
J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli 
üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Eitler Gottfried, Dr. 
Farkas Erzsébet, Gulyás Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, Kovács István, Kovácsné 
Kincses Anikó, Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor és Szabó István testületi tagok.

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Szakácsi Gyuláné jegyzőkönyvvezető.

 

Macsári József polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
rendkívüli ülése határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a meghívó szerinti napirendek megtárgyalását, mellyel a Képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag egyetértettek.

 

1. sz. napirend: Közoktatási esélyegyenlőségi terv előzetes véleményezése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelent Korponai Sándor 
közoktatási szakértőt, aki közreműködött a terv elkészítésében.

A közoktatási esélyegyenlőségi tervet a tegnapi nap folyamán együttes bizottsági ülés keretében, 
kibővített körben részletesen megtárgyalták a bizottságok tagjai. A bizottsági ülésen is elhangzott, 
hogy nem azért fontos a terv elkészítése, mert a pályázathoz szükséges, hanem ha nem nyer a 
pályázat az esélyegyenlőségi tervet akkor is végre kell hajtani. Vannak olyan momentumok, melyek 
a tegnapi nap folyamán kerültek egyeztetésre, melyeknek szerepelni kell a tervben, a pályázaton 
való nagyobb esély érdekében. 



Mint már mondta széles körben, az oktatási intézmények vezetőinek részvételével részletesen 
megtárgyalták a tervet. A felmerült kérdésekre Korponai Sándor közoktatási szakértő részletes  
választ adott.

A továbbiakban kéri a testület tagjait, kérdéseiket, véleményüket tegyék meg.

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

1/2008. (I.25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező - 
Szeghalom Város Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzését előzetesen elfogadja.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

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

 

2/1-2/2. Teljesítménykövetelmény kiemelt céljainak meghatározása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztésekben a köztisztviselők és az önkormányzati 
tűzoltóság teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok szerepelnek. Az összevont 
bizottsági ülésen a bizottsági tagok egyhangúlag támogatták az előterjesztést.

 



Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azokat szavazásra bocsátja. A 
szavazások alapján megállapítja, hogy Képviselő-testület az előterjesztésekre vonatkozóan 13-13 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozták:

 

H a t á r o z a t

 

2/2008. (I.25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szeghalom Város Önkormányzat 
Hivatásos Tűzoltósága 2008. évi teljesítmény követelményeinek alapját képező kiemelt célokat a 
határozat melléklete szerint határozza meg.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

H a t á r o z a t

 

3/2008. (I.25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a köztisztviselők 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokról szóló előterjesztést és a kiemelt célokat 
az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1.)       Kiemelten fontosnak tartja, hogy folyamatosan rendelkezésre állnak a település helyzetére, 
illetve annak változásaira vonatkozó információk, előrejelzések, elemzések,

2.)       Kiemelten fontosnak tartja, hogy teljes körű kép mutatja az önkormányzat rendelkezésére 
álló legfontosabb erőforrásokat, lehetőségeket, amelyek a döntési mozgásteret behatárolják,



3.)       Kiemelten fontosnak tartja a település hosszú távú komplex fejlesztésének biztosítását.

4.)       Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése. Pályázatok szakszerű elkészítése.

5.)       Kiemelten fontosnak tartja a helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és 
szolgáltatások színvonalának emelését és a szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok 
megelégedettségének javítását, valamint a település működtetése eredményességének emelését.

6.)       Kiemelten fontosnak tartja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai érvényesüljenek, erősödjenek a polgárbarát 
igazgatás eszközei és módszerei.

7.)       A beruházások szakszerű bonyolítása.

8.)       Javítani kell az ügyintézés törvényességi színvonalát oly módon, hogy csökkenjen az 
eredményes jogorvoslatok száma.

9.)       Határidőre készüljön el a költségvetési koncepció. Határidőre kell benyújtani a költségvetési 
javaslatot.

10.)   A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az önkormányzat bevételei.

11.)   A köztisztviselők előmeneteléhez kapcsolódóan fokozottan érvényesíteni kell az ösztönzési 
szempontokat, és határidőre el kell készíteni az előmenetellel kapcsolatos munkáltatói 
intézkedéseket.

12.)   Határidőre elő kell készíteni az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását, illetve 
azok teljesítésének értékelését.

13.)   Erősíteni kell a közterület felügyelet megelőző tevékenységét.

14.)   Biztosítani kell a testület törvényes működésének alapfeltételeit. A testületnek határidőre el 
kell készíteni és a testületi tagok részére meg kell küldeni a döntéshozatalhoz szükséges 
dokumentumokat, biztosítani kell, hogy az érdekegyeztetés során a döntéssel érintettek kifejthessék 
véleményüket.

15.)   Az előterjesztések a rendeletek, és a határozatok szövegét úgy kell megszerkeszteni, hogy az 
egyértelmű, világos, a magyar nyelv szabályainak megfelelőek legyenek és szakmai kifejezéseket, 
csak akkor tartalmazzanak, ha azok nélkül a pontos jogi szabályozás nem oldható meg.

16.)   Népszavazás sikeres lebonyolítása

17.)   A közbeszerzések szakszerű lebonyolítása.

 

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

 

Határidő: 2008. január 31.



Felelős: Macsári József polgármester

 

 

2/3. Békés Megyei Vállalkozási Övezet Kht kérelme

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy teljesen a végéhez közeledik a Békés 
Megyei Vállalkozási Övezet Kht. A korábbi Kht közgyűléseken Bucsa önkormányzata jelentkezett 
az üzletrészek megvásárlására. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ajánlatot fogadja el.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

4/2008. (I.25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Vállalkozási Övezet 
Kht-ben lévő üzletrészét, Bucsa Önkormányzat részére a névérték 10 %-áért értékesíti.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2008. január 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

2/4.  Pannon GSM Távközlési Rt kérelme

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: A kérelem erősen megosztotta az összevont bizottsági ülésen 
résztvevők véleményét. Felmerült, hogy káros-e a környezetre a torony működése. A Pannon GSM 
kérte a jelenleg érvényes bérleti szerződés meghosszabbítását, tekintettel arra, hogy nagy értékű 
fejlesztést szeretnének végezni a Pannon-torony eszközein. A bérleti szerződés meghosszabbítása 
esetén 200 ezer Ft bérleti díj emelést ajánlott meg.

A torony építését megelőzte egy környezetvédelmi vizsgálat és az akkori képviselő-testület ennek 
ismeretében döntött a torony telepítéséről. A leendő fejlesztés az elavult régi technika kicserélését 
jelenti, mely még kevésbé okozhat káros hatást a környezetre, de el kell fogadni, hogy az ott élő 
lakosoknak fenntartásaik vannak a torony működésével kapcsolatban, melyet az érintett képviselők 
tolmácsoltak is a bizottsági ülésen.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Kérdése, hogy azok a képviselőtársai akik nem támogatják a 
Pannon-torony fejlesztését, az októberi testületi ülésen nem voltak tisztában azzal, mit jelent a 
torony üzemeltetése, akkor erről senki nem szólt.

 

Nagy Gábor testületi tag: Válaszként elmondja, hogy az október testületi ülés után érkezett 
megkeresés a lakosság részéről. A maga részéről nem tudja, hogy a torony működése 
egészségkárosító vagy nem, csak a lakosság kérését tolmácsolta. Úgy véli, ha készülne egy 
tanulmány, mely bizonyítja, hogy nem káros az egészségre, az a képviselők és a lakosság részére is 
megnyugtató lenne.

 

Kovács István testületi tag: Elmondja, hogy karbantartást, illetve a fejlesztést megszavazták 
októberben, de a bérleti szerződés meghosszabbítását nem. Véleménye szerint el kellene telepíteni a 
tornyot a település lakott határán kívüli területre.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag:  A város határán kívüli telepítés nem jelent semmit, mivel legalább 
50 km-es sugárzása van. Véleménye szerint is tanulmányt kell kérni egy fizikustól a káros hatást 
illetően.

 

Macsári József polgármester: Biztos abban, hogy a Pannon GSM rendelkezik a fejlesztés során 
telepítendő berendezésekről környezetvédelmi leírással. Javasolja, hogy ezt kérje meg az 
önkormányzat, és ennek ismeretében döntsön a Pannon GSM kérelméről, és az érintett képviselők 
tudják a környezetvédelmi véleményt tolmácsolni a lakosságnak. Az igaz, hogy a torony azért ilyen 
magas, hogy minél nagyobb területet tudjon lefedni és az nemcsak az ott élőket érinti, ha káros, 
hanem egész Szeghalmot. Ismét elmondja, hogy a környezetvédelmi leírást megkérik.

 



Dr. Farkas József alpolgármester: Az októberi testületi ülésen arról határoztak, hogy hozzájárul a 
testület a fejlesztéshez, a bérleti szerződés meghosszabbítása nélkül. Akkor senkinek sem volt 
kifogása a fejlesztéssel, azt mindenki megszavazta. A bérleti díj emelése benne is 
megfogalmazódott, az azonban nem, hogy a fejlesztéssel rosszabb lesz környezetre való hatás. 
Mindenkinek érdeke a torony működése, mindenkinek van rádiótelefonja. Véleménye szerint 
időtologatás, de egyetért azzal, hogy a környezetvédelmi szakvéleményt a hivatal szerezze be az 
újonnan felszerelésre kerülő berendezésről. Ismételten hangsúlyozza, hogy a fejlesztéshez már 
októberben hozzájárult a Képviselő-testület, a bérleti szerződés meghosszabbításához viszont nem.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Véleménye szerint félreértés van, mivel együttesen szavaztak arról, 
hogy hozzájárulnak a fejlesztéshez. A bérleti szerződés meghosszabbítását azért nem támogatták, 
mert nem kötelezték el magukat 2023-ig. Ez olyan hosszú idő, hogy bármi történhet addig, más 
cégek jöhetnek, és a jelenlegi szerződés is érvényes 2010-ig. Nem érti miért kell elkötelezni a 
testületnek magát 2023-ig.

 

Dr. Farkas József testületi tag: A fentiekre reagálva, ha egy másik cég jön városban, az nem jelenti 
azt, hogy a Pannon tornyot lebontatja.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Egyetért azzal, hogy a lakosságot meg kell nyugtatni és kötelesek őket 
tájékoztatni, ezért be kell szerezni egy tanulmányt a környezeti hatásról.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Mindeddig azt hitte, hogy az egészségkárosításon van hangsúly, az 
előbbiekben erre válaszolt.

 

Nagy Gábor testületi tag: Elismeri, hogy a korszerűsítést megszavazták, de a lakosság ez után 
kereste meg őket, de nemcsak a egészségkárosítás miatt, hanem a torony zajos, a villámot lehozza, 
ezáltal a környéken lévő lakóházak piaci értéke csökkent.

 

Macsári József polgármester: Továbbra is fenntartja azt a javaslatot, mely szerint a hivatal beszerzi 
a környezeti hatás tanulmányt. A Pannon GSM-nek nyilván akkor éri meg a fejlesztés, ha legalább 
2023-ig lesz szerzőse. Egy biztos a Pannon nem fog másik tornyot építeni Szeghalmon.

 

Eitler Gottfried testületi tag: Számára egyértelmű, azért kívánják a szerződés meghosszabbítani, 
hogy a befektetés után hosszú távon biztosítva legyen a működtetés.

 

Macsári József polgármester: A vitát lezárja, szavazásra bocsátja a korábbi javaslatát. 



A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 2 nem szavazattal – 1 
tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

5/2008. (I.25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon GSM Távközlési Rt (2040 
Budaőrs Baross u. 165.) szerződés hosszabbításra vonatkozó kérelmében a döntést elnapolja, 
figyelemmel a lakossági kérésekre.

Felkéri a polgármestert, hogy a korszerűsítési, fejlesztési munkákra vonatkozóan  a Pannon GSM 
RT-től szerezzen be környezetvédelmi előírásokra vonatkozó tanulmányt és azt terjessze a 
Képviselő-testület elé.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

2/5. Szakképzés-szervezési társulás létrehozása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy megkapta Sarkad 
város Képviselő-testületének a döntését, mely szerint a szeghalmi TISZK-hez kívánnak csatlakozni. 
Jövő hét elején fogja megtenni ezt a döntést Battonya város képviselő-testülete is. Javasolja, hogy 
az előterjesztést úgy fogadja el, hogy az nyitott más településnek is lehetősége legyen a 
csatlakozásra. A pályázat benyújtására rövid az idő, a pályázat készítésének díját az 
önkormányzatok közösen viselik.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

6/2008. (I.25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Berettyó-Körös Szakképzés-
szervezési Társulás létrehozásával, (Szarvas, Szeghalom, Gyomaendrőd, Sarkad, Battonya 
Önkormányzatai) a társulási megállapodásban foglaltakat elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával.

A fenti döntéssel Képviselő-testület a 134/2007. (XII.21 ) számú határozata hatályát veszti.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

2/6. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési RT  kérelme

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzatnak 
a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési RT-ben 110 ezer Ft értékű üzletrésze van, mely minimális a 
vagyonhoz képest, a részvételen kívül másra nem jogosította fel a várost. Az üzletrész 70 ezer Ft-os 
megvételét ajánlották fel. Javasolja az ajánlat elfogadását.

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 



7/2008. (I.25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Rt-
ben lévő 110 ezer Ft értékű üzletrészét a felajánlott 70.000.- Ft-ért értékesíti.

Továbbá kinyilatkozza, hogy a  jogutód  Duna-Tisza Regionális Fejlesztési  Zrt-ben részvényesként 
nem kíván részt venni.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

2/7. Hatósági állatorvos részére lakás biztosítás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Dr. Tóth Gábor állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési igazgató 
megkereste, hogy hatósági állatorvos számára biztosítson az Önkormányzatlakást. A hatósági 
állatorvosi állásra – jogszabályváltozás következtében – a korábbi hatósági állatorvosok nem 
alkalmazhatók, ezért Zsadányból költözne Szeghalomra a kinevezett hatósági állatorvos. Javasolja a 
lakás biztosítását.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Kérdése, hogy továbbra is fog Zsadányban dolgozni az állatorvos.

 

Macsári József polgármester: Nem dolgozhat korábbi munkahelyén. Családjával kíván Szeghalomra 
költözni.

 

A kérelemmel kapcsolatban más kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett 
– az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

8/2008. (I.25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati lakások és helyiségek 
bérletéről szóló 5/1994. sz. önkormányzati rendelet 5. §-a alapján Dr. Nagy János hatósági 
állatorvos részére 2008. március 1-től  2013. február 28. napjáig - 5 éves időtartamra 
-önkormányzati bérlakást biztosít. Amennyiben nevezett munkaviszonya korábban megszűnik, a 
lakásbérleti jogviszony is megszűnik.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételével.

 

Határidő: 2008. március 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

2/8. Dózsa utcai általános iskola belső udvarának burkolat felújítására pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Dél-alföldi Regionális Tanács tartalékalapjából lehetősége van a 
városnak a Dózsa utcai általános iskola belső udvarának rendezésére. Tekintettel a kevesebb 
támogatásra, csökkentett műszaki tartalommal kívánják megvalósítani az udvar rendezését. Ehhez 
szükséges biztosítani 2008. évben az önerőt.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

9/2008.(I.15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. évben meg kívánja valósítani 
Szeghalom Dózsa úti Általános Iskola belső udvarának felújítási munkálatait bruttó 2.991.874 Ft 
bekerülési költséggel.

 

A felújítási munka megvalósításához a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács bruttó 2.363.046 Ft 
(79 %) LEKI támogatást biztosít.

 

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a felújítási munka megvalósításához a 626.828 Ft önerőt 
(21 %) vállalja és az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében biztosítja.

 

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

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

2/9.Szeghalom-Füzesgyarmat kerékpárút építés tulajdoni viszonyának rendezése

Előadó: Macsári József polgármester:

 

Macsári József polgármester: A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács kedvezően bírálta el a 
Szeghalom-Füzesgyarmat közötti kerékpárút építési pályázatot. A füzesgyarmati részen a 
kerékpárút nyomvonalán több magántulajdonú földterület van, ahol a tulajdonviszonyokat rendezni 
kell.  A szeghalmi részen a város közterületén nem kell lemondani a tulajdonjogról, hanem 
hozzájárulás szükséges, hogy ott épüljön meg a kerékpárút. Ez a Csaba-Metál melletti 
önkormányzati területet érinti. A kerékpárút megépítése után a két településnek  vállalnia kell a 
karbantartást, takarítást.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:



H a t á r o z a t

 

10/2008. (I.15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szeghalom 2210/4 és 2912/1 
hrsz-ú közterületi ingatlanok tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanok igénybe vételével 
megépüljön a Szeghalom – Füzesgyarmat településeket összekötő kerékpárút a KÖVITE-PLUSZ 
Kft által készített 52/2007. munkaszámú tervdokumentáció alapján. Ezen hozzájárulás az építés és 
az építés befejezését, forgalomba helyezését követő minimum 5 évig érvényes.

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a kerékpárút megépítését követően, az üzembe helyezés után a 
kerékpárút és műtárgyai (áteresz, korlát, jelzőtáblák stb) folyamatos fenntartásáról és 
üzemeltetéséről (tisztítás, állagmegóvás, síkosság mentesítés stb) gondoskodik a Szeghalom 
közigazgatási határig terjedő szakaszon. A fenntartási és üzemeltetési költséget évenként a 
költségvetésében biztosítja. A fenntartási és üzemeltetési feladatokat az Önkormányzat a kerékpárút 
forgalomba helyezését követően minimum 5 évig vállalja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kerékpárút megépítésére és 
fenntartására vonatkozó konzorciumi megállapodást a Szeghalmi Kistérségi Társulással kösse meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester: Részéről több napirend nincs, átadja a szót a Pénzügyi Bizottság 
elnökének.

 

2/10. Macsári József polgármester illetményének megállapítása

Előadó: Szabó István Pénzügyi Bizottság elnöke

 



Szabó István Pénzügyi Bizottság elnöke:A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, s az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. Tv. alapján a 
polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. 
tv. szerinti illetményalap (2008. január 1-től 38.650.- Ft) és a törvényben meghatározott szorzószám 
(12,5-13,5 szorzataként összegszerűen kell megállapítani.  

A fentiekre figyelemmel a Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Macsári 
József polgármester illetményét 2008. január 1-től  521.775.- Ft-ban, költségtérítését pedig 
156.535.- Ft-ban állapítsa meg.

 

A javaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett (Macsári 
József polgármester tartózkodott) – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

11/2008. (I.15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló módosított 1994. évi LXIV tv. alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 
1992. évi XXIII tv. szerinti illetményalap (38.651 Ft) figyelembevételével Macsári József 
polgármester illetményét 2008. január 1-től 521.775.- Ft-ban állapítja meg.

 

A Képviselő-testület a már említett tv. 18. § (2) bekezdése alapján Macsári József polgármester 
részére illetménye 30 %-ának megfelelő összegben, 156.352.- Ft költségátalányt állapít meg 2008. 
január 1-től.

 

Megbízza az alpolgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Farkas József alpolgármester

 

 



2/11. Dr. Farkas József alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Előadó: Szabó István Pénzügyi Bizottság elnöke

 

Szabó István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, s 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. Tv. 4. § (2) bek. b., 
pontja alapján a Képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a 2000, illetve 
annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíját. A fentiekre figyelemmel a Pénzügyi Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy Dr. Farkas József alpolgármester tiszteletdíját 2008. január 1-től 
251.000.- Ft-ban állapítsa meg.

 

 

A javaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal – 2 tartózkodás mellett 
(Dr.Farkas József alpolgármester tartózkodott) – az alábbi határozatot hozta:

 

                                                               H a t á r o z a t        

 

12/2008. (I.25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló módosított 1994. évi LXIV tv. alapján Dr. Farkas József alpolgármester tiszteletdíját 2008. 
január 1-től 251.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a Képviselő-testület tagjainak 2008. évi tiszteletdíj 
módosítása a 2008. február 25-i testületi ülésen fog szerepelni napirendként.



A továbbiakban felhívja a testületi tagok figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozatok leadásának 
határideje 2008. január 31, aki még nem tette meg, azt határidőre nyújtsa be.

 

 

B e j e l e n t é s e k :

 

Kovács István testületi tag: A lakosság részéről megkeresték, hogy a volt Sárréti Tejüzem területéről 
valamilyen szennyvíz folyik a Szeleskerti rész felé. A Patai és Szeleskert utcákban észlelték, a 
csapadékvíz elvezető árkokban, továbbá az érintett épületek felvizesedtek. Tudomása szerint a volt 
tejüzem helyén működik valamilyen vállalkozás. Kéri, hogy a hivatal vizsgálja meg a bejelentését.

 

Macsári József polgármester: A bejelentést a Műszaki Iroda munkatársai megvizsgálják.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Elmondja, hogy határozati javaslatot nyújtott be Polgármester úr 
részére, melyet a Képviselő-testület felé is tolmácsol. A levelet szó szerint felolvassa:

 

„Határozati javaslattal szeretnék élni a Képviselő-testület felé, a társadalom számára nagyon fontos, 
az egészségügyi ellátást érintő stratégiai kérdésben.

Mint tudjuk 2008. február 11-én ismét szavazásra bocsátják az egészségbiztosítás privatizációjáról 
szóló törvényt. Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy közösen kérjük meg Veres József 
képviselő urat, hogy a választókörzete akaratát képviselje és NEM-mel szavazzon. Ezzel a 
törvénymódosítással nem csak a lakosság, de szakma sem ért egyet, mivel súlyosan sérülnek az 
emberek érdekei.

Már most köztudott, hogy az eddig bevezetett intézkedések következtében 5 %-kal nőtt az 
elhalálozások száma. Az üzleti alapokra helyezett egészségügyi ellátás veszélybe sodorja a nem 
kellő anyagi helyzettel rendelkező betegek ellátását. Az is köztudott, hogy a jelenlegi ellátó rendszer 
1,5 %-t vesz el a társadalombiztosítási alapból a működésre, ezzel szemben a bevezetni kívánt 
rendszer, azaz a biztosítók 3,5-4 %-t.

Mivel ez mindenki számára fontos, sőt életbevágó, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy 
bocsássuk szavazásra ezen felvetésemet.”

 

A levél felolvasása után elmondja, a felvetést szavazás után továbbítsák a Képviselő úr felé. 
Javaslatát azért is tette meg, mert nagyon sok ember megkeresi, és aláírások sorozata van a 
birtokában ezzel kapcsolatosan. 



 Elmondja, hogy az Önkormányzatok Szövetsége is tett egy ilyen felhívást, hogy csatlakozzanak, és 
felkérik a képviselőket, hogy lépjenek az országgyűlési képviselő felé, ebben az ügyben és kérjék 
meg, hogy a választókörzete akaratát és ne a párt akaratát képviselje. Úgy gondolja, hogy ez 
mindenki számára fontos, saját számára, a család és környezete számára.

 

Eitler Gottfried testületi tag: Felháborodását fejezi ki a levél felolvasása miatt, kijelenti, hogy 
Polgármester úrnak a levél felolvasását félbe kellett volna szakítani.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy körülbelül találkozik 
ő is annyi emberrel, mint a Képviselő asszony. Honnan veszi a bátorságot ahhoz, hogy az egész 
választókerület lakossága nevében megnyilatkozzon, hogy az egészségügyi reform úgy rossz, ahogy 
van. Minimális ismerete sincs az egészségügyi reformról. Kérdése, hogy olvasta-e az egészségügyi 
reformmal kapcsolatos törvényt, aminek az ellenszavazatát akarja?

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Nem olvasta a törvényt, de szakemberek véleményét igen, amelyek 
megjelentek sajtóban és máshol. Megjegyzi, akik a törvényt készítették nem kérték ki a szakma 
véleményét.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A törvényt is szakemberek készítették. Az hogy Éger István a 
Magyar Orvosi Kamara  elnöke hülyeségeket beszél  a Magyar Televízió több csatornáján keresztül, 
továbbá azt mondják, hogy megmutatják, hogy keresztbe mindennek. Ezt készpénznek veszi? Kéri, 
hogy várja meg népszavazást, egyelőre Magyarországon van egy szoci koalíció, mely többségben 
van a Parlamentben, el fog fogadni egy törvényt. Kéri továbbá, hogy ne beszéljen a levegőbe 
hülyeségeket, mert a tudatlanok bátorságával csak hülyeségeket lehet beszélni. Hangsúlyozza, hogy 
aki nem ismeri a törvényt, a szabályozást az egyoldalúan ne próbálja a testületet ilyenre rávenni. 
Nevetségesnek tartja, nem is tudja minősíteni. Véleménye szerint a Képviselő Asszonynak 
nincsenek ismeretei, csak hall valakitől valami, és mint a papagáj kórus mondják mindenütt a 
hülyeséget.

 

Gulyás Sándorné testületi: Visszautasítja Alpolgármester úr stílusát, lehet, hogy tudatlannak tartja, 
de  nem érzi teljesen tudatlannak magát. Igaz, hogy nem szakértő, az emberek véleményét 
tolmácsolta. Viszont ahányan itt ülnek, valamennyiüket  az emberek delegálták ide, és kötelesek az 
emberek véleményét tovább tolmácsolni. Hangsúlyozza, ez kötelességük.

 

Macsári József polgármester: A vitát lezárja, és szavazásra bocsátja Gulyás Sándorné által 
felolvasott javaslatot. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen,  8 nem 
szavazattal – 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

13/2008. (I.25.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gulyás Sándorné képviselő által 
ismertetett határozati javaslatot - melyben az egészségbiztosítás privatizációjáról szóló törvény 
kapcsán Veres József országgyűlési képviselő felé intézett felhívást – nem fogadja el.

 

 

Kovácsné Kincses Anikó testületi tag: Elmondja, hogy több szülő megkereste a Petőfi úti Óvodából, 
mert lehetetlen parkolni az óvoda előtt. Sok szülő jár autóval és nincs hely a megállásra, nagy a sár, 
a gyerekek szaladnak az úttesten. Kéri, hogy valamilyen sürgős megoldást keressen a hivatal.

 

Macsári József polgármester: A Óvoda oldalában sajnos nincs hely parkolásra, esetleg a szemben 
lévő oldalon úgy, hogy az ott lakók bejárását ne akadályozza, átmeneti megoldás lehet. Amennyiben 
a városközpontra benyújtott pályázat nyer, abban szerepel parkoló kifejezetten az óvoda 
környékére.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Egyetért azzal, hogy átmenetileg meg kell oldani az óvodánál a 
parkolást.

 

Macsári József polgármester: A rendkívüli ülésen más napirend, bejelentés nem hangzott el, 
megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

 

                                                                          

Macsári József                                                        Dr. Oláh Ernő

polgármester                                                            címzetes főjegyző

 

 


