, amely arra is enged következtetni, hogy a 
költségvetési rendeletben ez évre meghatározott fejlesztések és felhalmozási jellegű kiadások 
időarányosan teljesültek, ugyanakkor a szám nem ezt takarja, a táblázatokban ez bemutatásra kerül. 
A Képviselő-testület döntése értelmében elsősorban orvosi célú lakásokat vásárolt az 
Önkormányzat, amely lényegesen nagyobb kiadást jelentett, és egyben van a beruházásokkal, 
felújításokkal. A költségvetésben 26 %-ra teljesültek azok a beruházási és felújítási kiadások, 
amelyről döntött a Képviselő-testület, és amely beruházások folyamatban vannak, amelyeknek a 
pénzügyi teljesülése a II. félévre várható majd. A szóbeli tájékoztatás után szeretne köszönetet 
mondani az Önkormányzat valamennyi intézményének a fegyelmezett gazdálkodásért. Bízik abban, 
hogy a II. félév záráskor is hasonló jó teljesítményekről számolhat be, ugyanakkor szeretné felhívni 
a figyelmet arra is, hogy a költségvetésben ingatlaneladás is szerepel, amelyet féléves szinten nem 
tudtak teljesíteni.



Fentiek után kérdezi a képviselőtársait, hogy az előterjesztésekkel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel. Az írásos anyagokat valamennyi bizottság véleményezte, és elfogadásra ajánlotta 
Képviselő-testületnek.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Örömmel veszi, hogy az Önkormányzat I. féléves költségvetés 
teljesítéséről így lehetett beszámolni. Szeretne egy észrevételt tenni, ami nem is a mára, hanem a 
jövőre vonatkozna. Az anyagból látható, hogy a jövőben sem várható bevétel növekedés. Két tételt 
említ, a gépjárműadó és a sajátadó, noha ezeknek a nem teljesülése nem azt jelenti, hogy nagy baj 
van, hiszen ez feszítve lett tervezve. Látható, hogy a lakosságtól és az itt lévő gazdasági 
társaságoktól nem várható nagyobb bevétel, és ez távpontul kell szolgálni az Önkormányzatnak a 
2008. évi költségvetés tervezésénél. A városban jól működő gazdasági társaságok vannak: a 
FELINA, a BILLERBECK, a CSABA METÁL, a két nagy fuvarozó társaságokra és az 
agrárcégekre is gondolva, viszonylag stabilan működnek, és bízik abban, hogy 2008-ban és az azt 
követő években is tudják azokat az adóbevételeket biztosítani, amelyek az Önkormányzat 
működéséhez szükségesek. Mindez az Önkormányzatot arra sarkallja, hogy ezeket az 
adóbevételeket takarékosan használja fel, és megtegyék azokat a lépéseket, hogy ne nőjön a kiadás. 
2005-2006-ban az Általános Iskolánál olyan intézkedés történt, ami megoldotta az intézmény 
költségvetését, de további intézkedéseket nem tett az Önkormányzat más intézményeknél, illetve a 
Polgármesteri Hivatalnál. A 2008. évi költségvetés tervezésénél ettől nem tekinthetnek el. Ahhoz, 
hogy Szeghalom városnak stabil költségvetése legyen, és a kötelező feladatokat el tudja látni, a 
vállalt feladatokat teljesíteni tudja, a beruházásokra és felújításokra is jusson pénz, ahhoz további 
racionalizálást kell végezni mind az intézményeknél, mind a Polgármesteri Hivatalnál. Azt kéri, 
mindenki gondolkozzon el azon, a költségvetés tervezésének időszakában, az intézményvezetők is, 
a Polgármesteri Hivatal is, hogy melyek azok a területek, ahol további megtakarítást lehet elérni, és 
annyi létszámmal kell gazdálkodni, amennyi a feladat elvégzéséhez szükséges.

 

Macsári József polgármester: Az alpolgármester úr által elmondottakat támogatja, hiszen 
természetes, hogy a következő évi költségvetés összeállításánál fontos figyelembe venni mindazt, 
amit felsorolt. A jelenlegi ülésen is szerepel olyan előterjesztés, amely pályázat benyújtásáról szól 
és a következő gazdálkodási évet érinti. Nyílván az ésszerűséget, a racionalitást figyelembe kell 
venni valamennyi intézkedésnél, és meg kell, hogy legyen a hozadéka. A mostani pályázati 
dömpinget figyelembe véve félő, hogy semmilyen racionalizálással sem lehetne azt a pályázati 
önerő alapot előteremteni, akár az oktatási intézmények, akár az útépítés vonatkozásában, amelyre 
szükség lesz majd, és akár hitelfelvételre is lehet gondolni a következő évben a fejlesztések 
végrehajtása érdekében. Több olyan pályázat kerül kiírásra, amely a későbbiekben 2 évente nem 
lesz megismételve, tehát nem lenne helyes, ha ezekről a város lemaradna. Erről majd most, illetve a 
következő üléseken a Képviselő-testület dönteni fog.

Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás nincs, és az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről szóló előterjesztést 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

 

80/2007. (IX. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. I. félévi 
költségvetésének teljesítéséről szóló írásos beszámolót 2.113.398 ezer Ft bevétellel, 2.113.398 ezer 
Ft kiadással elfogadja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban javasolja a 2007. évi költségvetésről szóló 1/2007. (II. 
27.) sz. rendelet módosítását a rendelet-tervezet szerint, és szavazásra bocsátja azt. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2007. (IX. 25.) sz.

rendelete

 

a 2007. évi költségvetésről szóló 1/2007. (II. 27.) sz. rendelet módosításáról

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1/2007. (II. 27.) sz. rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja:

 



1.     §

 

A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

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

         a., bevételi főösszegét:                   2.113.398 ezer Ft-ban

         b., kiadási főösszegét                      2.113.398 ezer Ft-ban

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

 

2. §

 

A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2007. évi összesített költségvetésének

       a., bevételi főösszegét                    2.112.703 ezer Ft-ban

         b., kiadási főöszegét            2.112.703 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

3. §

 

A rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a., bevételi főösszege:                                                 695 ezer Ft,

b., kiadási főösszege:                                                   695 ezer Ft.

 



4. §

 

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

 

                                                                     Bevétel                               Kiadás

1./ Működési                                  1.974.688 ezer Ft            1.850.334 ezer Ft

2./ Felhalmozási                                138.710 ezer Ft               263.064 ezer Ft

ÖSSZESEN:                                           2.113.398 ezer Ft             2.113.398 ezer Ft

 

5. §

 

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

 

Az Önkormányzat általános és céltartaléka 78.821 e Ft.

                            

Ebből:

- Általános tartalék

 9.979 e Ft

 

- Tanulók tankönyvtámogatása

 7.388 e Ft

 

- Közfoglalkoztatás

20.542 e Ft

 

- Szállítók felé fennálló tartozás



 3.503 e Ft

 

- Pedagógus szakvizsga (2006.)

     109 e Ft

 

- Kiegészítő felmérés (tankönyvt.)

     300 e Ft

 

- Felhalmozási céltartalék

37.000 e Ft

 

6. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

2. sz. napirend: Beszámoló az önkormányzati beruházások alakulásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztésről szóban is részletesen beszámol, 
tájékoztatásképpen. Elmondja, hogy jó ütemben halad és 2007. november 30. napjával befejeződik 
a városban az egészségügyi címzett beruházás. Az előterjesztés szerint, mivel ez pénzügyileg 2008. 
évre átnyúló beruházás, még 2008-ban is több mint 33 M Ft kötelezettsége lesz Szeghalom 
városának, hiszen az építési jellegű beruházás, amely a lényegesen nagyobb részt képviseli ebből a 
beruházásból, mint tulajdonos Szeghalom biztosítja a 10 % önrészt.

Korábban az egészségügyi beruházáshoz kapcsolódóan az alapellátásnál is volt magastető tervezve, 
és az évenkénti tervmegújításoknál ez a magastető eltűnt, és nem jelent meg a nyertes címzett 
pályázatban. Erre mindenképpen szükség lesz, nemcsak azért, hogy az épület összhangban legyen a 
járóbeteg szakrendelővel, hanem azért is, mert az utóbbi időben nagyon sok probléma volt a 
lapostető elavultsága miatt keletkezett beázásokból. Az eredeti elképzelés szerint arról volt szó, 
hogy egy 35 M Ft-os költséggel olyan tető kerül megépítésre, amely később bővítést tesz lehetővé. 



A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács döntésének értelmében csak 11,5 M Ft-ot nyert a város, 
ezért a műszaki tartalmat csökkenteni kellett, így 17,6 M Ft-os költséggel megvalósulhat a 
kivitelezés.

Fentiek után részletes tájékoztatást ad az óvodai intézmények 3 éves program keretében történő 
teljes felújításáról, a Nagy Miklós u. 4. sz. alatt lévő intézményi székház felújításáról, a 
Tüdőgondozó épület akadály mentesítéséről, a Sárréti Múzeum épületének felújításáról, a PAG és 
SZESZI két öltözőjének és vizesblokkjainak felújításáról, illetve a Szakképző épület tetőterében két 
tanterem és vizesblokk kialakításáról. Mindezeknek a megvalósításához az Önkormányzat sikeresen 
pályázott, és a támogatásból, illetve saját erőből tudta megvalósítani a beruházásokat. Szintén 
pályázat került benyújtásra a Bocskai-Bethlen utcák útburkolatainak felújítására, sikerrel, hiszen a 
Tanács közel 10 M Ft támogatást biztosított.  A felújítás során megtörténik a kiemelt szegélyek 
szükséges pótlása, illetve a burkolat kiegyenlítése után új aszfaltréteg kerül beépítésre. E munkák 
napokon belül elkezdődnek, és várhatóan októberben befejeződnek.

2006. szeptemberében lett meghirdetve a LEADER program. Ennek keretében nyertes volt a 
pályázat, mely a Sárréti Múzeum kerítésének, illetve a belső udvar és a járdák felújítását 
tartalmazza. Elkészült e program keretében a volt Kaszinó épület felújítási terve is.

A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében, ez évben is pályázott a játszóterek felújítására, és 
3 játszótér felújításához biztosított a Tanács közel 10 M Ft támogatást. A játszóterek október végére 
készülnek el.

Elindult a járdaépítési program is, ennek keretében megépültek a járdák a tervezett utcákban. 
Korábbi döntés értelmében 2 db buszváró felújítása várható az Újtelep VII., illetve a Petőfi utcánál.

Elmúlt évben több útalapot épített az Önkormányzat a város több részén, és meg kell említeni, hogy 
jelenleg 2 pályázat elbírálására kerül még sor: a Várhelyi Ifjúsági Tábor felújítására és a 
Szeghalom-Füzesgyarmat kerékpárút építésére, melyet a két Önkormányzat közösen valósít meg.

Összességében elmondható, hogy a több sikeres pályázattal, illetve a költségvetésben biztosított 
helyi forrásokkal a kitűzött beruházási és felújítási célokat az Önkormányzat megvalósítja, és 
sikeresen zárja az évet.

 

Kéri a beszámolóval kapcsolatban a hozzászólásokat. A bizottsági üléseken valamennyi bizottság 
támogatta az előterjesztést, és elfogadásra javasolta Képviselő-testület felé.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Az Újtelep XII. és XIII. utca lakóinak kérését tolmácsolja, illetve a 
Műszaki Iroda felé már jelezte, hogy az itt élő emberek az útépítéssel kapcsolatban, az útállagának 
megóvása érdekében kérik, hogy az utak végén egy kisebb fordulót kérnének, egy kapubejárói 
nagyságban, hogy ne töredezzenek le a szélei, illetve a sárfelhordás ne legyen túl nagy az úton. 
Kérik a lakók, hogy a kérésüket támogassa az Önkormányzat.

 



Macsári József polgármester: A Közbeszerzési Bizottság mai ülésén többek között az Újtelep XII. 
és XIII. útra kiírt pályázatnak a borítékbontása volt, szerette volna, hogy ha már ma tud dönteni a 
Képviselő-testület a Bizottság javaslata alapján a kivitelezőről, de ilyen gyorsan anyag nélkül nem 
lett volna helyes szóbeli előterjesztésként tárgyalni. Rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében 
kell majd erről dönteni. A képviselő asszony által elmondottakra reagálva elmondja, hogy meg kell 
nézni a lehetőségét, még akkor is, ha nem aszfaltburkolattal, illetve milyen formában lehet a 
fordulókat az utak végén megoldani. Ezzel a kiegészítéssel kéri elfogadni a beszámolót, amelyet 
szavazásra terjeszt elő.

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

 

H a t á r o z a t

81/2007. (IX. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati beruházások 2007. évi 
alakulásáról szóló írásos beszámolót elfogadta a szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

4. sz. napirend: Bejelentések

 

Macsári József polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a testületi ülésen résztvevő Dr. Kovács 
József főigazgató-főorvos urat, a Gyulai Pándy Kálmán Kórház vezetőjét, akit megkértek arra, hogy 
Képviselő-testületnek, a helyi televízión keresztül a város lakosságának adjon tájékoztatót a 
szeghalmi címzett egészségügyi beruházásról.

 

Dr. Kovács József főigazgató főorvos: Köszöni a lehetőséget és a felkérést, hogy tájékoztatást adhat 
a Szeghalmon folyó talán legfontosabb beruházás jelenlegi állásáról. Közös öröm, és lehetőség az, 
hogy a rendkívül mostoha körülmények között működő egészségügyi intézményrendszert, a 
szakellátási rendszert sikerül megújítani. Egy fontos pillérét még meg kell említeni, az alapellátást, 
amely teljességgel városi, önkormányzati kompetencia, mert mindhárom pillér fontos ahhoz, hogy 
az egészségügyi ellátás jó színvonalon működjön. A tájékoztatás során a tényekhez fog ragaszkodni, 
mert látja, hogy az ülésteremben sok szakember, politikus és egyéb területeken dolgozó van jelen, 
akik autentikusabbak lehetnek bizonyos kérdések megválaszolásában.

 

Megújításra kerül a címzett támogatás kapcsán a járó és fekvőbeteg ellátás egyaránt, a fekvőbeteg 
ellátás területén a régi épületnek az alapterülete 945 m2 körüli, az új épületé 1235 m2 lesz a tervek 
szerint. Az ágyszámok elhelyezése a régi épületben 53, az új épületben 52, így lesz a 105 krónikus 
ágy elhelyezve, és a krónikus osztályt kiszolgáló egységek az új épületben kerülnek majd 
elhelyezésre. 



A kivitelezés 2 ütemben készül, az 1. ütem munkái 2006. szeptember 26-án kezdődtek, és ez év 
június 15-én fejeződtek be, az új épületrész, a krónikus fekvőrész elkészült. Jelenleg 78 ággyal, 
ideiglenes használatbavétellel igen zsúfoltan működik, de ennyi ágyra mindenképpen szükség volt 
az ellátáshoz. A másik ütem június 19-én indult és november 30-án fejeződik be, ekkor elkészül a 
régi épület átalakítása, felújítása. Kissé lemaradva vannak az ütemtervtől a folyamatok, de 
november 30-ra a műszaki átadásra sor kerül. A két ütem bekerülési költsége: 505.089.804,- Ft.

A járóbeteg ellátás intézményét illetően tájékoztatásként elmondja, hogy itt múlt év november 6-án 
kezdődtek a munkálatok, és várható ez év novemberében fejeződnek be. A földszinten röntgen, 
laboratórium és bőrgyógyászati szakrendelés, míg az emeleten belgyógyászat, nőgyógyászat, 
sebészeti, szemészeti, és fül-orrgégészeti szakrendelés kerül elhelyezésre. Örömteli színfoltja lehet 
ennek a sürgősségi állomás, amely 200 m2-en kerül elhelyezésre. Az épületben jelenleg még 
folynak a munkálatok, a járóbetegellátás 2 egységének a bekerülési költsége több mint 236 M Ft 
lesz. Az összes beruházási költségből a megtakarított összeget, a megbízó az üzemeltető az 
ajánlatban nem szereplő építési munkákra szeretné felhasználni, olyan prioritásokra, mint a 
környezet, a kerítés, a tereprendezés.

A beruházó és a lebonyolító kéri, hogy a számítástechnikai eszközök beszerzéséhez a Megyei 
Kórház járuljon hozzá, mintegy 1,5 M Ft-ból a kiegészítés megoldható lenne.

Az építészeti munkák mellett nagyon fontos az orvosi műszerek beszerzésének a kérdése, a listát a 
szeghalmi részleg dolgozói állították össze, több egyeztetést megelőzve. Ebben a 300 ezer Ft feletti 
értékű eszközök szerepelnek, és 100 M Ft-os a keret. A beszerzett eszközök minősége, műszaki 
tartalma átlagosnak mondható, nem volt többre keret a beruházásból. A nőgyógyászati ultrahang 
készülék beszerzése jelentett még némi dilemmát, amely fontos és erre szükség van a működéshez. 
A kiírt versenytárgyalást a KORDEX Kft. nyerte meg, és a vezetőjét személyen arra kérte, hogy a 
műszerbeszerzés lebonyolításában adjon segítséget,

Ezeket együtt kell értelmezni, kezelni az informatikai eszközök beszerzésével, mivel például a 
röntgenkészülék sem tud informatikai eszköz nélkül működni. Ebben tervezik az összeköttetés 
megvalósítását a Megyei Kórházzal online formában, természetesen a szakember pótlásától 
függetlenül, mert a konzultatív tevékenység nagyon fontos.

A műszerek december elején kerülnek leszállításra, és januárban lesznek beépítve. A személyi 
kérdéseket illetően elmondja, hogy évek óta folyamatosan az Egészségügyi Közlönyben 
álláshirdetéseket jelentetnek meg a szeghalmi egységre vonatkozóan, saját munkatársaiknak is 
folyamatosan ajánlják a lehetőségeket. Pályázatok érkeztek a belgyógyászati, nőgyógyászati 
szakrendelésre és van pályázat nélküli jelentkező is, radiológus és tüdőgyógyász szakorvos.

 

A belgyógyászati szakrendelés 30, a sebészeti és a nőgyógyászati szakrendelés, és minden egyéb 
rendelésük 30 szerződött óraszámban működik.

Nem volt könnyű üzemeltetni eddig a járó és fekvőbeteg ellátást, a beruházás alatt ezek még 
fokozódtak, jelentős hiány van ebben az időszakban, és a Kórház vezetése azon fáradozik, hogy 
amikor beindul az új ellátási forma, akkor megpróbálják ezeket az endofinanszírozásban 
meghitelezett pénzeket itt helyben realizálni. Ez egyébként a tulajdonos Megyei Önkormányzatnak 
elvárása.

 



Macsári József polgármester: A holnapi nap folyamán találkoznak a radiológus-tüdőgyógyásszal, 
aki remélhetőleg elfogadja az állásajánlatot, ami már biztos, hogy szeptember 30. napjával 
belgyógyász-kardiológus szakemberrel bővül az ellátás, akinek az elhelyezéséről az Önkormányzat 
gondoskodott. Kérdezi képviselőtársait, hogy a fenti tájékoztatással kapcsolatban van-e 
hozzászólás.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A személyi kérdéseket illetően, a kiszolgáló szakmákról, 
szemészetről, fül-orrgégészetről, stb. van szó, és nehezen találnak megoldást arra, hogy ezek a 
rendelések rendszeresek legyenek, pedig erre rendkívül nagy igény van. Az tapasztalható, hogy 
senki nem akar elmozdulni, de mindenképpen megoldást kell keresni az ellátást illetően, akár úgyis, 
hogy 4 órás rendelésre kijönnek Gyuláról a kollegák, majd utána folytathatják tovább az ottani 
rendelésüket. Az ellátást a Pándy Kálmán Kórháznak kell biztosítania, hiszen nem maradhat a város 
hónapokig üresen. Nyílván a belgyógyászat, szülész-nőgyógyászat, sebészet, stb. teljes embert 
igényel, illetve rendelési időt, és a működtetés a Pándy Kálmán Kórház feladata. A továbbiakban 
említést tesz az orvosi napilap cikkére, amely Békéscsabát és Gyulát érinti.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A rendelőintézet elvárta volna, hogy egy új röntgengép kerül 
beépítésre. A műszerek összeállításából ez nem tűnik ki, valószínű, hogy erre a 60 M Ft-os gépre 
nincs fedezet. Ez mit jelent, nem lesz új röntgengép? Korábban arról is szó volt, hogy a Pándy 
Kálmán Kórház 3 éves gépe kikerül Szeghalomra, és a Békés Megyei Önkormányzat pótolja a 
Kórházban ezt a gépet. Ezzel kapcsolatban kérne tájékoztatást, valamint még arra is, hogy milyen 
szakmai szempontok alapján választotta ki helyben az új orvos vezetőt, illetve gazdasági vezetőt. 
Miért nem lett kiírva pályázat ezekre a munkakörökre? Továbbá miért nem történt egyeztetés a 
városvezetéssel a kinevezésekkel kapcsolatban, hiszen ez a kórház és önkormányzat között létrejött 
megállapodásban benne van. Ez a vezetés nem segíti elő az itteni problémák megoldását. Tehát arra 
kér választ, hogy a röntgen probléma, és a személyi kérdések hogyan lesznek megoldva. Reméli, 
hogy ennek az intézménynek ez a vezetése nem végleges, mert nem fogják megoldani a problémát.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Korábban arról volt szó, hogy 100 M Ft lesz ráfordítva eszközök, 
műszerek beszerzésére, ebből konkrétan 60 M Ft röntgengép, 30 M az ultrahang, és 10 M lesz az 
egyéb műszerekre, 53 M Ft maradt az ápolási eszközökre és a bútorokra. Éppen ezért nem érti a 
jelenlegi helyzetet, mi lett a röntgengéppel?

 

Macsári József polgármester: A korábbi kérdések kapcsán is felmerült, hogy van néhány olyan 
orvosi szakma, amely nagyon fontos és teljes embert kíván, akit nagy szeretettel várnak 
Szeghalomra, így például: a sebész, belgyógyász, reumatológus, röntgen és szülés-nőgyógyász 
szakorvosokat. Arra is hangzott el javaslat, hogy esetleg részmunkaidőben megoldható-e a kérdés. 
Az a teljesítmény, amely a szeghalmi egészségügyet érinti, félő, hogy befagyasztásra kerül és olyan 
szinten várható a későbbiekben is a szakorvosi ellátás, mint az elmúlt időszakban volt. Tehát az a 
teljesítmény, amely ez idő alatt realizálódott Szeghalmon, befolyásolja- e a későbbiekben, hogy 
milyen szakrendelés és milyen óraszámban kerül majd a szeghalmi egészségügyi intézménybe.

 



Dr. Kovács József főigazgató-főorvos: Köszöni a kérdéseket, amelyekre válaszol. Amikor a 
Kórházban a címzett támogatások folytak, annak a műszaki és tartalmi vonatkozásában az 
intézményvezetésnek sok ráhatása nem volt, a Megyei Önkormányzat irányításával történtek az 
intézkedések, amelyből azt szűrte le, hogy igyekezett a lebonyolítóval és mindenkivel egy olyan 
megoldást teremteni, hogy egy működőképes beruházást adjanak át a szakma részére. A 
hagyományos röntgenre visszatérve, kb. 160 M Ft volt az előzetes összeg, és a keretek 
meghatározásánál az illetékes szakemberek ezt 100 M Ft-ra vették le, ami azt jelentette, hogy ennek 
a tartalmát valamivel csökkenteni kellett. Vagy egy nagy értékű radiológiai állomást telepítenek, és 
a többit nem valósítják meg, vagy a többi rész megvalósítására kerül sor, és más marad el. A maga 
részéről ígéri, hogy azon fog fáradozni, hogy egy megfelelő radiológiai állomás kiépítésére a 
lehetőséget megteremtsék, ha erre anyagi lehetőség lesz.

A működéssel kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a jövőt nem látja ennyire 
borúlátónak. A járó betegellátásnál sokat fordulhat a kocka a tekintetben, hogy itt nincs 
teljesítménykorlát, tehát minden teljesítmény kifizetésre kerülhet.

Tájékoztatásképpen elmondja még, hogy ez a beruházás kétpillérű, hiszen az ingatlantulajdonos a 
Városi Önkormányzat, a működtető, pedig a Megyei Önkormányzat és a Pándy Kálmán Kórház az 
üzemeltető.

Visszatérve a személyi kérdésekre hangsúlyozza, hogy a belgyógyászati szakrendelés, pszichiátria, 
bőrgyógyászat főállásban, főmunkaidőben történik, és a sebészeti, a nőgyógyászati szakrendelésre 
ugyanez vonatkozik, a szemészet tekintetében a főorvos ígérete szerint főállásban minden nap fog 
szakembert biztosítani a szemészeti szakrendelésen. Nem szeretne kitérni a válaszadás alól, amit az 
alpolgármester úr felvetett. Úgy tervezte, hogy megpróbálja a politikát kihagyni ebből a dologból. 
Minden politikai időszaknak meg van az üzenete mindenki számára. A korábbi helyi egészségügyi 
vezetést említve voltak problémák, most is lehetnek, de a gyulai kórház próbálja a szakembereivel 
segíteni az intézményt a jövőben is. Nem gondolta egyébként, hogy itt a városvezetéssel is kellett 
volna egyeztetés a személyi változásokat érintően. Ezt úgy lehet megoldani, ha a városvezetés és a 
megye vezetése közötti kapcsolatot harmonizálják. Hangsúlyozza, hogy minden segítséget 
igyekeznek megadni a továbbiakban is.

 

Macsári József polgármester: Megdöbbenve hallja, hogy a 153 M Ft-ból nem lesz röntgengép, 
illetve már ez az összeg sem ennyi, az alelnök úrtól kérne erre tájékoztatást.

 

Gajda Mihály testületi tag: Az alpolgármester úr beszédét maguk is megdöbbenéssel hallgatták, és a 
FIDESZ visszautasítja ezt a hangnemet. Szeretne egy kis történelmi hátteret adni ennek a 
beruházásnak. Második vagy harmadik alkalommal sikerült megnyerni a pályázaton a címzett 
támogatást, és abban az évben az akkori MSZP Kormány hozott egy olyan politikai döntést, hogy 
csak olyan címzett támogatást fognak elengedni abban az évben a kampányra való tekintettel, hogy 
minél több támogatást ki tudjanak osztani, ami 1 milliárd alatti volt. Ennek köszönhetően előző 
évben ez nem ilyen tartalommal lett benyújtva, mint a jelenlegi, később jött a számítás, és így lett 
950 M Ft-os beruházásra a tervezés. Hangsúlyozza, hogy ez nem a Kórháznak a beruházása, hanem 
a Békés Megyei Önkormányzatnak. Ezzel együtt a Békés Megyei Önkormányzatot terheli ebből a 
szempontból is a felelősség, hogy a műszerbeszerzésbe mi került bele. Tudomása szerint a 
beszerzés, a lista tételesen egyeztetve volt a Szeghalmi Városi Önkormányzattal. 



Volt egy szűkebb és egy bővebb lista attól függően, hogy opcionálisan mi fér bele, és örömmel 
jelenti be, hogy az alacsony árajánlatok miatt az opcionális lista is belefér. Nagyjából 100 M Ft-ról 
tudott, és nem többről. Egyébként örülni kell annak, hogy ezt a címzett támogatást megnyerték, és 
megvalósulhat a felújítás. A bútorokat illetően, amikor a Megyénél erre rákérdezett azt a választ 
kapta, hogy erről tételes egyeztetés történt a Szeghalmi Önkormányzattal.

Azt nem mondja, hogy a személyi kérdéseket illetően a lehető legjobb döntés volt, de azért az 
alpolgármester úr figyelmébe szeretné ajánlani az elmúlt évek vezetői váltás hullámait az 
egészségügyben, és ha ebben elmélyednének, vitatkozhatnának, hogy ki milyen politikai hatásra és 
hova került a szeghalmi egészségügy területén. Ha le akarja folytatni a vitát az alpolgármester úr, 
akkor ennek állnak elébe.

 

Macsári József polgármester: Szeretne visszatérni a röntgengépre, nincs a birtokában az a 
műszerlista, amelyet többszöri kérésre a Megyei Önkormányzat pénzügyi vezetője kiküldött, az 
egyeztetésen nem vett részt, ezzel kapcsolatban nem keresték meg. Csodálkozik mindezen, hiszen 
egy ekkora beruházásnál az építési jellegű beruházás lényegesen nagyobb tétel, amelynek 10 %-ös 
önrészét ennek a településnek kell kigazdálkodnia. 100 M Ft-ról nem volt szó, hanem 153 M Ft-ról. 
Dr. Keller László főorvos úr tud-e arra válaszolni, hogy ebben a 100 M Ft-ban van-e röntgengép a 
szeghalmi szakrendelőhöz?

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Igen, ennyiről 153 M Ft-ról volt mindig szó.

 

Dr. Keller László főorvos: A röntgen tulajdonképpen a képátvilágító diagnosztikai terület 3 részből 
áll: ultrahangból, a felvételező részből és az átvilágító részből. Az ultrahang és a felvételező rész 
megvan, van hozzá minden szükséges eszköz ahhoz, hogy összeköttetés legyen a gyulai Kórházzal. 
Ez a része tökéletes, az átvilágító részre már nem jutott pénz, és úgy gondolták – ezt kérte, hogy 
jusson el a főigazgató úrhoz, és őrajta keresztül a Megyei Önkormányzathoz – hogy a gyulai kórház 
felajánlotta ill. a röntgenes főorvos felajánlotta a 3 éves átvilágító rendszerüket, amely 
Szeghalomnak tökéletesen megfelelne, és kapjon a gyulai Kórház egy újat. Ide fölösleges lenne egy 
átvilágító rendszert venni annyi pénzért, mert az átvilágításra annyiszor nem kerül sor. Szükségből, 
átmenetileg meg lehet úgy oldani, hogy az átvilágításra kerülő beteget átviszik a Tüdőgondozóba. 
Ahhoz, hogy az intézmény működni tudjon, a minimumfeltételeket biztosítani kell. A szükséges 
műszereket be fogják szerezni a fül-orrgégészetre, nőgyógyászati, szemészeti és minden egyéb 
szakrendelésre, de a röntgenre az átvilágító részre már nem jutott pénz. Ettől függetlenül a röntgen 
tökéletesen fog működni ezzel az átvilágító rendszerrel, ami a legmodernebb rendszer lesz.

A bútorral kapcsolatosan nem tud hozzászólni, mivel ezt teljes egészében a gyulai Kórház ápolási 
igazgatása végezte.

 

Dr. Kovács József főigazgató-főorvos: Az utóbbiakban elhangzottakra elmondja, mi alapján került 
sor arra, hogy ápolási szakemberek vegyenek részt a bútoroknak a specifikációjában, és ez rendben 
is lesz. Szeretné még hangsúlyozni, hogy ebből a szeghalmi beruházásból a Gyulán lévő Megyei 
Kórház egyetlenegy fillért nem vett el, és nem is fog elvenni. 



A 100 M Ft-os keretet műszer vonatkozásában a tulajdonostól kapta meg, és valóban ebbe egy 
50-60 M Ft-os átvilágító berendezés költsége nem fér bele. Az átvilágító rendszert jó szívvel, és 
térítés nélkül adják át az intézménynek, ennyi segítséget tudnak adni, és nem kell a gyulai 
Kórháznak új átvilágító berendezést vásárolni, mivel rendelkeznek a feladatuk ellátásához új 
berendezéssel.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Továbbra is fenntartja véleményét, hogy az egészségügyi 
intézmény vezetői alkalmatlanok a feladatokra, még akkor is, ha ezt Gajda képviselőtársa trágárnak 
tartja. Visszatekintve Dr. Keller főorvos úr volt az, aki annak idején stabilizálta az egészségügyi 
intézményt. Azt szeretné kijelenteni, hogy az elmúlt ciklusban biztosan nem jeleskedett abban, hogy 
az legyen kinevezve, aki ki lett nevezve, és nem hiszi, hogy az SZDSZ ebben bármit is tett volna. 
Ami a beruházást illeti, úgy lett felvetve, mintha egy fondorlatos MSZMP-SZDSZ koalíció jól kitolt 
volna Szeghalom városával, mivel ideadott egy 1 milliárd Ft-os beruházást. Úgy gondolja, hogy egy 
ilyen beruházás Szeghalom történetében még nem volt, ezt így is lehet jellemezni, és nem 
másképpen, minthogy biztosan választási pénzként szórták szét. Nagyon indokolt, és előkészített 
munka volt ez.

Farkas Zoltán testületi tag: Farkas Erzsébet főorvos asszony említette Gyulát és Békéscsabát az 
orvosi cikk nyomán. Mint a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke elmondja, hogy soha 
nem akart a Megyei Önkormányzat semmilyen integrációt a két önkormányzat kórháza között. 
Valakik próbálták ezt sugallni a sajtón keresztül, nem a szakmán keresztül. Az más kérdés, hogy a 
két kórház szakmailag együtt kíván működni.

 

A beruházással kapcsolatban az, az érzése, amióta a Megyei Képviselő-testület alelnökeként 
dolgozik, hogy ezt a címzett beruházást túl sok irányból felügyelik, túl sokan szólnak bele, ezt egy 
kisebb stábbal sokkal hatékonyabban lehetett volna végezni. Egy év alatt egyetlen konkrét 
megkeresés sem érkezett hozzá ezzel a beruházással kapcsolatban. Úgy gondolta, hogy a beruházás 
és eszközbeszerzés kapcsán nincs olyan dolog, amit itt ilyen élesen kontúrként meg lehet határozni, 
hogy micsoda probléma van itt. A főigazgató úrral többször egyeztettek és egyetlen dolgot kért 
csupán. Azt kérte, hogy ide csak új eszközök kerüljenek beszerzésre. Nem ért egyet azzal, hogy 
olyan eszközök kerüljenek ki a Pándy Kálmán Kórháztól, amelyek a címzett támogatás keretében itt 
kellene, hogy megvalósuljanak. Az egyeztetés nem arról szólt, hogy akár a Megyei Önkormányzat a 
Pándy Kálmán Kórház javára el akar vinni innen olyan eszközöket, melyek ennek a címzett 
beruházásnak a részei. Szó sincs erről, ezt mint szeghalmi, az Észak-Békési emberek ellátása 
érdekében sem engedné. A gazdálkodással kapcsolatban kifejti, az, hogy mi alapján gazdálkodott a 
Kórház vezetése, arra nem volt rálátása, nem is neki kellett ezt megítélnie, de kétségtelen, hogy 
valami miatt nem volt takarékos, és ennek az okait nyilván a pénzügyi szakemberek meg tudják 
vizsgálni. Azt viszont látni kell, hogy a vezetésnek, akik vezetni fogják a járó és fekvőbeteg 
egységet, akár szakmailag, akár gazdaságilag, egy dolgot látni kell, hogy nem lesz könnyű a 
munkájuk. Azt is látni kell, hogy a térségben lakó bucsai, és füzesgyarmati emberek nem szívesen 
jönnek a gyulai és a szeghalmi intézmény irányába, mert nekik nagyon praktikus volt Karcag. A 
Karcagi Önkormányzat a Megyei Önkormányzatot arra szeretné rávenni, hogy Füzesgyarmatot és 
Bucsát engedje át a karcagi kórháznak, mert az emberek ragaszkodnak az ottani ellátáshoz. 
Bármilyen nehéz is a helyzet, a teljesítmény volumen korlátok nagymértékben behatárolják a 
kórházak működési költségeit, és az ellátásokat.

Többek között elmondja még, a mai napig nem tud arról, hogy mennyiben változik a korábbiakhoz 
képest a járóbetegellátás volumenkorláta, másrészt, pedig a finanszírozása. 



Nagyon gyors együttműködésre van ahhoz szükség, hogy megfelelően működjön az ellátás.

A személyi kérdéseket illetően sok vita elhangzott, azt gondolja, hogy az új vezetésnek a törekvéseit 
a kapcsolatépítés szempontjából biztatni kell. Például nem tud kardiológus szakemberről, aki 
dolgozott volna itt, és most várható ilyen szakember, az is említésre méltó, hogy gyermek 
nőgyógyászati szakrendelés is lesz, hiszen a város egy nagy tanulólétszámú oktatási intézményt 
működtet és ez nagyon kedvező lesz.

Egy dolgot fontosnak tart a közeli jövőben, hogy ebben a kérdésben a városvezetéssel komoly 
egyeztetések történjenek, és az ideérkező orvosokat megfelelően fogadni kell, számukra hosszú 
távon biztosítani az alapokat az orvosi feladatok ellátásához.

Hangsúlyozni szeretné, a legfontosabb, hogy a város vezetésének, a kórház szakmai vezetésének 
felajánlja a segítséget, illetve kéri a főigazgató urat is, hogy működjenek együtt és beszéljék meg 
folyamatosan a problémákat.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, és megköszöni a főigazgató-főorvos 
tájékoztatását, illetve türelmét. Nagyon sok olyan kérdés merült fel, amely elkerülhető lett volna, ha 
követik a korábbi gyakorlatot a Megyénél. Ott ugyanis a Közbeszerzési Bizottságnak tagja volt 
mindig az érintett önkormányzat képviselője, aki figyelemmel követhetett mindent, és a 
szakemberekkel tudott egyeztetni.

 

4/1. sz. napirend: BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz átlagjövedelem meghatározása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés a BURSA Hungarica ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról, illetve az egy főre eső átlagjövedelem meghatározásáról szól. Korábban ezt már 
tárgyalta a Képviselő-testület, és az a javaslat született, hogy 29.000,- Ft/hó legyen meghatározva 
átlagjövedelemként. Képviselőtársai figyelmébe szeretné ajánlani, hogy a jogszabályok értelmében 
a nyugdíjminimum 80 %-a az, az összeg, amely alapján szociális alapon ilyen jellegű ösztöndíjat 
biztosíthat az önkormányzat. A Bizottságok támogatták az előterjesztést.

 

Gajda Mihály testületi tag: A korábbi ülésen elhangzott a FIDESZ részéről, hogy 35.000,- Ft legyen 
az átlagjövedelem meghatározva. Kérték, hogy készüljön erre valamilyen hatásvizsgálat, a városra 
ez milyen terhet ró várhatóan. Módosító indítványként javasolja, hogy 35.000,- Ft legyen 
meghatározva. A Testület saját hatáskörében ezt véleménye szerint megszabhatja, és még ez a 
35.000,- Ft is nagyon alacsonynak mondható.

 

Macsári József polgármester: 21.700,- Ft a jogszabály szerinti minimum összeg, ehhez képest 
29.000,- Ft-ról szól az előterjesztés. 



A korábbi testületi ülésen is elmondta, hogy természetesen jó lenne, ha 35.000,- Ft-ot határoznának 
meg, és akkora forrása lenne a városnak, hogy akárhány főről lenne szó, ezt az Önkormányzat 
biztosítani tudná 2008. évben. A Megyei Közgyűlésen felszólalt egy képviselő, hogy az 1400 
gyermekből, akik ilyen jellegű ösztöndíjat kapnak a megyében, ahhoz miért csak 1.000,- Ft-ot tesz, 
és miért csak 700 gyereket támogat a Megyei közgyűlés a saját költségvetéséből. A Megyei 
Közgyűlés elvetette azt, hogy az összeget felemeljék. Megérti ellenzéki képviselőként ezt az 
előterjesztést, és mint módosító javaslatot szavazásra fog bocsátani, de hangsúlyozza, hogy a 21.700 
és a 29.000,- Ft között óriási különbség van, és ezt a Szeghalmi Önkormányzat már évek óta 
folyamatosan felvállalja. Pontos kimutatás nem készült, hogy hány gyerek részesül ilyen ellátásban, 
mert tudni lehet a szeghalmi középiskolában az érettségizők számát, illetve a szociális helyzetüket, 
de nem tudni, hogy a Megye, vagy az ország többi középiskolájában mi a helyzet.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Szeretett volna maga is nagyobb összeget javasolni., de a 
polgármester által elmondottakra tekintettel, ezt látta megvalósítható, elfogadható összegnek. 
Véleménye szerint januárban újra kellene tárgyalni ezt a napirendet, és akkor legyen egy kimutatás, 
hogy ez mennyire terheli az Önkormányzatot. Minél nagyobb propagálást adni e lehetőségnek a 
diákok számára.

 

Gajda Mihály testületi tag: Véleménye továbbra is az, hogy az előterjesztett összeg nagyon 
alacsony, és mivel a város költségvetése viszonylag rendben van, többet is megengedhet magának.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: 50.000,- Ft-ot is lehetne javasolni, de behatárolt a költségvetés, és a 
döntésnél ezt figyelembe kell venni.

 

Macsári József polgármester: Volt egy javaslat, miszerint meg kell vizsgálni a 2008. évi állapotnak 
megfelelően. Ha a település ezt meg tudja tenni, akkor módosítsák az átlagjövedelem nagyságát. 
Nem ért egyet azzal, hogy a Megye csak kényszerből szállt be. Feltétel, hogy az ösztöndíjhoz a 
Minisztérium is ad támogatást. Egyébként nemcsak a városban csökkent a létszám, hanem a megye 
többi településein is. Módosításként hangzott el, hogy januárban vizsgálják felül, hogy hányan 
férnek bele a 29.000,- Ft-os átlagjövedelmet számítva.

Ugyancsak módosít indítvány hangzott el a 35.000,- Ft-os átlagjövedelem meghatározására, 
amelyet szavazásra terjeszt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
tagjai 5 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett az indítványt elutasította.

 

Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, amelynek alapján megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 9 igen, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t



 

82/2007. (IX. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati kiírásban az egy háztartáson 
belüli egy főre jutó nettó átlagjövedelem összegét 29.000,- Ft/hóban határozza meg.

 

A megítélhető támogatás 5.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

 

A pályázatokat a Képviselő-testület Egészségügyi Bizottsága bírálja el.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat kiírásával kapcsolatban tegye meg a szükséges 
intézkedést.

 

Határidő: Pályázat kiírása: 2007. október 01.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/2. sz. napirend: Iskolatej-program

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy az Önkormányzat 2007-ben is 
biztosítja az iskolatejet az óvodás és általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló gyerekek számára. 
Javasolja, hogy biztosítsák az iskolatejet 585 gyermek számára, mely 1.600 e Ft költségkihatású, és 
ennek fedezetét a költségvetés általános tartalékából biztosítsák.

A bizottságok támogatták az előterjesztést, kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás 
nem hangzott el, majd a határozati javaslatot 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

 



83/2007. (IX. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az iskolatej-program 
folytatásával. A város 2007. évi költségvetésének általános tartalékából 1.600 e Ft-ot kell a 
felmerülő kiadásokra fordítani.

 

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

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/3. sz. napirend: Vaszkó Tamás nyugdíjas igazgató részére címzetes igazgatói cím adományozására 
javaslat

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 
kollektívája javasolta, hogy Vaszkó Tamás nyugdíjas igazgató részére biztosítson az Önkormányzat 
címzetes igazgatói címet. Bizottságok tárgyalták az előterjesztést, és a bizottsági tagok egyhangúlag 
támogatták a javaslatot. Kéri a hozzászólásokat.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot 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

 

84/2007. (IX. 24.) Ökt. sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vaszkó Tamás részére, aki 1975. szeptember 
1-től, 2007. július 31-ig volt a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 
igazgatója, a 138/1992. (X. 8.) Korm. r. 5. § (19) bekezdése alapján, több évtizedes kiemelkedő 
tevékenysége alapján 2007. október 1-től  „Címzetes Igazgató”-i címet adományoz.

 

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

 

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/4., 4/5. sz. napirend: Jutalmazás

Előadó: Szabó István Pénzügyi Bizottság elnöke

 

Szabó István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az SZMSZ. rendelkezése alapján 
Macsári József polgármester részére a 2007. évben végzett munkája alapján 2 havi 
alapilletményének megfelelő jutalom kifizetését javasolja a Képviselő-testületnek.

Bizottságok az előterjesztést véleményezték, és Képviselő-testületnek elfogadásra javasolták. Kéri a 
hozzászólásokat előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás nem volt, az előterjesztést szavazásra 
bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal 
(Macsári József polgármester nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

85/2007. (IX. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Macsári József polgármester részére – a 
2007. évi munkája értékelése alapján – 2 havi alapilletményének megfelelő jutalmat állapít meg.

 

Megbízza az alpolgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2007. szeptember 26.

Felelős: Dr. Farkas József alpolgármester



 

Szabó István Pénzügyi Bizottság elnöke: A továbbiakban előterjeszti Dr. Farkas József 
alpolgármester jutalmazását. A bizottságok az előterjesztést támogatták, javasolták Képviselő-
testületnek megszavazásra. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdezi, hogy konkrétan mennyi az alpolgármester tiszteletdíja, és előre 
szeretné kijelenteni, hogy a FIDESZ nem fogja megszavazni a jutalmazását.

 

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző: Az alpolgármester havi tiszteletdíja: 239.000,- Ft.

 

Szabó István Pénzügyi Bizottság elnöke: Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 6 
ellenszavazattal (Dr. Farkas József alpolgármester nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

86/2007. (IX. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Farkas József alpolgármester részére 
– a 2007. évi munkája értékelése alapján – 2 havi tiszteletdíjának megfelelő jutalmat állapít meg.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2007. szeptember 26.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/6. sz. napirend: Horváth László könyvtárigazgató felmentése

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Horváth László a Nagy Miklós Városi Könyvtár igazgatója 2007. 
szeptember 12-től öregségi nyugdíjjogosultságot szerzett és kérte közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetését, felmentéssel.

Az előterjesztés arról szól, hogy a felmentési idő mikortól kezdődik, illetve mikor jár le igazgatói 
megbízása. Javasolja az előterjesztés elfogadását. A Bizottságok támogatták az előterjesztést. Kéri a 
véleményeket, észrevételeket. Tekintettel arra, hogy hozzászólás nem volt, az írásos előterjesztést 
szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

87/2007. (IX. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth László a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát 2008. május 31. napjával – felmentéssel - 
megszünteti. Nevezett 2007. szeptember 12. napjától öregségi nyugdíjra jogosult, és kérte 
közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését. Mivel több, mint 40 év közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkezik, ezért részére a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 33. §-a 
értelmében 8 hónap felmentési idő jár. A Képviselő-testület felmentési idejét 2007. október 1. 
napjától 2008. május 31-ig határozza meg. A munkavégzés alól 2008. február 1-től 2008. május 31-
ig felmenti. Igazgatói megbízása – a felmentési idő alatt – 2007. december 19-én jár le.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

Határidő: 2007. október 01.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/7. sz. napirend: Útberuházásra pályázatok benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A DAOP keretében belterületi, külterületi közutak fejlesztésére van 
lehetőség. A fejlesztés esetén lehetőség nyílik gyűjtő- és lakóutak kiépítésére, maximum 4 km 
hosszban, az összefüggő úthálózatot alkotó utcák kiépítésével is lehet pályázni. A városban ilyen 
utak az Újtelepen vannak. Javasolja a pályázat benyújtását.



 Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat.

Gulyás Sándorné testületi tag: A Kendereskertben mikor oldódik meg az útprobléma, illetve a Nagy 
M. utca rendbetételére mikor kerül sor? Mindezt a lakók vetik fel. Ugyancsak a lakosság kérését 
továbbítja, hogy a Széchenyi utcán akkora a zaj és a forgalom, és lehetne-e szigeteket kiépíteni a 
forgalom csökkentése érdekében. Ugyancsak lassítani kellene a Dobó és a Kassai utcán is a 
forgalmat.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy az Újtelepen ahol 
nincsenek még utak, azokkal mi a helyzet. Milyen kizáró okok vannak? Véleménye szerint a 4 km 
hosszba beleférnének.

 

Macsári József polgármester: A felvetett kérdésre válaszolva, a Kendereskertet illetően, elmondja, 
hogy tudomása szerint egybefüggő kell, legyen az út, a pályázati kiírás így szól. Ebben az esetben 
ez darabonként valósulna meg, hiszen a XVIII., XIX. és a XX. utcából nyílik a XV., XVI., XVII. 
utca. A jelenlegi 17 földes utcából így lehetne a legnagyobb pályázatot beadni. Fontos nyílván 
mindenhol a pormentes utca, de a jelenlegi pályázati kiírás szerint a lehetőség csak arra szól, amely 
az előterjesztésben szerepel.

A Nagy M. utca problémája csak úgy jöhet számításba, ha lehetőség nyílik. Ha Szeghalom 
magasabb kategóriába tartozik, ahol nagyobb lesz a felsőhatár, elképzelhető, hogy lehetőség lesz 
minderre. Látni lehet majd a későbbiekben, hogy a Kossuth tér, Szabadság tér, és a Nagy M. u., 
Bocskai, Petőfi utcákat illetően, milyen lehetőségek adódnak pályázásra.

Amennyiben a Dobó, Kassai úton forgalomlassítást kérnek, a lakók hozzájárulása szükséges a 
fekvőrendőrhöz. A Széchenyi utcát illetően ott már sebességmérő eszköz működik, és ezzel már 
felhívják a közlekedők figyelmét a sebesség megválasztására. Amíg a teljes rekonstrukcióra nem 
kerül sor, addig nem sok változás várható a folyamatos felújítások mellett.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Nagy öröm számára, hogy pályázat útján ilyen lehetőségekre sor 
kerülhet, és az Újtelepnek talán esélye sem lenne egyébként az úthálózat kiépítésére. Tudja, hogy 
vannak még hasonló utak, de itt összefüggő úthálózatról van szó, és a pályázati kiírás erről szól. 
Kéri képviselőtársait, hogy támogassák a pályázatot.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 



88/2007. (IX. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozza el a Dél-
Alföldi Operatív Program DAOP-2007-3.1.1/B. kódszámú önkormányzati és állami tulajdonú 
belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése című pályázati felhívásra.

 

A pályázat keretében megvalósítani szándékozik a település belterületén az összefüggő úthálózatot 
alkotó Szeghalom Újtelep XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX. utcák, valamint a XIX. utcával 
szemben lévő Torda utca szilárdburkolatú útépítését. Képviselő-testület a bruttó 84.998.332,- Ft 
összköltséggel tervezett beruházási munkák 10 %-át azaz: 8.499.833,- Ft-ot a 2008. évi 
költségvetése terhére saját erőként biztosítja. Az igényelt támogatás mértéke: 90 %, azaz: 
76.498.499,- Ft.

 

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

 

Határidő: 2007. november 16. (a pályázat benyújtásának határideje)

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/8. sz. napirend: Sárréti Múzeum Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szerint a Sárréti Múzeum Közalapítvány már 
korábban is működött, gyakorlatilag az alapítvány további működéséről szól. Korábban Szeghalom 
Város Önkormányzata alapította a Közalapítványt, és mint alapítónak van joga az alapító okirat 
módosítására. Ennek lényege, hogy olyan Kuratóriummal működjön, amely biztosítja a 
későbbiekben a Közalapítvány funkciójának az ellátását. Bizottsági ülésen véleményezték az 
előterjesztést, és elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek. Kérdezi, hogy van-e hozzászólás. 
Hozzászólás nem hangzott el, az előterjesztést szavazásra terjeszti elő. Ennek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

89/2007. (IX. 24.) Ökt. sz.



 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárréti Múzeum Közalapítvány Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

 

Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

4./ Az Alapítvány nyitott és nyilvános, bármely külföldi, vagy magyar természetes és jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság számára, akik céljaival egyetértenek és azok 
megvalósítását pénzbeli adományokkal, más vagyoni és nem vagyoni hozzájárulással segítik.

 

Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

5./ Az Alapítvány célja:

a., Az alapítvány meghatározott közfeladat folyamatos ellátásának biztosításából jön létre:

-          a tárgyi és szellemi kultúra őrzése és visszajuttatása mindazok számára, akik igénylik;

-          a sárréti táj néprajzi, történeti, művészeti és egyéb hagyományainak kutatása, ismertetése;

-          a hagyományok megőrzése, régi tárgyak begyűjtése, kiadványok megjelentetése, színvonalas 
kiállítások rendezése és a kutatómunka támogatása;

-          a Sárréti Múzeum kutató, gyűjtő és bemutató tevékenységének elősegítése, kiegészítése, 
támogatása.

 

b., Az alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében:

-          együttműködik hasonló célú alapítványokkal, jogi és természetes személyekkel;

-          kapcsolatot tart külföldi alapítványokkal, intézményekkel;

-          gazdálkodik vagyonával;

-          külön megállapodások kötésével együttműködik a helyi önkormányzattal és más hasonló 
célú intézményekkel.

 

Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:



 

6./ A Kuratórium

A Kuratórium az alapítvány általános ügyintéző, ügydöntő és képviselő szerve, amely az alapítványt 
kezeli, a hatóságokkal és a harmadik személyekkel szemben képviseli.

A Kuratórium névsora:

Kuratórium elnöke: Nagy László Szeghalom Bajcsy u. 11., elnökhelyettese: Kurpé István 
Szeghalom, Dózsa u. 8/1., titkár: Nagy András Csökmő, Rajk L. u. 14.

A Kuratórium tagjai: Harangozó Imre Újkígyós, Kölcsey u. 38., Horváth László Szeghalom, Bajcsy 
u. 10., Kovács István Szeghalom, Árpád u. 81., dr. Nyéki Lajos Szeghalom, Péter A. sor 4/1. sz.

 

Az alapítvány képviseletére jogosult személyek: elnök, elnökhelyettes, titkár. A Kuratórium tagjai a 
megbízást elfogadták. A Kuratórium tisztségviselői és tagjai a tevékenységüket társadalmi 
munkában látják el.

 

A Kuratórium tagjai:

- A Kuratórium tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről, visszahívásáról az Alapító dönt. Erre 
nézve a Kuratórium javaslati joggal bír.

- A Kuratórium tagjai – az elnököt megilletően külön jogokon kívül – egyenlő jogokkal és 
kötelezettségekkel bírnak. Legjobb tudásuk szerint képviselik az alapítvány érdekeit és céljait, 
szervezik kapcsolatait, gyarapítják lehetőségeit.

- A Kuratórium tagság megszűnik lemondással, visszahívással, a tag halálával.

- A megüresedett helyre az Alapító jogosult új tagot jelölni.

 

A Kuratórium elnöke:

- Az elnök képviseli a Kuratóriumot, eljár minden olyan ügyben, amellyel a Kuratórium megbízta.

- Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

- Döntéseiről és a Kuratórium képviseletében végzett tevékenységéről az üléseken rendszeresen 
beszámol.

- Előkészíti, összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit.

 



A Kuratórium elnökhelyettese:

- A Kuratórium elnökhelyettesének személyéről, kijelöléséről és visszavonásáról az Alapító jogosult 
dönteni.

- Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes hatáskörben gyakorolja az elnök jogait és 
kötelezettségeit.

 

Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

7./ A Kuratórium működési rendje:

A Kuratórium felelőssége az alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így 
feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a 
törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. Az összes jövedelem azonban csak az 
alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel.

 

Ennek megfelelően döntési joga van: a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásának 
meghatározásában, az alapítvány céljaival összhangban.

A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke szükség szerint, de évente legalább l alkalommal hívja 
össze. A Kuratóriumot akkor is össze kell hívni, ha ezt a tagok 50 %-a írásban kéri a napirend 
megjelölésével. A meghívót írásban kell kiküldeni úgy, hogy az, legalább 7 nappal az ülés előtt a 
Kuratórium tagjainak kézbesítésére kerüljön.

A Kuratórium határozatképes, ha szabályszerűen összehívott ülésén a tagoknak fele jelen van. 
Határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik.

 

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Kuratórium elnöke, a 
jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelező ír alá.

 

Az Alapító Okirat módosítása: 2007. szeptember 25-én lép hatályba.

 

Határidő.: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester, Nagy László múzeumigazgató

 

4/9. sz. napirend: DAREH Társuláshoz történő csatlakozás



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Tekintettel arra, hogy a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszernek tagja Szeghalom Város Önkormányzata is, ezért képviselő-
testületi döntés szükséges az előterjesztésben felsorolt 17 település csatlakozásának 
jóváhagyásához. Az előterjesztést Bizottságok tagjai támogatták, kéri a véleményeket, 
észrevételeket.

Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. Ennek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

90/2007. (IX. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Dél-kelet Alföld  Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagja:

 

A./ Hozzájárul az alábbi 17 települési önkormányzat képviselő-testületének társuláshoz történő 
csatlakozásához:

1.      Ambrózfalva Község Önkormányzat

2.      Apátfalva Község Önkormányzat

3.      Bélmegyer Község Önkormányzat

4.      Csanádalberti Község Önkormányzat

5.      Csárdaszállás Község Önkormányzat

6.      Ecsegfalva Község Önkormányzat

7.      Földeák Község Önkormányzat

8.      Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

9.      Hunya Község Önkormányzat

10.  Kétegyháza Község Önkormányzat



11.  Magyarbánhegyes Község Önkormányzat

12.  Magyarcsanád Község Önkormányzat

13.  Makó Város Önkormányzat

14.  Maroslele Község Önkormányzat

15.  Mezőkovácsháza Város Önkormányzat

16.  Óföldeák Község Önkormányzat

17.  Pitvaros Község Önkormányzat

B./ Felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak szerint módosított alapító okirat 
aláírására.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Macsári József polgármester, a határozat DAREH Társulás részére történő továbbításáért

 

4/10. sz. napirend: Tervezett diákkonyha megvalósítása érdekében terület leválasztása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A bizottsági üléseken tájékoztatásként elhangzott, hogy megjelent a 
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat az alapfokú oktatási intézmények és 
gimnázium felújításával kapcsolatban. A pályázati kiírás szerint Szeghalom Város a Péter András 
Gimnáziummal nem pályázhat, mivel integrált intézményként működik, a Szigeti Endre Szakképző 
Iskolával közösen végzi az oktatási feladatokat. Az előterjesztés arról szól, hogy korábbi döntés 
értelmében elkészült a napközi otthonos konyha és a hozzá tartozó ebédlőnek a tervrajza, amely 
érintette részben a magánlakást, amely időközben önkormányzati tulajdonú lett, illetve érinti a Péter 
András Gimnázium területét. A vázrajz mutatja azt a területet, amely leválasztásra, és az Alapfokú 
Általános Iskolához kerülne, és ez rögzítve lenne az alapító okiratban is. Így lehetne a pályázatot 
benyújtani, amely részben akadály mentesítést jelentene az intézményben, részben a sajátos 
nevelési igényű gyermekeknek az oktatását szolgálná, illetve a napköziotthonos konyha felépítését, 
és a hozzá csatlakozó ebédlő elkészítését szolgálná. Kéri a véleményeket, észrevételeket. Bizottsági 
ülésen véleményezték az előterjesztést a bizottsági tagok, és támogatták azt.

Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a fentieket 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
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az új diákkonyha és 
étkező megépítéséhez szükséges telket az Önkormányzat tulajdonában lévő és természetben 
Szeghalom Dózsa Gy. u. 2. sz. alatt található Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola által használt 239/5. helyrajzi számú ingatlan beépítetlen területének leválasztásával, 
valamint a szintén önkormányzati tulajdonú Szeghalom Árpád u. 2/2. sz. alatt található 239/2. 
helyrajzi számú ingatlan telekosztásával alakítja ki, mint önálló beépíthető telket. A telekalakítást 
követően az új helyrajzi számú ingatlan a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény – mint a diákkonyhát és étkezőt üzemeltető intézmény – használatába 
kerül.

Az intézmények alapító okiratát fenti döntés figyelembevételével fogja a Képviselő-testület 
módosítani.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti döntések végrehajtásáról.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az ART-UNIÓ Alapítvány levélben kereste meg, hogy a lakossággal 
közreműködve egy fenyőparkot szeretnének megvalósítani. A levél tartalmáról részletes 
tájékoztatást ad a lakosság részére. Javasolja, hogy Képviselő-testület bízza meg a Városfejlesztési 
Bizottságot annak eldöntésére, hogy az éppen felülvizsgálat alatt lévő városrendezési tervvel 
összhangban jelölje ki azt a területet, ahol a város valósíthatná az Alapítvány kezdeményezése 
alapján a fenyőparkot. Kéri a véleményeket. Hozzászólás nem volt, a fentiekkel kapcsolatos 
javaslatát szavazásra terjeszti, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

92/2007. (IX. 24.) Ökt. sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az ART-UNIÓ Alapítvány 
kezdeményezését, és megbízza a Városfejlesztési Bizottságát, hogy a városrendezési tervvel 
összhangban jelölje ki azt a területet, ahol Szeghalom város megvalósíthatná a fenyőpark létesítését.

 

Határidő: 2007. november 24.

Felelős: Kardos László Városfejlesztési Bizottság elnöke

 

Farkas Zoltán testületi tag: Bejelenti, hogy a 2007. szeptemberi tiszteletdíjáról, illetve annak 
járulékairól szeretne lemondani, és azt felajánlani, amelyben még személyes egyeztetés szükséges.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Ma már mindenki előtt ismeretes lehet a méhnyakrák elleni 
védőoltás, mely a méhnyakrák megelőzésére szolgál. Hallani lehetett már arról, hogy hány 
Önkormányzat biztosította a költséget, és ezáltal, az oltóanyagot. Ez a védőoltás a 14. éves 
korosztályú leányokat érintené, 42 fő főről van szó a városban, és személyenként 29.600,- Ft-ba 
kerülne. Az iskolavédőnő segítségével meg kell kérni a szülők beleegyezését. Kéri a Testületet, 
hogy akár a tiszteletdíjukkal, vagy önkormányzati kiegészítéssel biztosítsák ezt az összeget. 3 
oltásról van szó, évente. Nagyon sok Önkormányzat él ezzel a lehetőséggel, és életet menthetnek 
meg ezzel. Ehhez kérné a polgármester segítségét.

A továbbiakban megemlíti, hogy a Gyulavári Almássy Wenckheim kastélyt felújították a Körös-
Maros menti Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítványon keresztül, támogatási pénzből. 
Ugyanúgy fel lehetne újítani a városban is a D’Orsay kastélyt, ezt ajánlja a Képviselő-testületnek 
megfontolásra.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Támogatja a képviselő asszony fenti javaslatát a méhnyakrák 
megelőzésére szolgáló védőoltással kapcsolatban, minden tekintetben.

A múltkori szagviszonyokkal kapcsolatos felvétése után képviselőtársai is kifejtették gondolataikat, 
és a lakosság köréből is érkeztek jelzések az állattartással kapcsolatban több tekintetben is. Ezért 
javasolja, hogy az állattartási rendeletet vizsgálják felül, és az előírásokat aktualizálni kellene.

 

Nagy Gábor testületi tag: A Szeleskert utcában hogyan lehetne megvalósítani a járműforgalom 
lassítását, ilyen jellegű tábla kihelyezése lehetséges-e, mivel ilyen kéréssel keresték meg. 
Ugyancsak meg kellene vizsgálni, hogy a Széchenyi utcánál a volt Pákásznál a gyalogosforgalom 
részére átkelőt lehetne-e létesíteni, mivel a Kossuth téren és a Maxiker boltjánál van csak 
átkelőhely.

 

Macsári József polgármester: Meg kell nézni a lehetőséget a közlekedési hatóság részéről, hogy 
több gyalogosátkelő létesíthető-e, ezen a szakaszon egyébként elég veszélyes ezen az útvonalon a 



gyalogátkelőhely.

Elhangzott egy bejelentés Farkas Zoltán képviselőtársától, és kéri azt pontosítani.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Képviselő-testület dönt a tiszteletdíjról, és azért teszi ilyen módon a 
szeptemberi tiszteletdíjról való lemondást, hogy a teljes összeget tudja felajánlani, majd egy 
meghatározott célra. Kéri ezt megszavazni.

Macsári József polgármester: Képviselőtársa által elmondottak alapján javasolja, hogy a Képviselő-
testület döntsön a tiszteltdíjról való lemondás kérdésében, és ezt 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

 

93/2007. (IX. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Farkas Zoltán 
önkormányzati képviselő lemondjon a 2007. szeptember havi 48.000,- Ft tiszteletdíjáról, és annak 
járulékairól. Támogatja, hogy a fenti összeget az általa meghatározott célra fordítsa (Munkácsy-
kép).

 

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

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A gyulavári Wenckheim-Almássy kastélyról már többször esett szó, 
egy civilkezdeményezés révén adtak egy olyan funkciót ennek a kastélynak, amely hosszabb távra 
biztosítja a működést, és ezért volt támogatásra méltó. Örülne, ha itt helyben is ilyen jellegű 
civilkezdeményezés lenne, ez szóba jönne, és körüljárnák a lehetőségeket.

 

Egyetért a méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos felvetéssel, és nyilván szülői beleegyezés 
mellett valósuljon meg, önkormányzati támogatással, és javasolja a tartalékkeret terhére. 



Ezt szavazásra terjeszti, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 
igen szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

94/2007. (IX. 24.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja azt a képviselői 
kezdeményezést, hogy a szeghalmi 14 éves korosztályú leányok részére ingyen, – szülői 
beleegyezéssel – biztosítsa a méhnyakrák elleni, 3-szori védőoltást, és ennek költségét az 
Önkormányzat költségvetésének tartalékkeretéből biztosítja.

 

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

 

Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Pákozdi Gábor képviselőtársának bejelentése kapcsán elhangzott az 
állattartási rendelet áttekintése, annak realizálása. Erre való tekintettel javasolja, hogy a 
Városfejlesztési Bizottság vizsgálja felül az állattartással, ezen belül is az ebtartartással kapcsolatos 
rendeletet, amely módosított formában, októberben lép hatályba.

Meg kell vizsgálni, mik azok a pontok a rendeletben, amelynek módosításával megakadályozható 
lennének a kellemetlenségek, amely kifogás alá esik.

 

Az elhangzott sebességkorlátozással kapcsolatban a Műszaki Csoporttal egyeztetni szükséges, a 
fekvőrendőr kihelyezése csak a lakók hozzájárulásával történhet.

 

Végezetül nagy tisztelettel megköszöni a képviselőtársainak a testületi ülésen való igen aktív 
részvételt, és a nyilvános testületi ülést lezárja. Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen 
folytatja munkáját.

 

 



Macsári József                                                              Dr. Oláh Ernő

polgármester                                                                 címzetes főjegyző

 

 


