
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 26. napján 
Kalotaszentkirályon (Románia) megtartott kihelyezett ülésén

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton, Eitler Gottfried, 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, 
a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, napirendi ponttal érintettek, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető,

Póka András György Kalotaszentkirály testvértelepülés polgármestere, az alpolgármester és a helyi 
tanácsnokok

 

Macsári József polgármester: Nagy szeretettel köszönti Kalotaszentkirály testvértelepülés 
polgármesterét, alpolgármesterét és a helyi tanácsnokait. Megköszöni, hogy a Képviselő-testület a 
hagyományokhoz híven újra itt tarthatja meg ülését, és köszöni a szeretetteljes vendégfogadást az 
idelátogatók nevében.

 

Póka András György Kalotaszentkirály polgármestere: Maga is nagy szeretettel üdvözli Szeghalom 
testvérváros Képviselő-testületének tagjait, gratulál az időközi képviselőválasztás nyertesének. 
Bemutatja Kalotaszentkirályt, és a hozzá tartozó 5 település tanácsnokait, majd jó munkát kíván az 
üléshez. Az ülés befejezése után, majd a vendéglátást követően kirándulásra invitál mindenkit, hogy 
megismerjék Kalotaszentkirály nevezetességeit.

 

Fentiek után Képviselő-testület megkezdi munkáját.

 

Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 12 fő 
képviselő jelen van, és az ülést megnyitja. 



Ismerteti a napirendi pontokat, és javasolja azok tárgyalását, mellyel a Képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag egyetértettek.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári Jószsef polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs. A Bizottságok tagjai október 
15-én véleményezték a jelentést, és elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek. Kéri az esetleges 
kérdéseket, észrevételeket. A napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem volt, a jelentést szavazásra 
bocsátja.

 

Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

113/2007. (X. 26.) Ökt. sz.

 

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

 

Macsári József polgármester: Szeghalom Város Környezetvédelmi programja

Előadó: Macsári József polgármester:

 

Macsári József polgármester: Törvényi kötelezettségeknél fogva, valamint az állandóan változó 
jogszabályi környezet miatt mindig be kell számolni a település környezetének állapotáról. A 
környezetvédelmi programot első olvasatban 2003-ban fogadta el a Képviselő-testület. 
Folyamatosan ellenőrizni kell a program megvalósítását, és meg kell fogalmazni a helyi 
környezetpolitika újabb célkitűzéseit. Jelenleg égetően fontos a zöld hulladék kérdésének 
megoldása. Hangsúlyozza, hogy Békés megye 75 településéből egyedül csak Szeghalom városát 
kérik számon a zöld hulladék elhelyezése miatt. Pályázati támogatás lehetővé teszi, hogy hasonlóan 
a többi kistérség településeihez, Szeghalom város is vásároljon támogatási pénzből komposztáló 
edényeket. Ezt Dévaványára kell elszállítani, és a felmerülő költséget meg kell fizetni.



  Véleménye szerint megszűnik a zöld hulladék elhelyezésének problémája a komposztáló edények 
vásárlásával.

 

Bizottságok véleményezték az írásos előterjesztést, és elfogadásra javasolták változtatás nélkül a 
Képviselő-testületnek. Kéri a véleményeket, észrevételeket.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Az anyagból kiemeli, hogy az állattartásból származó bűz nagy 
problémát okoz a településen, amit meg kellene szüntetni. Legfőképpen az ipari méretű állattartás 
okoz igazából nagy gondot, amely 10-20 helyen fordul elő, és ez megfertőzi az egész várost. Van 
olyan technológia, amellyel ezt meg lehet oldani. 1-2 állattartással nincs gond, és amennyiben az 
Önkormányzat megtiltja a nagyszámú állattartást ugyanúgy, mint a hulladékégetést, akkor 
várhatóan a probléma megszűnik. Következetesnek kell lenni a szemétgyűjtéssel és az állattartással 
kapcsolatban egyaránt, így várható javulás a környezetvédelemmel kapcsolatban.

 

Macsári József polgármester: Egyetért képviselőtársával, és az állattartási rendeletet felül kell 
vizsgálni, mely konkrétan meghatározza az állattartás feltételeit a város közigazgatási területén 
belül. Mivel egyéb hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az írásos előterjesztést. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 
egyhangúlag –az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

114/2007. (X. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szeghalom Város 
Környezetvédelmi Programjáról szóló írásos tájékoztatót az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg az intézkedéseket fentiekkel kapcsolatban.

 

Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

 

3/1. sz. napirend: Térségi integrált szakképző központ létrehozása



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 
igazgatójának tájékoztatása szerint jelentős törvényi változások voltak a szakképzés területén, és az 
intézmény jövőjét is nagymértékben befolyásolják a módosított jogszabályok. Mindenképpen csakis 
TISZK-be tömörülve lesz lehetősége a városnak, hogy az új szakképzési rendszerek 
megvalósuljanak, és a város együttműködést köt olyan településekkel, ahol hasonló intézmény van. 
Összefogással lehet további támogatásokra, decentralizált alapokra pályázatokat benyújtani. A 
szakképzés nagyon alacsony szinten van, és nincs megbecsülve bérrel, továbbá nem is találnak sok 
esetben munkát a végzett diákok a helyi FELINA Hungária Kft.-nél és a CSABA Metál Kft.-nél. Az 
előterjesztés arról szól, hogy Szarvassal és Gyomaendrőddel közösen Szeghalom város létrehozza a 
TISZK-et. Szarvas város már meghozta a határozatot, csupán elvi döntésre van szükség. Tehát 
javasolja elfogadni, hogy az igazgató úr folytasson tárgyalásokat a szakképzést érintően 
Gyomaendrőd, valamint Szarvas város közoktatási intézményének vezetőivel, és ezzel kapcsolatban 
a Képviselő-testület hatalmazza őt fel. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket. Hozzászólás nem 
hangzott el, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazatta – 
egyhangúlag –az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

115/2007. (X. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Magyar Istvánt a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola vezetőjét, hogy a szakképzést érintő távlati 
céloknak megfelelően egyeztető tárgyalásokat folytasson a Kner Imre Gimnázium és 
Szakközépiskola (Gyomaendrőd) és Szarvas Város Közoktatási intézményének vezetőjével.

 

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: Magyar István PAG és SZESZI igazgatója

 

3/2. sz. napirend: Szilágyi Sándorné védőnő közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztés lényegét, mely szerint nevezett védőnő kéri 
a közalkalmazotti jogviszonyának 2007. november 15-i megszüntetését, mivel ez évben kedvezőbb 
számára a nyugdíj összegének megállapítása. Kéri a véleményeket, észrevételeket.

Hozzászólás nem hangzott el, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

116/2007. (X. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatán Képviselő-testülete Szilágyi Sándorné védőnő 67%-os 
munkaképesség csökkenésére és nevezett kérelmére tekintettel közalkalmazotti jogviszonyát – 
közös megegyezéssel – 2007. november 15. napjával megszüntetni. Le nem töltött 19 szabadságát 
megváltja.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A kihelyezett testületi ülésnek egyéb napirendje nincs, megköszöni 
képviselőtársainak a munkáját, a jelenlevő vendéglátóknak a figyelmét, és az ülést lezárja.

 

Macsári József                                                                      Dr. Oláh Ernő

polgármester                                                                        címzetes főjegyző


