
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 26-án tartott, 
közmeghallgatással egybekötött üléséről a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, Eitler 
Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Gulyás Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos 
László, Kovács István, Kovácsné Kincses Anikó, Mester Csaba, Mikolik Judit, Nagy Gábor, 
Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné testületi tagok, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, 
Polgármesteri Hivatal irodavezetői, meghívottak, és érdeklődők, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a közmeghallgatással egybekötött képviselő-
testületi ülésen megjelenteket, városi televízión keresztül a lakosságot. Az ülés megkezdése előtt 
közmeghallgatásra kerül sor, és a közmeghallgatást megnyitja. Kérdezi a jelenlevőket, egyesületek, 
szervezetek vezetőit, hogy van-e hozzászólás

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

 

Dr. Jánky Béla szülész-nőgyógyász: Kérdése, hogy mikor szerez a város érvényt a Gyula Pándy 
Kálmán Kórház és a város közötti együttműködési megállapodásnak. Ha ennek érvényt szerezne, 
akkor nem kerülne az ember olyan méltánytalan helyzetbe, mint ahogyan ő került, és elsősorban a 
betegei. Több mint 38 év munkaviszony után ugyanis ma átvette a főigazgatótól a felmentését. Ezt 
méltánytalannak tartja, és egyértelműen politikai tisztogatásnak tekinti MSZP-s mivoltja szerint. A 
betegei nem tudják, hogy mi történt, lehet azt hiszik sikkasztott, vagy valami műhibát követett el, de 
hogy bűnözőként bánjanak az emberrel, azt kikéri magának. 8 éve dolgozik itt és munkájával 
szemben semmi kifogás nem merült fel, a páciensei szeretik, becsülik, és a szakmának élő orvosnak 
tartja magát. A kollega, aki a helyét átvette, 26-án munkába áll, és erről a helyi egészségügyi 
vezetés nem szólt, mondván, hogy nem illetékesek. Megköszöni a betegek bizalmát, továbbra is itt 
marad Szeghalmon  és a városért igyekszik dolgozni.



 

Macsári József polgármester: Nem kompetens a Képviselő-testület a személyi kérdésekben, amely a 
Pándy Kálmán Kórház szeghalmi egészségügyi ellátását érinti. A Kórház vezetése dönt a beosztott 
dolgozó ügyében.

 

Fentiek után a Képviselő-testület megkezdi munkáját.

 

Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat, és javasolja, hogy azokat a meghívón szereplő sorrend 
szerint tárgyalják, a 4/3. sz. előterjesztés zárt ülésre kerüljön. Kéri képviselőtársait, hogy ezzel 
értsenek egyet.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Úgy ítéli meg, hogy a 4/3. sz. előterjesztésben nincs olyan anyag, amely 
zárt ülésre vonatkozna, ezért javasolja, hogy azt nyilvános ülésen tárgyalják.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Csatlakozik képviselőtársához, maga sem ért egyet azzal, hogy 
zárt ülésen tárgyalják az előterjesztést.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a módosító indítványt, és szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai 7 igen és 9 ellenszavazattal nem 
fogadták el a módosítást.

Szavazásra bocsátja az eredeti javaslatot, melynek alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
tagjai 10 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett egyetértettek a 4/3.sz. előterjesztés zárt ülésen való 
tárgyalásával.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kérdezi képviselőtársait, 
hogy van-e kérdés, észrevétel. A bizottsági tagok véleményezték az írásos jelentést és javasolták 
elfogadásra.

Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, a jelentést szavazásra terjeszti elő. A 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

 

117/2007. (XI. 26.) Ökt. sz.

 

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

2. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedévi 
teljesítéséről

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat 2007.évi költségvetés I.-III. negyedéves 
költségvetés teljesítésével  kapcsolatos adatokat ismertetve elmondja, hogy I.-III. negyedéves 
szinten az időarányost meghaladóan teljesültek a bevételek a város költségvetésében, míg a 
kiadások valamivel az időarányos alatt, 73,8 %-ban teljesültek pénzforgalom szempontjából. 
Feszített költségvetésről volt szó, amikor elfogadásra került a 2007. évi költségvetés, tartották az 
intézmények magukat azokhoz az elvárásokhoz, amely hatékony gazdálkodást kért tőlük. Részben 
ennek tudható be, főleg a kiadási oldalnak az időarányostól eltérő teljesítése, részben annak is, hogy 
valamennyi intézménynek 2007. első hónapjaiban a várható energia áremelése figyelembe lett véve 
a költségvetések kiadási oldalán, a dologi kiadásoknál, amelyek különösen jól alakultak. 
Valamelyest a személyi jellegű és a hozzá kapcsolódó járulékok időarányos fölötti értékben 
teljesültek, de július l-től a 13. havi bér folyamatosan biztosítva van, és előirányzatban ez majd csak 
a 2007. évi zárszámadásban fog bekerülni az Önkormányzat költségvetésébe.

A felhalmozási bevételeknél túlteljesítés is jelentkezik, több önkormányzati bérlakás vásárlása 
valósult meg elsősorban az egészségügyhöz kapcsolódóan. A társadalom és szociálpolitikai 
kiadásokat tekintve vannak tételek, amelyek az időarányostól eltérőek, de ezek várhatóan év végére 
100 %-ban fognak realizálódni. Annak ellenére, hogy az I.-III. negyedéves teljesítéseket tekintve jól 
alakultak a bevételek, és valamivel az időarányos alatt teljesültek a kiadások, a felhalmozási jellegű 
kiadások az utolsó negyedévet fogják érinti, ekkor kell teljesíteni az összes beruházással, felújítással 
kapcsolatos kifizetések nagyobb részét. Várhatóan nem lesznek likviditási gondjai a városnak, hitelt 
nem kell felvenni, mivel az önkormányzat helyzete jelenleg pénzügyileg stabilnak mondható.

A költségvetés abból a szempontból is feszített volt, hogy a helyi adóknál igen feszített volt az 
előirányzat 2007. évben. A költségvetés egyensúlya a Kinizsi úti óvoda ingatlanának értékesítésével 
került a bevétel-kiadás oldalon tervezve, de az értékesítésre nem került sor.

Bízik benne, hogy az utolsó negyedéves gazdálkodás továbbra is problémamentesen valósul meg. 
Ehhez szükség lesz központi támogatásra is, például az önkormányzati Tűzoltóságnál mintegy 8 
munkatárs nyugdíjba vonulása személyi jellegű kiadást jelent, de a várhatóan decemberben 
életbelépő jogszabály ennek a forrását rendezni fogja. Az írásos beszámolót ezekkel a szóbeli 
tájékoztatással egészítette ki.



 

A rendelet-tervezetet tekintve működési jellegű finanszírozásnál van változás, amely egyértelműen 
abból adódik, hogy a szociális jellegű feladatok kistérségi szinten vannak ellátva a városban, és a 
korábban erre a célra központi költségvetésből megigényelt normatíva nem az önkormányzatnál 
jelenik meg, és ezért kell módosítani a költségvetést.

A 2/2. sz. előterjesztés a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 
előirányzatának átvezetéséről szól, a 2 érintett intézmény között. Bizottságok a napirendhez tartozó 
mindhárom előterjesztést tárgyalták, és elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek.

Kéri a fentiekkel kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, és az előterjesztést szavazásra bocsátja, elsőként a 
2007. évi költségvetés I.-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatást javasolja elfogadásra. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

118/2007. (XI. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének 
I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos intézkedések 
végrehajtásáról gondoskodjon.

 

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Javasolja elfogadásra a 2007. évi költségvetésről szóló 1/2007. (II. 
27.) sz. rendelet módosításáról szóló rendeletet-tervezetet, és szavazásra bocsátja azt. Ennek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:



 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2007. (XI. 27.) sz.

r e n d e l e t e  

a

 

2007. évi költségvetéséről 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 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

 

Cím

Megnevezés

1.

Polgármesteri Hivatal

2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola

3.

Tildy Zoltán Általános Iskola  és Művészetoktatási Intézmény

4.



Városi Tűzoltóparancsnokság

5.

Művelődési Sport és Szabadidő Központ

 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

 

6.

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

7.

Nagy Miklós Városi Könyvtár

8.

Sárréti Múzeum

 

2. §

 

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

2.105.266 ezer Ft-ban

b., kiadási főösszegét

2.105.266 ezer Ft-ban

 

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



 

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

 

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

 

a., bevételi főösszegét

2.104.571 ezer Ft-ban

b., kiadási főösszegét

2.104.571 ezer Ft-ban

 

állapítja meg.

 

4. §

 

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

Az Önkormányzat általános és céltartaléka 69.811 ezer Ft.

 

Ebből:

 

- Általános tartalék

  8.657 ezer Ft

- Közfoglalkoztatás

20.542 ezer Ft

- Szállítók felé fennálló tartozás

  3.503 ezer Ft

- Pedagógus szakvizsga 2006.



     109 ezer Ft

- Felhalmozási céltartalék

37.000 ezer Ft

 

5. §

 

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 létszámkeretét-álláshelyek számát a 6/2. sz. melléklet, 2007. december 1-i 
hatállyal a módosított létszám keretét-álláshelyek számát a 6/3. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

6. §

 

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

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja a 2/2. sz. előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

119/2007. (XI. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Tildy Zoltán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskola közötti „személyi juttatás” 488.100, -Ft, továbbá munkaadókat terhelő járulék 
167.688,- Ft összegű kiemelt előirányzat átvezetést.

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



 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

3. sz. napirend: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióról szóló szóbeli 
tájékoztatásában hangsúlyozza, hogy az Országgyűlés még nem zárta le a 2008. évi költségvetéséről 
szóló törvénytervezet vitáját, így az önkormányzat is csak a főszámok alapján tudta összeállítani a 
koncepciót. Azokból az adatokból dolgoznak, amelyek jelenleg a rendelkezésre állnak az 
intézmények számára is. A szerkezetét tekintve másabb a formája a koncepciónak az eddigieknél, 
fel lettek vázolva, hogy mik azok a bevételi források, normatívák, helyi bevételek, amelyből 
gazdálkodhat az Önkormányzat, és melyek azok a főbb kiadások, amelyek a másik oldalon jelennek 
meg. Az már tudvalévő, hogy 10 M Ft-ot meghaladó normatíva kiesés lesz az Általános Iskola 
esetében, ez egyrészt gyermeklétszám csökkenésből adódik, másrészt pedig abból, hogy 
teljesítménymutató alapján számolt normatív finanszírozásról van szó 2007. szeptember 1-től.

 

Ez utóbbira példa a középiskola, ahol folyamatosan nő a gyermeklétszám, de ehhez képest a 
normatíva mintegy 4 M Ft-tal kevesebb. Az óvodai nevelésnél kapott normatívát tekintve, pedig 
pozitívum mutatkozik a 2007.évi normatívához képest.

Ezeket a számokat az intézmények figyelembe vették, és az Önkormányzat írásban kérte, hogy 
reagáljanak a jövő évi költségvetési elvárásokra, és szem előtt kell tartani a működőképességet. Ezt 
az általános és középiskola már megtette korrektül, és a költségvetés végleges számainak 
ismeretében visszatérnek a kérdésre. Hangsúlyozza, hogy önkormányzati törvényből fakadó összes 
feladatot el kell látni az Önkormányzatnak, ez a fő vonala a költségvetésnek, és a pályázati 
lehetőségeket ki kell használni, mindazt, amely az Önkormányzat számára fontos, mivel a 
későbbiekben 4 éven belül nem lesz lehetőség ilyen támogatások elnyerésére. Nagyon sok tervet 
elkészített az Önkormányzat, számítva a nyertes pályázatokra, például: oktatási intézmények 
felújítása; régi, illetve meglévő hulladéklerakó rekultivációja; útépítés folytatása, aszfaltozás; 
belterületi csapadékvíz elvezetése. Mindazok a beruházások, amelyek pályázati támogatásból 
valósulnának meg, és nagy szükség lenne rá, 200 M Ft-os pályázati önerőt tesz ki. Az 
útfelújításokból és az egészségügyi beruházásokból eredő kötelezettségek mintegy 33 M Ft-ot 
tesznek ki, itt várhatóan november 30-án lesz a műszaki átadás.

Kiemeli az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság véleményét, amely szerint mértéktartás szükséges 
ahhoz, hogy a koncepció szerinti költségvetés teljesíthető legyen.

Valamennyi bizottság véleményezte az előterjesztést, megállapítás az volt, hogy vitára alkalmas, és 
a bizottsági tagok elfogadásra javasolták Képviselő-testület felé.

Kéri képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket a napirenddel kapcsolatban.



 

Farkas Zoltán testületi tag: A költségvetési koncepcióval kapcsolatban elhangzott a belvízprogram, 
úgy, mintha a Megye nem vonta volna be a várost ebbe a programba.

A Megyei Önkormányzat minden települési önkormányzatot bevon a belvízrendezési programba, és 
17 települést érint a 2,2 milliárd Ft-os program. Ezzel nem zárul le a program, 2009-2010-ben lesz a 
2 . ütem, és a Megyei Önkormányzat a teljes kivitelezést megfinanszírozza, megállapodást köt az 
önkormányzatokkal. Véleménye szerint ezzel a lehetőséggel a városnak élnie kell.

A koncepcióra vonatkozóan elmondja még, hogy ebben az időszakban ilyen anyagot lehet készíteni, 
éppen ezért a Megyei vezetés álláspontja szerint megvárják, hogy decemberre hogyan alakul a 
helyzet, a módosítások milyen irányba viszik el a költségvetést, ez nagyban befolyásolja a későbbi, 
második körben tárgyalandó költségvetést. A FIDESZ részéről támogatni fogják a koncepciót.

 

Macsári József polgármester: Az említett belvízprogramot illetően elmondja, hogy a régiónál most 
megjelent belvízprogram nagyságrendjét tekintve nem teszi lehetővé 17 település 
belvízrendezésének finanszírozását. Ez egy kiemelt projekt, és véleménye szerint nem fér bele a 
város, ahol mintegy 40-50 M Ft-os költség szükséges a 2 főgyűjtő csatorna rendbetételére.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Egyetért a koncepcióban megfogalmazottakkal és örül annak, amit már 
korábban megfogalmazott, hogy első helyen vannak az oktatási intézményeket érintő felújítások. 
Külön öröm számára, hogy ebbe a gimnázium is belefér. A képviselőkhöz címzett levelet 
megkapták, amelyet maximálisan támogatnak, és bíznak a pályázati támogatásokban. Szeretné 
felhívni képviselőtársainak figyelmét, hogy a normatív állami hozzájárulásoknál a közoktatási 
alapnormatívák területén lesz változás, amely csökkenést jelent, de a 6-8-10. évfolyamon a magyar, 
matematika mérések alapján fogják finanszírozni az általános és középiskolát, és félő, hogy a 
gazdaságos leépítés ráfizetéses lesz.

 

Macsári József polgármester: Az Általános Iskola 1-4. évfolyamán vannak olyan gyerekek, akik 
matematikából és magyarból felmentést kapnak, és a szülőknek ehhez nem kellene hozzájárulniuk, 
hiszen ezeknek a gyerekeknek a későbbi tanulása nagy nehézséget fog okozni.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Ez nem szülői hozzájárulás kérdése, mivel a gyerekeket, akik 
tanulási nehézségekkel küszködnek, a békéscsabai REBI intézetben vizsgálják, és a szakértői 
bizottság menti fel a gyerekeket a tantárgyból, amelynek örül a szülő is, és a gyermek is.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, majd az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetési koncepcióját 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

 

120/2007. (XI. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetési koncepcióját.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének 
előkészítéséről, és kidolgozásáról a koncepcióban megfogalmazottak alapján.

 

Határidő: 2008. január 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4. sz. napirend: Ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előerjesztés szerint a Békés Megyei Vízművek Zrt. kéri az 
Önkormányzatot, hogy a 2008. évi vízdíjak megállapítása 2008. március 1. után történjen, és a 
2007. évi díjak legyenek érvényben 2008. február végéig. A vízdíj megállapítására ekkor fognak 
visszatérni.

 

Bizottságok véleményezték az előterjesztést, és elfogadásra ajánlották a rendelet-tervezetet, 
valamint a megállapodást. Kéri a véleményeket, észrevételeket.

Hozzászólás nem hangzott el, az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását szavazásra 
bocsátja, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta.

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2007.(XI. 27.) sz. rendelete



 

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló módosított 18/2003.(XII.16.) sz. rendelet módosításáról.

§
 

A rendelet 2. § (1) bekezdésének a.), b.) és c.) pontjaiban meghatározott táblázatok helyébe az 
alábbi táblázatok lépnek:

 

a.)Alapdíjak a vízszolgáltatásban, az ÁFA nélkül:

A rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Macsári József polgármester: A rendelet megalkotása után javasolja Képviselő-testületnek, hogy a 
2007. évre megállapított hatósági díjtól eltérő vízdíj és csatornadíj alkalmazásáról szóló 
megállapodás hatályát is hosszabbítsa meg a már említett időpontig. Szavazásra bocsátja a 
javaslatot, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

121/2007. (XI. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. (5600 



Békéscsaba, Dobozi u. 5.) és Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szabadság tér 
4-8.) között, az Önkormányzat 15/2006. (XII. 16.) sz. rendelete alapján 2007. évre a hatósági díjtól 
eltérő vízdíj és csatornadíj alkalmazásáról szóló megállapodás hatályát 2008. február 28-ig 
meghosszabbítja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekkel kapcsolatos intézkedéseket.

 

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/1. sz. napirend: PANNON GSM bázisállomás korszerűsítése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés a PANNON kérését tartalmazza, kéri a Képviselő-
testület hozzájárulását korszerűsítés és fejlesztés végrehajtásához a szeghalmi bázis állomásán. 
Olyan irányú kérése is volt a Zrt.-nek, hogy a korábbi bérleti szerződést 2021-ig hosszabbítsa meg 
az Önkormányzat. A bizottsági állásfoglalások szerint javasolják, hogy a korszerűsítéshez járuljon 
hozzá az Önkormányzat, de a bérleti szerződés módosítását semmi nem indokolja a bizottsági tagok 
véleménye szerint. A PANNON képviselője a testületi ülésen nem tudott jelen lenni, de a bizottsági 
vélemény ismerete után nyilatkozott, hogy a korszerűsítés a szerződésmódosítással összefügg, és 
minderről szeretne a Képviselő-testület tagjainak a decemberi bizottsági ülésen tájékoztatást adni.

 

Kéri a véleményeket, észrevételeket. Hozzászólás nem hangzott el, az előterjesztést a bizottsági 
véleménnyel 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

 

122/2007. (XI. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a BE-0009 Szeghalom 
Pannon azonosítójú Szeghalom 712. hrsz. alatti területen üzemelő bázisállomás korszerűsítési 
munkáit (berendezéstelepítési és antennatelepítési munkákat) a PANNON GSM Távközlési Zrt., 
illetve az általa megbízott alvállalkozók elvégezzék.



 

A Képviselő-testület a 2010. augusztus 1. napján lejáró bérleti szerződés módosítását nem tartja 
indokoltnak.

 

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

 

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/2. sz. napirend: Pályázati kiírás védőnői álláshelyre

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Szeghalom városában a megüresedett védőnői álláshelyre pályázat 
kiírása szükséges, javasolja képviselőtársainak, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint írja ki 
a pályázatot. Bizottságok véleményezték az előterjesztést, és elfogadásra javasolták. Kéri a 
hozzászólásokat. Hozzászólás nem hangzott el, a pályázati kiírást szavazásra terjeszti elő. 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

 

123/2007. (XI. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. november 16. napjával 
megüresedő védőnői álláshelyre az alábbi pályázatot írja ki:

 

Pályázati kiírás

1./ A pályázatot meghirdető szerv neve és címe:

         Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete



         5520. Szeghalom Szabadság tér 4-8.

 

2./ Munkahely és munkakör megnevezése:

         Körzeti védőnő

I. sz. szolgálat

 

3./ Pályázati feltételek:

- egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma

- büntetlen előélet

 

         Csatolandó:

- érvényes erkölcsi bizonyítvány

- végzettséget igazoló okirat másolata

- szakmai önéletrajz

 

4./ Juttatások, egyéb információk:

         - bérezés Kjt szerint

- pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon

belül

- elbírálási határidő: a határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülés

- az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető

- pályázat benyújtása: Macsári József polgármesterhez a Polgármesteri Hivatal címére (5520. 
Szeghalom Szabadság tér 4-8.)

- érdeklődni lehet: Macsári József polgármesternél (T: 66-371-611)

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

 

Határidő: Értelemszerűen



Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A bejelentések című napirendi pontnál kiemelten szeretne foglalkozni 
azzal, hogy Szeghalom frekventált pontjain egyre többször tapasztalható kommunális hulladékok 
elhelyezése a lakók által. Ez mutatkozik a Baross, Csaba, Szabolcs vezér utcánál, és ennek 
elszállítási költségeit az Önkormányzat nem tudja felvállalni, ezért ezt kérik megszüntetni. Idős 
embereknél az Önkormányzat segítséget nyújt, de egyéb esetekben nem áll módjában. Illegális 
szemétlerakás esetén pénzbüntetés kiszabására is sor kerülhet.

 

A másik bejelentése a vasútvonalak megszüntetéséhez kapcsolódik, véleménye szerint állást kell 
foglalni 3 szárnyvonal megmaradása mellett annak érdekében, hogy 2008-ban ne jelentsen újra 
problémát mindez, hiszen a 38 szárnyvonalból 3 érintette a várost. E szerint Szeghalom, mint a 
térség központja nem lett volna összeköttetésben sem a gyomai, sem a püspökladányi vonallal, és ez 
hátrányosan érintette volna az itt élő lakosságot. Tapasztalható, hogy a személyszállítás 
megszűnésével a rongálások előtérbe kerülhetnek és a teherszállítás nem lesz biztonságos.

Örül a legújabb változásnak, hogy visszavonták a szárnyvonalak megszüntetését, de kéri 
képviselőtársait, hogy ebben most hozzanak döntést. Nem hiszi, hogy bármelyik Önkormányzat fel 
tudná vállalni ezeknek a vasúti szárnyvonalaknak az üzemeltetését, még az árkiegészítés biztosítása 
mellett sem.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Örül a kérdés felvetésének, de nem kellene nevesíteni a vasúti 
szárnyvonalakat, hanem a térség összes vasútvonalára kellene érteni ezt. Mindezt azért 
kezdeményezi, mert Vésztőtől Körösnagyharsányig lévő vasútvonalnak a bezárása ma napig is 
napirenden maradt, miközben Bihar megye, Békés megye vegyes bizottsága arról döntött, hogy a 
Körösnagyharsány, Nagyvárad közötti vasútvonalat szeretné feléleszteni, és erről határozat is 
született. Úgy gondolja, hogy ennek a vasútnak a helyreállítása Nagyváradig lehetővé tenné a 
vasúton történő utazást.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Véleménye szerint nem hibás az a számítás, hogy nincs utas 
Vésztő, Okány, Körösnagyharsányt is említve. Teherszállítás már 15 éve nincs, nincsenek 
rakodóbázisok, és a pályákat már újra kellene építeni olyan rossz állapotúak.

Azzal ért egyet, hogy Szeghalom-Gyoma, Szeghalom-Püspökladány vasútvonal maradjon meg, de a 
vésztőit tekintve, annak nincs értelme, mivel nem sok utas utazik rajta, és a híd állapota is 
kifogásolható. Nem ért egyet továbbá a Körösnagyharsány-Nagyvárad közötti vasútvonallal, azzal, 
hogy erre 10-100 milliókat áldozzanak.

 

Mikolik Judit testületi tag: Nem ért egyet azzal, hogy csak 2 szárnyvonal megmaradása mellett 
döntsenek, hiszen amúgy is elnyomott ez a része az országnak, az esélyegyenlőséget biztosítani kell 
és próbáljanak kiállni a vasúti szárnyvonalak mellett mindhárom esetben. 



Meg kell nézni, hogy miért van kevés utas, ugyanis amennyiben a vasúti közlekedés színvonala 
javul, akkor az utasok száma is nőni fog. Véleménye szerint meg van az igény a Gyulára való 
közlekedésre, és azt elképzelhetetlennek tartja, hogy vonat helyett autóbusszal közlekedjenek 
Gyomára az elképesztően rossz útvonalon.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A vasúttal óriási gond, hogy a MÁV sem tudja, mikor kellene igazítani a 
menetrendet. Egyetlenegyszer sem kereste meg a MÁV területi igazgatósága a települési 
önkormányzatokat arra vonatkozóan, hogy a menetrendet hogyan alakítsák. Így hogyan méri fel az 
utazóközönség igényét? A vasút működtetése állami feladat és az önkormányzatokkal egyeztetve 
ezt továbbra is el kell látni.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Nem tartja tisztességesnek, hogy a Vésztőtől Körösnagyharsányig 
élő településeken lévő emberek iránt ilyen mélyen elutasítóan viselkednek. Nincsenek kiépítve az 
utak, rettenetesen rosszak és a lehetőséget meg kell adni az ott élőknek a vasúti közlekedésre. 
Javasolja, hogy mindhárom szárnyvonal fennmaradását támogassák.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A városban lévő üzemek ostromolják az önkormányzatot, hogy 
Gyoma-Körösladány és a Gyoma-Szarvas közötti útvonal megjavításra kerüljön, hiszen mindenki 
által ismeretes, hogy nagyon rossz az út állapota és csak remélni lehet, hogy a 800 M Ft, amely 
meghatározásra került ezzel az útjavítás a későbbiekben elkezdődhet.

Visszautasítja, hogy számára közömbösek az említett település lakói, de ha nincs a vonaton áru és 
nincs utas, akkor nincs értelme a vasút közlekedésnek.

 

Török Sándorné testületi tag: Az alpolgármester úr említette, hogy sokat jár Szeghalom-Vésztő 
közötti útszakaszon, így valószínűleg látta azt is, hogy ennek az útnak a minősége lassan vetekedni 
fog a gyomai út állapotával. Nem tudja, hogy erre az útra milyen alapon lehetne még nagyobb 
forgalmat terelni az eddigieknél.

 

Kardos László testületi tag: A vasúttal kapcsolatban hangsúlyozza, hogy nem a Képviselő-testület 
fogja eldönteni, hogy az ún gyűjtővonal meg fog-e szűnni, vagy sem. Úgy gondolja támogatásra 
érdemes az az elképzelés, hogy határozatban rögzítsék Vésztő-Körösnagyharsány vasútvonal 
megmaradását is.

 

Macsári József polgármester: A fentiek után javasolja elfogadásra, hogy a fent említett 3 vasúti 
szárnyvonal megmaradását kérje a Képviselő-testület. Ezt szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

124/2007. (XI. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a MÁV Területi 
Igazgatóságánál az alábbi vasúti szárnyvonalak megmaradását:

-          Szeghalom-Gyoma,

-          Szeghalom-Püspökladány,

-          Szeghalom-Vésztő-Körösnagyharsány

 

vasúti útvonalon, mivel a térség központjaként így látja biztosítottnak a környezető településekkel 
való összeköttetést.

 

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

 

Határidő: 2007. december 26.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársaitól, hogy van-e bejelentésük.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: A Szeghalom Dózsa Gy. u. 5-7. sz. alatt lakók kifogásolták, hogy az 
épületben bejelentés nélkül munkások jelentek meg arra hivatkozva, hogy a Polgármesteri Hivatal 
és az iskolák közötti internetes vezetéket építik ki, a tetőt megbontották, és a helyreállítás nem volt 
rendben.

A másik bejelentés visszatérő probléma, az Állomás-Újtelepen az út, járda, szennyvíz, ivóvíz, 
csapadékelvezetés, ezek a gondok igényelnek megoldást.

 

Kovács István testületi tag: Korábban volt szó a közvilágítás bővítéséről, kérdése, hogy erre a 
jövőben lesz-e lehetőség? Másik felvetése, hogy a Halottak napja után sok probléma merül fel a 
gyarmatoldali temető állapotával kapcsolatban. Ezen lehet-e változtatni?



 

Mikolik Judit testületi tag: A temetőnél lévő bejárat előtt a kandelláberek nem működnek, ezt felül 
kellene vizsgálni.

 

Somogyiné Ambrus Erika Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgató-
helyettese: Az intézmény nevében megköszöni a polgármesternek, alpolgármesternek és a 
Képviselő-testület tagjainak, hogy támogatásukkal sikerült 2 új tantermet kialakítani a szakképző 
iskolánál. Igyekeznek ezt meghálálni megfelelő színvonalú oktató-nevelő munkájukkal, amit a 
tavalyi tanév eredményei is bizonyítanak.

Kéri, hogy továbbra is kiemelt figyelmet fordítsanak a középiskola állagmegóvására és lehetőség 
szerinti felújítására.

 

Macsári József polgármester: Gratulál a középiskola nevelőtestületének és az intézmény vezetőinek 
az elért eredményekhez. A jövő évi költségvetési koncepció tartalmazza az intézmény elektromos 
jellegű és burkolat felújítását, kedvező lenne, ha közös pályázat útján valósulna meg a beruházás.

 

Mielőtt a többi hozzászólásra válaszolna, bejelenti, hogy a FIDESZ Magyar Polgári Párt javaslata 
alapján Kovácsné Kincses Anikót delegálják a Városfejlesztési Bizottságba Csák Gyula korábbi 
képviselő helyére. Kéri képviselőtársait, hogy ezzel értsenek egyet, a javaslatot szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

125/2007. (XI. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a FIDESZ Magyar Polgári Párt javaslata 
alapján a Városfejlesztési Bizottság tagjának választja Kovácsné Kincses Anikó testületi tagot.

 

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

 

Határidő: 8 napon belül



Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Elhangzottakra válaszolva elmondja, hogy a kandelláberek a 
temetőhöz tartoznak, amelyek nem biztos, hogy jelenleg megfelelnek még az érintésvédelmi 
követelményeknek. Az Önkormányzat a kapcsolatot felveszi a tiszteletes úrral, de átvállalni nem 
tudják a költségét a világítótestek javítását illetően.

 

A Dózsa Gy. u. 5-7. sz. alatti tetőbontást nem az Önkormányzat rendelte el, az igaz, hogy az 
Önkormányzat szeretné valamennyi intézményét összekötni egy informatikai hálózaton, hogy 
ezáltal az információáramlás gyorsabb, és költségmentesebb legyen. Kár esetén azt a károkozónak 
meg kell térítenie.

Az Állomás-Újtelepen egyelőre nincs lehetőség útépítésre, illetve a további infrastruktúra 
kiépítésére. A megjelenő pályázatok nem támogatják az egymástól távol lévő utak építését, 
valamennyi útpályázat egybefüggő, maximum 4 km hosszú utat támogatott. Ugyanilyen probléma 
van az Érmelléken, Kendereskertnél és a Kossuth út folytatásánál, ahol sok családi ház épül. 
Szeretné, ha valamennyi út pormentes lenne, és biztosítani tudnák az esélyegyenlőséget valamennyi 
lakosnak, de az Önkormányzat anyagi lehetőségei korlátozottak az útfelújítás és útépítés területén. 
Ennek ellenére 2009-2010-re tervezik, hogy pályázat igénybevételével valamennyi út megépül.

 

A temető állapotával kapcsolatban elhangzott felvetést illetően kitér arra, hogy nem Szeghalom 
Város Önkormányzat a temető fenntartója. Példaként veti fel, hogy jórészt támogatásból valósult 
meg a Katolikus Plébánia kápolnájának felépítése is, kis részben önkormányzati támogatással. 
Bármikor érkezik az Önkormányzathoz ilyen jellegű kérés, azt segítik, ezt tudja ígérni a temetőket 
fenntartó egyházaknak.

Közvilágítás bővítésével kapcsolatban tudja a Képviselő-testület, hogy az áram liberalizáció az 
elkövetkezendő hónapokban megtörténik. Folyamatosan fel vannak mérve az igények, de a 
költségvetés szűkös. Javasolja képviselő úrnak, hogy a Műszaki Csoport vezetőjével vegye fel a 
kapcsolatot ez ügyben, mert ezeket a problémákat fel kell mérni.

 

Fentiek után megköszöni mindenkinek a figyelmét, a Képviselő-testület tagjainak eddigi munkáját 
és a nyilvános ülést lezárja. A továbbiakban zárt ülés formájában folytatják munkájukat.

 

 

Macsári József                                                       Valastyánné Győri Piroska

polgármester                                                          aljegyző


