
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 18. napján 
megtartott r e n d k í v ü l i 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, Kovácsné Kincses Anikó, 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,

Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 17 képviselő jelen 
van, és az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívón szereplő napirendi pontokat, és javasolja azok 
tárgyalását úgy, hogy a 4. sz. előterjesztést zárt ülésen tárgyalják. Ezzel a Képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag egyetértettek.

 

A 2000. október 31-én alkotott rendeletnek megfelelően kéri képviselőtársait, hogy a jeles polgárok 
neveit megörökítő emléktáblát koszorúzzák meg az ülésteremben, tisztelettel adózva és emlékezve 
ezzel: Ambrus Imre, Nagy Miklós, Péter András, Simay János és Szigeti István Szeghalom város 
jeles polgáraira. (Az emléktábla koszorúzása megtörtént).

 

A továbbiakban átadja a szót Dr. Horváth János Helyi Választási Bizottság elnökének.

 



Dr. Horváth János Helyi Választási Bizottság elnöke: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, és 
tájékoztatást ad a 9. sz. egyéni választókerületben, 2007. október 7. napján megtartott időközi 
választás eredményéről. Ennek értelmében Kovácsné Kincses Anikót 135 szavazattal képviselőnek 
választották, aki a FIDESZ jelöltje volt. Átadja részére a megbízólevelet, a Helyi Választási 
Bizottság nevében gratulál, és sok sikert kíván a munkájához, majd felkéri az eskü letételére. Az 
eskü szövegét előmondja és a megválasztott képviselő leteszi az esküt.

 

Macsári József polgármester: Gratulál Kovácsné Kincses Anikó megválasztott képviselőnek, és jó 
munkát kíván neki. Ezt követően rátérnek a napirendek tárgyalására.

 

1.        sz. napirend: Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A rendelet módosítása, pontosítása egy korábbi ellenőrzés miatt 
szükséges, ki kell egészíteni a rendelet-tervezet szerint. A bizottságok véleményezték a tervezetet, 
és valamennyi bizottság javasolja a rendelet módosítását. Kéri a hozzászólásokat. Hozzászólás 
nincs, a rendelet-tervezetet szavazásra terjeszti, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2007. (X. 19.) sz. rendelete

 

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 4/1995.
(III.27.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról és kiegészítéséről.

 

1. §
 

A rendelet 1. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

 

Az Önkormányzat illetékességi területe Szeghalom város közigazgatási területére terjed ki.

 



2. §
 

A rendelet 2 §-a az alábbi, (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

 

(3) Az önkormányzat ellátja a jogszabályban meghatározott kötelező feladatait.

(4) Az önkormányzat figyelemmel a kötelezően ellátandó feladataira, anyagi lehetőségeitől függően 
éves költségvetésében meghatározza, hogy mely önként vállalt feladatokat, milyen mértékben és 
módon látja el.

 

3. §
 

A rendelet 18. § (1) bekezdése az alábbi f.) ponttal egészül ki:

 

f.) Megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon 
belül vagyonnyilatkozatot tenni. A saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 
háztartásban élő házas-, vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát.

 

4. §
 

A rendelet 22. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

 

(3) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

 

5. §
 

A rendelet az alábbi 24/A §-sal egészül ki:

 

24/A §

 

Aljegyző



 

(1)   A Képviselő-testület a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – a jegyző 
helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására, aljegyzőt nevez ki.

(2)   A jegyző és az aljegyző együttes tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület bízza meg 
az előírt képesítéssel rendelkező személyek közül a jegyző helyettesét.

 

6. §
 

A rendelet 25. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(1)   A Képviselő-testület polgármesteri hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre, melynek 
személyi és tárgyi feltételeit éves költségvetésében biztosítja. A polgármesteri hivatal jogi személy, 
teljes jogkorú önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

(2)   A polgármesteri hivatal belső szervezeti felépítését, feladatkörét, ügyfélfogadási rendjét a 4. sz. 
melléklet tartalmazza.

 

7. §
 

Ez a rendelet 2007. november 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

2.        sz. napirend: Szeghalom Város Esélyegyenlőségi Terve

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés Szeghalom város esélyegyenlőségi programjáról szól, 
mely tartalmazza az Önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat. Az összevont 
bizottsági ülésen a bizottsági tagok megvitatták az anyagot teljes részletességében, és a javításokat, 
kiegészítéseket ismerteti a 9., 12., 18., 19. oldalakra vonatkozóan. E szerint a város területéhez 
tartozó külterületen élők száma: 134 fő, és ivóvízellátásuk nem ásványvízzel biztosított, hanem a 
városból történik az ivóvíz biztosítása. A módosítás szerint „A Világ Gyermekszemmel Alapítvány” 
nem fog szerepelni az írásos anyagban,  továbbá a Szeghalmi Polgári Kör Egyesület neve helyesen: 
„Szeghalmi Polgári Egyesület”. Kéri képviselőtársait mondják el véleményüket, észrevételüket az 
anyaggal kapcsolatban. Hozzászólás nem volt, a város esélyegyenlőségi programját javasolja az 
elhangzott módosításokkal együtt elfogadásra, és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

97/2007. (X. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szeghalom városra vonatkozó 
Esélyegyenlőségi Tervét elfogadja az írásos előterjesztéssel és a szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az abban foglaltak végrehajtásáról.

 

Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

 

3. sz. napirend: Igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatok elbírálása (Nagy Miklós Városi Könyvtár, 
Sárréti Múzeum, Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde)

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület pályázatot írt ki a Napköziotthonos Óvoda, Nagy 
Miklós Városi Könyvtár és a Sárréti Múzeum intézményvezetői álláshelyekre. Az óvodai 
intézményvezetői álláshelyre 3 db, míg a másik két intézmény igazgatói álláshelyére 1-1 pályázat 
érkezett. A beérkezett pályázatok véleményezése megtörtént, az Oktatási és Kulturális Bizottság 
kiemelten foglalkozott a napirendi ponttal, meghallgatta a pályázókat. A Bizottság tagjai a 
beérkezett pályázatokat alkalmasnak tartották arra, hogy azok a Képviselő-testület elé kerüljenek 
elbírálásra. Két percben kér minden pályázótól egy bemutatkozást, elsőként Ambrusné Hegyesi 
Máriát kéri, hogy röviden ismertesse pályázatát.

 

Ambrusné Hegyesi Mária pályázó: Szóbeli kiegészítésében arra tér ki elsőként, hogy miért akar 
vezető lenni. 30 éve dolgozik a szeghalmi óvodában, és kellő tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy 
az intézményvezetői feladatra alkalmas legyen. 5 évig volt a Kossuth utcai óvoda vezetője, ez idő 
alatt rendkívül jó kapcsolatot tudott kialakítani a szülőkkel és a dolgozókkal. 7 évig volt az 
Önkormányzatnak képviselője, és végzett bizottsági feladatokat. Ez idő alatt részt vett azokban a 
feladatokban, amelyek az oktatás körét érintették. Önképzésen túl szakirányú végzettséget is fog 
szerezni decemberben, mivel ekkor szerez diplomát vezető-óvodapedagógus szakon.



 Szerencsésnek tartja, hogy évfolyamtársai között kellően tájékozódhat az ország óvodai 
helyzetéről, megállapíthatja, vannak a szeghalminál jóval fejlettebbek, illetve gyengébb 
eredményeket elérő intézmények. Az óvoda tárgyi feltételeit illetően jelentős fejlődés volt az utóbbi 
években. Az óvodahasználók nevében is köszönetet mond az Önkormányzatnak, a 3 éven keresztül 
tartó korszerűsítésnek, amely a mai kor kihívásainak megfelelnek, 2005-től jelenleg is tart az 
Újtelepen, Fáy utcán és a Petőfi utcán lévő óvodák felújítása.

Második kérdése, hogy milyennek látja az intézményt. Véleménye szerint az intézményük úgy 
tárgyi, mint személyi felszereltségben a mai kor követelményeiknek megfelel, bár ebben lehetne 
jobbat elérni. Tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek számának növekedésére, fejlesztő 
pedagógusokra és logopédusra szükség van. Intézményük a pedagógiai program szerint látja el 
munkáját, a kollegái igyekeznek a legtöbbet nyújtani. Kiemeli, hogy a Fáy úti óvodában a 
környezetvédelem és az egészséges életmódra nevelés a fő célkitűzés, a Petőfi úti óvoda évek óta 
szervezi az erdei óvoda rendezvényt, míg az Újtelepi óvoda a játék, udvari fejlesztés lehetőségét 
helyezi előnybe az adottságok miatt.

Arra a kérdésre, hogy milyennek szeretné látni az intézményt, elmondja, hogy a 3 tagintézmény jó 
lenne, ha együtt működve tudna dolgozni. Rendkívül támogatja a továbbképzéseket, hiszen a mai 
korban, amikor az emberek teljesítményét napi szinten kell értékelni, és ez alapján fogja majd a 
fizetését megkapni, úgy hiszi ehhez olyan vezetőnek kell lenni az intézményben, aki erre felkészült. 
Erre felkészültnek érzi magát és a Képviselő-testület támogatását.

 

Macsári József polgármester: Köszöni a kiegészítést, és kéri Berki Andrásnét a szóbeli 
kiegészítésre.

 

Berki Andrásné pályázó: Néhány gondolattal egészíti ki pályázatát. Az Oktatási és Kulturális 
Bizottság kérdésére szeretne rátérni, amely a saját nevelési igényű gyermekek fejlesztésével 
foglalkozott. Mint ahogyan már bizottsági ülésen is elmondja, sajnos csak részben megoldott 
ezeknek a gyermekeknek a fejlesztése, pedig az óvodában egyre több igény van. Megoldásnak 
tartanák, hogy még szorosabban kapcsolatban legyenek a Kistérséggel, akik több órában tudnának 
foglalkozni a gyermekekkel, a logopédus, és a fejlesztő pedagógus. Megoldásnak tartaná, hogy a 
kollegái ilyen irányban továbbtanuljanak. Nagy jelentőséget tulajdonít a sószobára, amely nemcsak 
a légzésproblémákra, hanem az idegrendszeri problémák megoldásában is nagyon sokat segít. 
Céljait összefoglalva elmondja, hogy a jól működő oktató-nevelő munka töretlenül folytatódjon 
tovább, a munkatársak egységes, egészséges munkaközösséget alkossanak, mert csak a jól 
felkészült és motivált óvodapedagógusok, dajkák és gondozónők segítségével tudják megoldani 
feladataikat. Nem szeretné, ha mindenki egy séma alapján dolgozzon, az óvodapedagógusoknak 
módszertani szabadságot biztosítanának, illetve az óvodák és a bölcsőde is megtartaná személyes 
arculatát. Véleménye szerint így még inkább biztosítani tudják azt, hogy a gyerekek és az ott 
dolgozók elégedettek legyenek. A dolgozók a munkájukat becsületesen és nagy odaadással 
végezzék, a fiatal pályakezdő pedagógusokat segítőszándékkal fogadják, rendszeresen szerveznek 
továbbképzéseket, előadásokat annak érdekében, hogy ezek nevelőoktató munkájukat segítse. 
Feladatuk még, hogy alakuljanak meg a szakmai munkaközösségek. Végezetül fontosnak tartja, 
hogy az óvoda jól működése érdekében jó kapcsolatot szeretnének ápolni az Önkormányzat 
közoktatásáért felelős és pénzügyi iroda munkatársaival, a Képviselő-testület tagjaival, valamint az 
iskola vezetőivel, pedagógusaival.

 



Gálné Győrfi Ildikó pályázó: Az óvodában eltöltött 20 év, mely sok pozitív élményt és tapasztalatot 
nyújtott számára, és az a tudás, hogy jobbító szándékú javaslatai ma is értékállóak, valamint 
jelenlegi vezetője és munkatársai biztatására beadta a pályázatát. Tudja, hogy mik az intézmény 
pozitívumai, melyek jó irányba vezetnek, és mire lehet építeni, melyek a stabil pontjaik. Kollegáival 
együtt vannak elképzeléseik, hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni nevelési-oktatási munkájukat, 
miként tudnák erősíteni intézményük hírnevét. Pályázatát az általa kialakított óvodaképpel, és 
ennek megfelelően legfontosabb nevelési elveivel és egy jövőképpen egészíti ki. A gyerekekkel 
való kapcsolatát, az óvodaképét Dorothy Law Holte Egy élet a kezedben című vers részleteivel 
fejezi ki.

Nevelési elveik, és feladataik közül az ideális óvodaképnek megfelelően kiemelten kezeli, hogy 
bátorítják gyerekeiket a tevékenységek kipróbálására, és dicséretükkel önbecsülésüket fejlesztik. A 
gyermekekkel való kapcsolatban alapvető minden gyermek elfogadása, és a türelem. Méltóságuk 
tiszteletben tartására, az alapvető emberi szabadságok és gyermeki jogok biztosítására törekednek. 
A gyermekek biztonságérzetét, derűs, szeretetteljes óvodai légkör kialakításával erősítik, ezzel 
vidámságot, melegséget, elfogadást és bizalmat sugároznak. A jövőképpel kapcsolatban szeretné jó 
csapatmunka szellemében innovatív módon azonos elveket gyakorolva a gyermekek képességét 
olyan szintre juttatni, ami alapját képezi egy zökkenőmentes iskolakezdésnek.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni mindhárom pályázónak a szóbeli kiegészítését, amelyet 
az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén is megtettek, ahol lehetőség volt a pályázók felé 
kérdéseket feltenni. A pályázatok véleményezése után a Bizottság tagjai mindhárom pályázatot 
alkalmasnak tartották az elbírálásra, és egyet értettek a pályázatok elbírálásának eljárási 
szabályaival is. Kéri a pályázatokkal kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás 
nincs, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

98/2007. (X. 18.) Ökt. sz.

 

A Képviselő-testület az intézményvezetői pályázatok elbírálásának szabályait az alábbiak szerint 
állapítja meg:

 

1./ Mivel a pályázók a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárultak, ezért a Képviselő-testület a módosított 
1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 12. § (4) bekezdése alapján a pályázatokat nyílt ülésen tárgyalja.

 

2./ A pályázók meghallgatása és a vélemények elhangzása után, a Képviselő-testület az Ötv. 12. § 
(6) bekezdése alapján titkos szavazással dönt.



 

3./ A szavazás lebonyolításához az alábbi Szavazatszámláló Bizottságot választja meg:

- Elnök: Gajda Mihály

- Tagok: Dr. Farkas Erzsébet, Kardos László

 

4./ A döntéshez az Ötv. 15. § (1) bekezdése alapján minősített többség szükséges (10 fő).

 

5./ Amennyiben egyik pályázó sem kapja meg a szükséges szavazatot, második fordulót kell tartani. 
A második fordulóban a két legtöbb szavazatot elért jelölt indul.

 

6./ Amennyiben a második forduló is eredménytelen, új pályázat kiírása szükséges.

 

7./ A pályázatot elnyert intézményvezetőnek a közalkalmazotti törvény alapján meg kell határozni a 
fizetését, a vezetői pótlékát.

 

8./ Az intézményvezetői pályázat elbírálásának eljárási szabályai értelemszerűen egyaránt 
vonatkoznak mindhárom intézményre: Napköziotthonos Óvoda, Nagy Miklós Városi Könyvtár és 
Sárréti Múzeum.

 

Megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételével.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Fentiek után ismerteti a titkos szavazás módját, és a szavazólapok 
kiosztásra kerülnek. A titkos szavazás idejére szünetet rendel el.

Szünet után, a szavazás lebonyolítását követően kéri Gajda Mihály képviselőtársát a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

 



Gajda Mihály Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás eredményét, ennek 
alapján a kiosztott szavazólapok száma: 17 db, urnában lévő: 17 db, és ebből érvényes: 17 db 
szavazólap. Ezekből megállapítja, hogy Ambrusné Hegyesi Mária 5 db, Berki Andrásné 10 db, 
Gálné Győrfi Ildikó 2 db igen szavazatot kapott. A Szavazatszámláló Bizottság megállapítja, hogy a 
szavazás eredményes volt.

 

Macsári József polgármester: A titkos szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 10 igen és 7 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

99/2007. (X. 18.) Ökt. szt.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde Szeghalom intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat és Berki Andrásné 
Szeghalom, Érmellék u. 54. sz. alatti lakos, óvodapedagógus  pályázatát fogadja el. Nevezettet 
határozott időre: 2008. január 1-től 2013. január 1-ig megbízza a Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde Szeghalom, intézményvezetői teendőinek ellátásával.

 

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

 

Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Gratulál Berki Andrásnénak az újonnan megválasztott 
intézményvezetőnek, és javasolja Képviselő-testületnek, hogy fizetését a közalkalmazotti 
törvénynek megfelelően állapítsák meg. E szerint az alapfizetés: 179.922,- Ft+vezetői pótlék: 
58.800,- Ft, így a havi fizetés összesen: 238.722,- Ft-ban legyen megállapítva. A javaslatot 
szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

100/2007. (X. 18.) Ökt. sz.



 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Berki Andrásnénak a Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének havi illetményét a közalkalmazotti törvény F fizetési 
osztály 13.fokozata alapján 179.922,- Ft alapilletmény + 58.800,- Ft vezetői pótlék, összesen: 
238.722,- Ft-ban állapítja meg.

 

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

 

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Nagy Miklós Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére 1 db pályázat 
érkezett, amelyet Koczó Éva könyvtáros nyújtott be. Kéri a pályázót, hogy röviden ismertesse 
pályázatát.

 

Koczó Éva pályázó: Röviden kiegészíti, megerősíti pályázatát. A könyvtári munka alapja a 
könyvtárhasználók. Mint ahogyan mondja, a könyvtárhasználókért vannak, és megpróbálják a valós 
igényeiket kielégíteni. Tekintettel kell lenniük a helyi körülményeikre, és anyagi viszonyaikra. A 
könyvtári munka több részből áll, a legfontosabb része az állománygyarapítási munka. Egy olyan 
állományt próbálnak kialakítani, amely megfelel a helyi sajátosságoknak, nagyon sok fiatal jár 
felsőoktatási intézményekbe, és meg kell felelni az intézményüknek ezeknek a kihívásoknak is, 
tehát azokat az alapvető dokumentumokat be kell szerezni, amelyekre nekik szükségük van. 
Tekintettel kell lenniük azokra az idős emberekre is, akik a könnyebb olvasmányokat kedvelik, és 
ezeket be kell szerezniük, viszont fontos az, hogy a szakmai színvonalat is megőrizzék, és oda kell 
figyelni, hogy milyen műveket szereznek be. Fontosnak tartja az információrobbanás korszakában, 
az internet elterjedésével, hogy még ennek ellenére is meg kell próbálkozni azzal, hogy az 
embereket egy kicsit megpróbálják behozni az intézményükbe. Megpróbálják őket behozni akár 
rendezvényekkel, ami pénzfüggő, de körül kell nézni akár a helyi viszonyaik között, akár kicsit 
kitekintve, hogy kiket tudnak idehozni kevesebb költséggel. Nyílván olyan rendezvényeket is kell 
tartani, amelyre nevesebb embereket hívnak meg, ugyanis erre van inkább nagyobb érdeklődés, 
igény. A legfontosabb dolog az lenne, hogy ezt az intézményt jobban belevonják a város 
vérkeringésébe, egy olyan hely legyen, ahová bármikor szívesen betérnek az emberek. A 
szolgáltatásaiknál az internetet tekintve, e mellé a gyerekeknek lehetne feladatokat adni, és utána 
játszhatnának a számítógépen. Tehát hasznos lenne összekötni valamilyen feladattal az 
internetezést. Nagyon fontosnak tartaná, hogy jó kapcsolatuk legyen minden intézménnyel, az 
óvodától kezdve az iskoláig. Az óvodásokkal rendszeres kapcsolatot tartanak fenn, míg az 
iskolásokkal nem annyira. Mindenképpen az lenne ideális, ha az iskolás gyerekek olyan feladatokat 
kapnának, amihez könyv kell, amiből kikereshet valamit saját maga, és azt nem az interneten keresi. 
A hagyományokat szeretnék tovább ápolni, nagyon fontosnak tartja a Miklós hét rendezvényt, és a 
helytörténeti munkákat, ezeket szeretnék tovább folytatni és igyekszik kollegái javaslatait, ötleteit 
megvalósítani, hiszen a feladatokat leginkább kollektív munkával lehet elvégezni. 



A könyvtárak nagy kihívás előtt állnak, és a kollegákat inspirálni kell a tanulás felé, arra, hogy az 
informatikai tudásukat fejlesszék, hiszen erre nagy szükség van az intézményben.

 

Macsári József polgármester: A pályázatot a Szakértői Bizottság véleményezte, és az Oktatási 
Bizottság szintén, amikor lehetőség volt kérdések feltevésére is. Úgy gondolja, hogy itt egy akkora 
könyvtárról van szó, amely járási könyvtárként örökölte meg az állományt egy 60 ezer kötetes 
könyvtárról. Nagyon szép hagyományai vannak az intézménynek a monográfiától kezdve a Miklós 
héten át. Több rendezvényre van szükség, mivel az informatika világában inkább az interneten 
próbálják megoldani a gyerekek a feladatokat, ami olyan megoldásokat kínál számukra, ami 
egyébként a könyvek között több órás kutatómunkát igényelne. Függetlenül ettől, nagyon fontos és 
kiemelt feladatnak tartja, hogy az általános iskolás gyerekeket a könyvtárba kell csalogatni. Mind az 
általános, illetve a középiskolában van saját könyvtára az intézményeknek, de nyílván többszörös az 
állománya a Nagy Miklós Városi Könyvtárnak. Megköszöni a pályázat kiegészítését és kéri a 
hozzászólásokat. Mivel hozzászólás nincs, a szavazólapok kiosztásra kerülnek, és a titkos szavazás 
idejére szünet elrendelésére kerül sor.

Szünet után, a szavazás lebonyolítása után kéri Gajda Mihály képviselőtársát, hogy ismertesse az 
eredményt.

 

Gajda Mihály Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint a 
kiosztott szavazólapok száma: 17, urnában lévő: 17, érvényes: 17 db, és ebből Koczó Éva pályázóra 
adott szavazatok száma: 15 igen és 2 nem szavazat. A Bizottság megállapítja, hogy a szavazás 
eredményes volt.

 

Macsári József polgármester: A titkos szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 15 igen és 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

 

101/2007. (X. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Nagy Miklós Városi Könyvtár 
Szeghalom igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatot és Koczó Éva Szeghalom Szabadság tér 16/
B. III/9. sz. alatti lakos, könyvtáros pályázatát elfogadja. Nevezettet határozott időre: 2007. 
december 20-tól 2012. december 20-ig megbízza a Nagy Miklós Városi Könyvtár Szeghalom 
igazgatói teendőinek ellátásával.

 

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

 



Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Gratulál a Nagy Miklós Városi Könyvtár új igazgatójának, majd 
javaslatot tesz a bérének megállapítására. Alapbérét 162.732,- Ft-ban, míg vezetői pótlékét 44.100,- 
Ft-ban, összesen 206.832,- Ft-ban javasolja megállapítani a havi illetményét, és ezt szavazásra 
bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

102/2007. (X. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koczó Évának a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár igazgatójának havi illetményét a közalkalmazotti törvény F fizetési osztály 1. fokozata 
alapján: 162.732- Ft alapilletmény + 44.100,- Ft vezetői pótlék, összesen: 206.832,- Ft-ban állapítja 
meg.

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

 

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Sárréti Múzeum igazgatói álláshelyére 1 db pályázat érkezett, 
amelyet a jelenlegi igazgató Nagy László nyújtotta be. Kéri a pályázót, hogy röviden ismertesse 
pályázatát.

 

Nagy László pályázó: 2000. óta dolgozik az intézményben és 2002. óta vezeti az intézményt. Sokan 
tudják, hogy az intézmény 2000-ben nem volt könnyű helyzetben. Ma sincs könnyű helyzetben, de 
sok változás volt, és ez köszönhető az azóta végzett munkájuknak, hiszen 2000-ben ez az intézmény 
minden tekintetben, leszálló ágban levőnek volt mondható. Olyan munkakörülmények uralkodtak a 
területen, hogy tűzoltó munkára volt szükség úgy a gyűjteménykezelés, úgy a közművelődési 
munka, úgy az intézményi munka tekintetében is. Mindenki előtt ismeretes, hogy az intézmény 
épületének adottságai nem éppen a legmegfelelőbbek voltak sem a gyűjteménykezelés, sem más 
egyéb szempontok alapján. Legsürgősebb feladat volt a gyűjteményi tárgyaknak az alapállag 
megóvása, mely várhatóan a következő években lezárul. 



Erre lehet a többi munkaterületet felépíteni, természetesen ezek mellett a legégetőbb gondok mellett 
a kisebb prioritású feladatokat is elvégezték. Bizonyára sokan látták az elmúlt években a Sárréti 
Múzeum által rendezett kiállításokat, és találkoztak esetleg a programokkal is.

A még jelenleg is folyó felújítások után lehetővé válik majd, hogy a közeljövőben sokkal több és 
színesebb rendezvényt és kiállítást szervezzenek, illetve különböző kutatási feladatokat végezzenek, 
és publikációkat jelentessenek meg. Megköszöni a Képviselő-testület figyelmét.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a pályázónak a szóbeli kiegészítését. A pályázatot a 
Szakértői Bizottság és az Oktatási Bizottság véleményezte, ahol lehetőség volt kérdések feltevésére 
is.

Kéri a Képviselő-testület tagjait a hozzászólásokra. Mivel hozzászólás nincs, ismét felkéri a 
Szavazatszámláló Bizottságot munkájuk elvégzésére. A szavazólapok kiosztásra kerülnek, és a 
titkos szavazás idejére szünet elrendelésére kerül sor.

Szünet után, a szavazás lebonyolítása után kéri Gajda Mihály képviselőtársát, hogy ismertesse az 
eredményt.

 

Gajda Mihály Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint a 
kiosztott szavazólapok száma: 17, urnában lévő: 17, érvényes: 17 db, Nagy László pályázóra adott 
igen szavazatok száma: 17 db. A Bizottság megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt.

 

Macsári József polgármester: A titkos szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

103/2007. (X. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Sárréti Múzeum Szeghalom 
igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatot és Nagy László Szeghalom Bajcsy Zs. u. 11. sz. alatti 
lakos, jelenlegi múzeumigazgató pályázatát elfogadja. Nevezettet határozott időre: 2007. december 
20-tól 2012. december 20-ig megbízza a Sárréti Múzeum Szeghalom igazgatói teendőinek 
ellátásával.

 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket.



 

Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Gratulál a Sárréti Múzeum igazgatójának, majd javaslatot tesz a 
bérének megállapítására. Alapbérét 137.984,- Ft-ban, míg vezetői pótlékét 34.300,- Ft-ban, összesen 
172.284,- Ft-ban javasolja megállapítani a havi illetményét, és ezt szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

104/2007. (X. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Lászlónak a Sárréti Múzeum 
igazgatójának havi illetményét a közalkalmazotti törvény H

fizetési osztály, 3. fokozata alapján: 132.984,- Ft alapilletmény + 34.300,- Ft vezetői pótlék, 
összesen: 172.284,- Ft-ban állapítja meg.

 

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

 

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5. sz. napirend: B e j e l e n t é s e k

5/1. sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Új telephelyként jelenik meg az Általános Iskola alapító okiratában 
Szeghalom Árpád u. 2/2.sz. alatti ingatlan, és ismerteti ezzel kapcsolatban az előterjesztés lényegét, 
majd kéri a hozzászólásokat. Bizottsági ülésen véleményezték az alapító okirat módosítását, és a 
bizottsági tagok egyetértettek azzal.

 

Gajda Mihály testületi tag: A középiskola igazgatójának teszi fel kérdését. Az, hogy a gimnázium 
udvara elveszíti ezt a helyet, befolyásolja-e a testnevelési óráknak a lebonyolítását ez, hiszen 
sportosztály indításáról döntött a Képviselő-testület. Arra kíváncsi, hogy milyen hátrányokkal jár a 
középiskolának az életében, hogy ez a konyha ott lesz kialakítva. Felvetődött bizottsági ülésen is a 
nyeles telek ügye, hogy ez megfelel-e az érvényes rendeleteknek, vagy sem, azzal együtt, hogy a 
beépítés mértéke, amit az Önkormányzat oda akar építeni, és azzal, hogy ez műemlékvédelmi 
körzet, vagy sem. A végső döntés előtt szeretne ezekre a kérdésekre választ kapni.

 

Magyar István PAG és SZESZI igazgatója: A sporttagozat beindításakor a gyerekek számára 
sportolás szempontjából, a városi sportpálya rendelkezésre áll. A félelmeket főképpen az okozza, 
hogy a konyhánál és a számítástechnika oktatásnál a zaj, az átjárás, és a szagok mennyire fogják 
befolyásolni az oktatás lehetőségeit. Bár lehet, hogy gimnáziumnak a bővítése abban az irányban 
lezárt lesz.

 

Macsári József polgármester: A kérdés második részére a válasz: nem ütközik semmilyen helyi 
építési szabályzattal ellentétes dologba a konyha odaépítése, a tervek is így készültek el, és nyílván 
környezetbe illő. Véleménye szerint a beruházás megvalósítása nem fogja az oktatás befolyásolni, 
hiszen egy teljesen új telken épül meg a konyha, és nem hiszi, hogy ez bármi problémát okozna. 
Nyílván ezekről beszélni kell, hiszen a pályázati kiírás már megjelent, és a város nem késhet le erről 
a pályázatról, tehát óriási a felelősség. A pályázati kiírásnak csak egy része a konyha és az ebédlő 
építése. Jelenleg 2 konyha működik rossz állagú épületekben, és az étkező sem felel meg a jelenlegi 
kor színvonalának. A pályázat nagyon összetett lesz, hiszen figyelemmel kell lenni a sajátos 
nevelési igényű gyerekekre is a pályázat benyújtásakor, és a teljes akadálymentesítésre, valamennyi 
feladat ellátási helyen ezek lesznek a fő irányai a pályázat kiírásának. Tehát semmi nem ütközik 
jogszabályba.

Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

 

105/2007. (X. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tildy Zoltán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

 



1., Az Alapító okirat 4-es és 18/1-es pontjai az alábbiakkal egészülnek ki:

 

4.) Az intézmény telephelyei:

            Szeghalom, Árpád u. 2/2. sz.

 

18.1. Ingatlanok:

            Szeghalom, Árpád u. 2/2. (hrsz.: 239/2)

 

2., Az Alapító Okirat módosításai 2007. október 24-én lépnek hatályba.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításával és 
kiegészítésével kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2007. október 24.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/2. sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Pedagógiai Program, Helyi tanterv módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ugyancsak szükséges módosítani az Általános Iskolára vonatkozó 
helyi tantervet, mivel ki kell egészíteni a szakszerű és nem szakszerű oktatás az 5-6. évfolyamon 
című fejezettel, amelyet korábban már az iskola nevelőtestülete elfogadott. Bizottságok 
véleményezték a helyi tanterv kiegészítését tartalmazó előterjesztést, és azzal egyetértettek. Kéri a 
hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, az előterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

106/2007. (X. 18.) Ökt. sz.



 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tildy Zoltán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó Helyi tantervet a határozat mellékletében 
foglalt: 18.5.1. Szakszerű és nem szakszerű oktatás az 5-6. évfolyamon” című fejezettel egészíti ki.

 

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon ennek végrehajtásáról.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/3. sz. napirend: Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a rendelet-tervezet lényegét, indokolja a módosítás 
szükségességét. Bizottságok tagjai véleményezték az írásos anyagot, és elfogadásra javasolták 
Képviselő-testületnek. Kéri a véleményeket, észrevételeket. Hozzászólás nem volt, a rendelet-
tervezetet szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2007. (X. 19.) sz. rendelete

 

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló többszörösen módosított 5/1994. (V. 2.) sz. 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

 

1. §

A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 



(1)  Önkormányzati bérlakás szociális helyzet alapján csak annak a lakással nem rendelkező 
családnak (személynek) adható bérbe, aki lakóhellyel rendelkezik a város közigazgatási területén, a 
vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve, és az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum mértékét, egyedülállók esetén másfélszeresét.

2. §

 

Ez a rendelet 2007. november 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

5/4. sz. napirend: 1/2007. (II. 27.) sz. költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A rendelet módosítása szerint az Önkormányzat meghatározza 2007. 
november 1. naptól a létszámkeretet az intézményekre vonatkozóan. Az érvényben lévő törvény 
szerint lehetőség van arra, hogy a létszámcsökkentésből eredő költségek csökkentése miatt az 
Önkormányzat az állami költségvetésből a felmerülő költségek 50 %-át megigényelje. A határozati 
javaslat erre vonatkozik, amelyet javasol elfogadásra. Bizottsági tagok véleményezték az 
előterjesztést, és javasolták elfogadásra. Kéri a hozzászólásokat. Hozzászólás nem hangzott el, a 
rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot kéri elfogadni, és ezeket szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta, és az alábbi határozatot hozta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2007. (X. 19.) 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 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:



 

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, 2007. november 1-i 
hatállyal a módosított létszám keretét- álláshelyek számát a 6/2. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

2. §

 

Ez a rendelet 2007. november 1. napján lép hatályba.

 

H a t á r o z a t

107/2007. (X. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskolánál bekövetkezett 
gyermeklétszám csökkenése és az abból adódó csoportlétszám változása, illetve összevonásokra, a 
költségvetési normatívák csökkenéséből adódó átszervezésekre tekintettel, 2007. november 1-től az 
alábbi létszámcsökkentést határozza el a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménynél:

 

            Létszámcsökkentés mértéke:

-          pedagógus:1 fő

ÖSSZESEN: 1 fő

 

A létszámcsökkentést a módosított 1992. évi XXXIII. tv. előírásai alapján, 2007. november 1-től 
kell végrehajtani.

 

A Képviselő-testület rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő 
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – a fenti munkakörben dolgozók 
foglalkoztatására nincs lehetőség.

 



Kinyilatkozza továbbá, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi 
CLIII. tv. 5. sz. mellékletének 10. pontja szerinti pályázat keretében ezen munkavállalók után 
támogatásban nem részesül.

 

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. tv. 
hatálya alá az érintett dolgozók nem tartoznak.

 

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

 

Határidő: 2007. november 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/5. sz. napirend: Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Egészségügyi és a Népjóléti Bizottság munkája nyomán került a 
Képviselő-testület elé a háziorvosi körzetek 2008. január 1-től történő újbóli megállapítása. 
Mindenki előtt ismeretes, hogy az egyik háziorvosi körzet olyan kis számú kártyaszámmal 
rendelkezett, hogy bár meghirdette Szeghalom Város Önkormányzata, de nem volt jelentkező. A 
jelenleg háziorvosi feladatokat ellátó háziorvosok között került felosztásra ez a körzet. Az 
előterjesztés valamennyi háziorvossal egyeztetve volt. Bizottsági üléseken a bizottsági tagok 
véleményezték, és elfogadásra javasolták a rendelet-tervezetet. Kéri a véleményeket, észrevételeket. 
Hozzászólás nem volt, a rendelet módosítását szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2007. (X. 19.) sz. rendelete

 

 

a háziorvosi körzetek határainak megállapításáról szóló 6/2003. (IV. 01.) sz. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) módosításáról



 

1. §

 

A rendelet 1. §-ában meghatározott 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §

 

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

1. sz. melléklet

I. sz. háziorvosi körzet: ÁNTSZ KÓD: 040090168

Ady E. u., Árpád u., Bajcsy Zs. u. + lakótelep, Dapsy G. u., Dózsa Gy. u. + lakótelep, József A. u., 
Kolozsvári u. 1-től 3-ig, Kossuth tér, Lehel u., Patai u., Péter A. sor, Simon F.  u., Szabolcs v. u., 
Szeleskert, Szelesi Újtelep, Szeghalmi Gy. u., Széchenyi u. páratlan oldal, Vasvári u., VIII. 
külterület, X. külterület

 

II. sz. háziorvosi körzet (volt III. számú): ÁNTSZ KÓD: 040090170

Arany J. u., Bacsó B. u., Bocskai u. 25-től 53/1-ig, Bocskai u. 28-tól 40-ig, Érmellék, Halas, 
Honvéd u., Hunyadi u., Jókai u. 35-től 37/1-ig, Jókai u. 36-tól 50-ig, Kazinczy u. 33-tól 51/1-ig, 
Kazinczy u. 38-tól 54-ig, Kinizsi u. 57-től 91-ig, Kinizsi u. 62-től 74-ig, Kossuth u., Nagy M. u., 
Nádasdy u., Somogyi B. u., Szabadság tér, Tass v u., Torda u., Vörösmarty u. 36-tól 54/1-ig, VII. 
külterület, IX. külterület, Vörösmarty u. 37-től páratlan oldal

 

III. sz. háziorvosi körzet (volt IV. számú): ÁNTSZ KÓD: 040090171

Kazinczy u. 1-től 31/1-ig, Kazinczy u. 2-től 36-ig, Kárász u., Károlyderék, Kinizsi u. 1-től 55/2-ig, 
Kinizsi u. 2-től 60-ig, Pozsonyi u., IV. külterület, VI. külterület, Sárrét u., Széchenyi u. páros oldal, 
Tildy u., Tildy úti lakótelepek, Vasút u., Vásártér, Zrinyi u., Petőfi u., Corvin u., Dugovics u., Hódos 
u., Rákóczi u., Táncsics u., Tildi u., Kinizsi u. 93-tól 103-ig, Töviskes, III. kerület, Kereksziget, 
Kolozsvári u. 4-42-ig, 5-57/2, Újtelep XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX. utcák

 

IV. sz. háziorvosi körzet (volt V. számú): ÁNTSZ KÓD: 040090213

Állomás Újtelep, Baross u., Bartók B. u., Bethlen G. u., Bocskai u. 6-tól 26-ig, Bocskai u. 9-től 23-
ig, Bocskai úti lakótelepek: Bocskai u. 1-3., Bocskai u. 2., Bocskai u. 4., Bocskai u. 5-7.) Csaba u., 
Csík u., Dobó u., Farkasfok, Fáy u., Jókai u. 1-től 33/1-ig, Jókai u. 2-től 34-ig, Kassai u., 



Vörösmarty u. 1-től 35-ig, Vörösmarty u. 2-től 34/1-ig, Újtelep I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., 
IX., X., XI., XII., XIII., XIV.

 

5/6. sz. napirend: Pályázat tűzoltóság műszaki-technikai fejlesztésre

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy lehetőség van 2008. évi 
megvalósulással a Tűzoltóságnak eszközbeszerzésre. Az önrész maximális mértékét 2,5 M Ft-ban 
kérné megállapítani, ezt javasolja a Képviselő-testületnek. Olyan védőfelszerelések vásárlásáról 
lenne szó, amely központilag kerülne beszerzésre, közbeszerzéssel, és ezért sem lehetett konkrét 
összeget meghatározni. A pályázathoz a fenti összeg mindenképpen elegendő lesz. Kéri a 
hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, az előterjesztést az elhangzott javaslatával együtt 
szavazásra terjeszti. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

108/2007. (X. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Hivatásos 
Tűzoltóságának műszaki-technikai fejlesztése érdekében nagy értékű tűzoltási és műszaki 
mentőfelszerelés, illetve védőruházat és védőfelszerelés beszerzésére.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a fenti felszerelések pályázat útján történő beszerzéséhez 
maximum 2,5 M Ft önrészt biztosít Szeghalom Város Önkormányzat költségvetéséből.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Határidő: 2007. december 15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/7. sz. napirend: DAREH Önkormányzati Társulásba Pénzügyi Bizottsági tagság delegálása

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: 2006-os DAREH taggyűlési határozat szerint Szeghalom Város 
Önkormányzat képviselője a Pénzügyi Bizottságba is delegálható. Úgy gondolja, jó ha a város 
képviselője a Pénzügyi Bizottságban is benne van a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer keretén belül, a Képviselő-testület felhatalmazása alapján az 
Önkormányzat képviseletét Dr. Farkas József alpolgármester látja el, és nem látja szükségét annak, 
hogy újabb delegáltat küldjenek a Pénzügyi Bizottságba. Ezért javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a Pénzügyi Bizottság szeghalmi delegált tagja az alpolgármester úr legyen. Kéri az esetleges 
kérdéseket, észrevételeket. Tekintettel arra, hogy hozzászólás nem hangzott el, a javaslatot 
szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

109/2007. (X. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottságába Dr. Farkas József 
alpolgármestert delegálja.

 

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

 

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Szóban terjeszti elő a következő anyagot Képviselő-testületnek. 
Korábban döntöttek abban, hogy a Szeghalom Petőfi úti óvoda magas tető építéssel, és felújítással 
kapcsolatban 2006. év vonatkozásában 185.659,- Ft-ról kellett lemondania Szeghalom Város 
Önkormányzatának, tekintettel arra, hogy időközben 25-ről 20 %-ra csökkent az ÁFA, és az ebből 
eredő megtakarításra nem adott lehetőséget a városnak a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács. 
Ugyanez igaz a 2007-ben kifizetett számlák utáni ÁFA különbözetre, amely 171.973,- Ft. Kéri a 
Képviselő-testületet, hagyja jóvá, hogy erről az összegről mondjanak le, hiszen a felhasználást a 
Regionális Fejlesztési Tanács nem engedélyezi. Kéri a hozzászólásokat.

Hozzászólás nem volt, a szóbeli előterjesztésben foglaltakat szavazásra bocsátja, amelynek 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

110/2007. (X. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a „Szeghalom Petőfi 
úti óvoda magastető építési és felújítási munkái” tárgyú pályázatánál a 2006.évben bekövetkezett 25 
%.-ról 20 %-ra történő ÁFA csökkenés miatt a 2007. évben keletkezett 171.973,- Ft maradvány 
terület- és régiófejlesztési támogatásról lemond.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: A pályázat elszámolása

Felelős: Macsári József polgármester

 

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

 

Farkas Zoltán testületi tag: Egy olyan kérdésben szeretné a Képviselő-testület döntését kérni, mely 
arra irányul, hogy 2007-ben megváltozott a betegutazási rendje Szeghalomnak. A betegek 
sürgősségi betegellátása Békéscsabára került, a betegellátás pedig a Pándy Kálmán Kórházában van 
végrehajtva. Többen megkeresték, nem látják értelmét annak, hogy a sürgőséggel Békéscsabára 
beszállított beteg egy rövid vizsgálat után továbbszállításra kerül Gyulára, és a valós ellátásra ott 
kerül sor. Tájékoztatja képviselőtársait, hogy Körösladány Önkormányzat már élt ezzel a 
lehetőséggel, és az Önkormányzatot fenntartó intézmények befogadták igényüket, támogatták. 
Ezáltal a körösladányi lakosok mind a sürgősségi mind a betegellátás vonatkozásában már a megyei 
kórházat igénylik. Kéri a támogatást ehhez, hogy Szeghalom Város Önkormányzata is a szeghalmi 
lakosok érdekében kérje, hogy a sürgősségi betegellátás is a gyulai kórházhoz kerüljön.

 

Macsári József polgármester: A sürgősségi betegellátás átkérése valóban indokolt és határozatot 
igényel, ezért a fenti javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

111/2007. (X. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza, és kéri a szeghalmi 
lakosok érdekében, hogy mind sürgősségi, mind betegellátás tekintetében Szeghalom város a gyulai 
Pándy Kálmán Kórházhoz tartozzon.

 

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

 

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Vetési Istvánné: Mint a Szülői Munkaközösség meghívottjaként szeretné elmondani, hogy a szülői 
kör csalódottan vette tudomásul, hogy a képviselők sem a szülők, sem az óvodai dolgozók 
véleményét nem vették figyelembe a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 
álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásánál.

 

Macsári József polgármester: Köszöni a szülői véleményt.

Tekintettel arra, hogy egyéb bejelentés nincs, megköszöni képviselőtársainak az eddigi munkáját, és 
a nyilvános ülést lezárja. Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző

 

 

 

 


