
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 25-én tartott 
üléséről a Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, Eitler 
Gottfried, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, 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, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné 
Győri Piroska aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői, meghívottak, és érdeklődők, Gali Mária 
jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 
önkormányzati képviselőket, napirendi pontokkal érintetteket, valamint a városi televízión keresztül 
a lakosságot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. 
Javasolja a meghívón szereplő napirendek tárgyalását úgy, hogy a 2. sz. napirendhez tartozó 
előterjesztéseket együtt tárgyalják, ezzel a Képviselő-testület tagjai egyetértettek. Mielőtt 
rátérnének az előterjesztések tárgyalására, kedves kötelességének tesz eleget, amikor két elismerést 
nyújt át testületi döntés értelmében.

 

Elsőként Tarsoly Balázsnét köszönti és ismerteti érdemeit, aki közel 40 éven keresztül dolgozott 
Szeghalmon óvodapedagógusként, és 25 évig volt az Újtelepi Óvoda vezetője. Kiváló szakmai 
felkészültséggel és gyermekszeretettel végezte óvónői munkáját, a szülőkkel a gyermekek 
érdekében kialakított kapcsolata példaértékű volt. Nyugdíjba vonulása alkalmával megköszöni az 
eddigi munkáját, majd átadja részére az Oktatási és Kulturális Minisztérium által adományozott 
Aranykatedra Emlékplakettet és további jó egészséget kíván a kitüntetettnek.

 

Vaszkó Tamást köszönti, aki 32 évig volt a szeghalmi Péter András Gimnázium igazgatója, részére 
címzetes igazgatói címet adományozott Szeghalom Város Önkormányzata. Irányítása alatt egyedi 
arculatú középiskola, eredményes oktató-nevelő munka jött létre a Sárrét központjában, 



Szeghalmon. Tevékenységének köszönhetően 1990-től öt alapítvány jött létre azzal a céllal, hogy 
anyagilag támogassa a diákokat, segítse az eszközfejlesztést. Aktív szerkesztői munkájával jelentek 
meg a középiskola alapítóiról és történetéről szóló kiadványok, kapcsolattartó munkájának 
köszönhetően teljesedett ki az „Öregdiák” mozgalom. Munkája, és érdemei elismeréseként, 
nyugdíjba vonulása alkalmából átadja Vaszkó Tamás részére a címzetes igazgatói címet tanúsító 
oklevelet és további jó egészséget kíván az igazgató úrnak.

 

Vaszkó Tamás igazgató: Megköszöni a tisztelt Képviselő-testület tagjainak az erkölcsi elismerést, 
amely nagyon jó érzéssel tölti el. Ugyancsak megköszöni a diákoknak is, hogy a Békés Megyei 
Hírlapban közzétett Év emberére történő számítógépes szavazás során, közreműködésüknek 
köszönhetően 53 %-os eredménnyel a 4. helyezést érte el. A Képviselő-testület tagjainak jó 
egészséget, és további eredményes tanácskozást kíván.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után a Képviselő-testület rátér a napirendek tárgyalására.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Szóbeli kiegészítést tesz a 124/2007. Ökt. sz. határozattal 
kapcsolatban. Február 29-én lesz a MÁV illetékes vezetőivel a Szeghalom Gyoma, Szeghalom-
Püspökladány vonatkozásában egyeztető tárgyalás a várost érintően.

Ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadásra a jelentést, amellyel a bizottságok egyetértettek, és kéri 
a hozzászólásokat. Hozzászólás nem hangzott el, az írásos jelentést a szóbeli kiegészítéssel együtt 
szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

15/2007. (II. 25.) Ökt. sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Önkormányzat 2008. évi költségvetése



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Nem volt egyszerű a költségvetés összeállítása, több alkalommal volt 
egyeztetés az intézményekkel, hiszen a legfontosabb, hogy a város intézményei zavartalanul 
működni tudjanak

A saját bevételek között szerepelnek az intézményi működési és sajátos bevételek, valamint a helyi 
adók, melyek közül az iparűzési adó 3,4 %-os mértékű növekedéssel került megtervezésre, az 
építményadó a 2007. évi bázisszinten lett tervezve. Az átengedett bevételeket említve a 
gépjárműadóból 112 M Ft bevételre számít az Önkormányzat, ez a 2007. évi teljesítésnek felel meg. 
A város 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.971.782 ezer Ft-ban terjeszti a 
Képviselő-testület elé. 2 ingatlanértékes van beépítve a költségvetés bevételébe, amelyre nagy 
szüksége lesz az Önkormányzatnak. A kiadást tekintve a 4. oldalon lévő szöveges értékelés mutatja, 
hogy hogyan alakul a költségvetés összetétele. 6,2 %-os átlagos saját bevételre lehet számítani, 25,8 
/%-os önkormányzati támogatás, 67,9 % állami támogatás biztosítja a 2008.évi működését 
Szeghalom városnak. A számok a 2007.évi előirányzathoz hasonlítva bizonyos esetekben torzak, 
hiszen a 0,8%-os személyi jellegű kiadás növekedése ellenére ez tartalmazza a közszférának az 5 
%-os béremelését, a soros előrelépéseket, jubileumi jutalmakat A dologi kiadásoknál is 90,5 %-ról 
lehet számot adni. A szociális jellegű feladatok átadásával a költségvetésből az Idősek Gondozási 
Központja az ehhez tartozó valamennyi szociális jellegű ellátással kiesett, mivel ez a Kistérségnél 
jelenik meg. Érdekesség, hogy a múlt évi előirányzattal szemben 2008. évben 232 milliót is 
meghaladó szociálpolitikai kiadást tartalmaz a költségvetés. A felhalmozási jellegű kiadásoknál 
szerény mértékű, csakis pályázatokból megvalósuló beruházásokat jelenítettek meg. Ezzel a szóbeli 
kiegészítéssel bocsátja vitára a 2008. évi költségvetés anyagát.

Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos, kérdéseket, észrevételeket. A Bizottságok a költségvetés 
anyagát véleményezték, és elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek.

 

Gajda Mihály bizottság elnöke: Most át lehet tekinteni, hogy milyen helyzetben van az 
Önkormányzat és az ország, és ennek tükrében kell vizsgálniuk ezt a költségvetést. Az elmúlt év 
nem volt egyszerű az emberek számára, és az Önkormányzatnak sem. Ehhez kell viszonyítani, hogy 
mire lehet számítani 2008-ban. Az utóbbi időszakban sokadik gázáremelést, jelentős 
villanyáremelést és 8 %-os inflációt, ezzel párosulva növekvő munkanélküliséget, ami a térséget 
nagyban sújtja. Ebben az elmúlt években semmi javulás nem tapasztalható, hogy a 25 %-os 
munkanélküliségben valami változott volna. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr kijelölte az „új 
baloldali politikát” a Parlamentben, többek között a „tudást”. Ennek fényében a költségvetésben az 
oktatásra kevesebb pénzt lehet fordítani az elmúlt évihez képest. Nem látja a költségvetésben, hogy 
az oktatásban a szocialista párt hogyan akar megfelelni a miniszterelnökük elvárásának. Ehhez 
kapcsolódik az Általános Iskolánál a tanulócsoportok számának meghatározása, amellyel nem 
értenek egyet. 3 osztállyal lesz kevesebb, ennyi osztály összevonás lesz, amely nem érinti 
kedvezően a tanulókat, szülőket. Ez a tudás jegyében tett intézkedésnek felel meg?

Következő dolog a munkanélküliség, a munkahelyteremtés elmaradása, amely szintén nem valósult 
meg. Ezen a területen semmi javulás nem történt, a helyzet drasztikus. Mindig hiányolja a 
költségvetésből, hogy e fölött szemet hunynak, és semmi nem intézkedés nem történik 
munkahelyteremtéssel kapcsolatban. Reméli a miniszterelnök úr nem úgy gondolta, hogy több 
segélyt kell kiosztani,



az oktatásra kevesebbet szánni.

 

Összességében az előterjesztett költségvetés a múlt évi tényhez képest 300 M Ft-tal kevesebb, így a 
Szeghalmi Önkormányzat mozgástere, a lehetőségek folyamatosan szűkülnek. Hol van az a régi 
időszak, amikor út és csatornaépítésre tervezett a város a költségvetésben? A jelenlegi pályázatokat 
tekintve, számolni kell az önerő biztosításával, amely elég nagy összeg lesz, bár ezekből messzire 
nem lehet jutni. Bátran kijelentheti, hogy Szeghalom „nem az EU-s pénzek paradicsoma lesz a 
jövőben”.

Mielőtt bárki is erős kritikának tekintené a fentieket, elmondja, elismeri, hogy az Önkormányzatok 
kényszerpályán mozognak, hiszen a költségvetési keretek megszabottak, és ezzel együtt is 
elismerve a Hivatal munkáját, a FIDESZ frakció tartózkodni fog a költségvetés megszavazásánál.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Képviselőtársától nagyon szép kampánybeszédet lehetett hallani. 
Csakis támogatni tudja a polgármester úr szavait, hogy ez a költségvetés mindenre figyel, és egy jó 
színvonalú működést biztosít az önkormányzat intézményei részére a körülményekhez képest. A 25 
%-os önkormányzati támogatás az intézményeknél azt jelenti, hogy az intézményi feladatok nem 
sérülnek, azok működni tudnak. Az oktatást tekintve ez Szeghalmot is érinti és Gajda képviselőtársa 
szavait már sokszor idézte, amikor először Gajda úr 10 évvel ezelőtt elmondta, hogy a 
gyereklétszám milyen drasztikusan csökken. Ezt a jelenlegi problémát, az osztályösszevonást 
minden évben átélik az Általános Iskolában, amely számukra is nagy gondot jelent. A költségvetés 
ez által valóban csökken. A munkanélküliség mellett meg kell említeni a szakemberhiányt. A 
középiskola vezetője felé tolmácsolta ezt a problémát a Képviselő-testület, hogy a szakember hiányt 
meg kell oldani, a képzéssel a fejlődést biztosítani kell.

Visszatérve a képviselőtársa által idézettekre, az oktatással kapcsolatban természetes, hogy 
mindenhova kell pénz, de kinek? A szolidaritás arról szól, hogy a gyengéket, az elesetteket segíteni 
kell, nem pedig mindenkit. A lényegi kérdésekről kell beszélni, és nem kampányolni. A költségvetés 
elfogadását támogatja.

 

Farkas József alpolgármester: A költségvetési koncepció összeállításánál is sejteni lehetett, hogy 
nem lesz egyszerű a 2008. évi költségvetés összeállítása. Csatlakozik Pákozdi képviselőtársához, 
hogy az előterjesztett költségvetés biztosítja az intézmények zavartalan működését, és e mellett 
fejlesztés is tervezhető. A beruházásokat illetően mértéktartónak kell lenniük. Látható az 
előterjesztett költségvetési anyagban, hogy a beruházásokat csak pályázati támogatásokból lehet 
megoldani, de így volt ez a korábbi 5 évben is. Gajda képviselőtársának említi meg, hogy az 
1998-2002. között, a FIDESZ kormánya alatt mik valósultak meg. Képviselőtársa kijelentésére 
utalva, kérdezi, hogy miért lenne szorult helyzetben Szeghalom város? A város eddig hitel nélkül 
működött, most ha eredményesek lesznek a pályázatok, hitel felvételére lesz lehetőség, és a város 
hitelképes.

Ugyancsak a képviselőtársát kérdezné, aki a munkanélküliséget említette, hogy hány munkatársnak 
mondtak fel a MOL-nál. Ezt csak azért említi meg, hogy képviselőtársa ennyire kihangsúlyozta a 
munkanélküliség kérdését, hogy ebben nem történt javulás.



 

A továbbiakban felsorakoztatja az intézményekkel kapcsolatban mindazt, amely csökkenthetné a 
kiadásokat: intézmények esetleges összevonása; a gyermekélelmezést esetleg a kollégiumhoz 
csatolni; a bölcsődét kisebb épületben elhelyezni, ahol a szükséges feltételeket megteremtenék a 
gyerekek számára, a nagy épületben való működés nagy kiadást jelent. Amennyiben pályázat útján 
megvalósul az új diákkonyha, sokkal kevesebb energia ráfordítással fog működni, és kulturáltabb 
körülmények között lesz a feladat ellátva.

Fontos, hogy a rekultiváció a szeméttelepen megépüljön, és a város rekonstrukciója is fontos, a 
városközpont és a város egyéb területén a fejlesztések megvalósuljanak. Nagy eredménynek tekinti 
a Tildy utca rendbetételét.

Ugyancsak fontosnak tartja a jövőben, hogy a közterületi munkákat gépesíteni kell, mivel 
közmunkával nem oldható meg a település tisztasága. Ugyancsak fontos feladat, az egészséges 
ivóvíz biztosítása a túlzott jódtartalom miatt, ezért ide kellene hozni a regionális vizet, csak ez lehet 
a megoldás. Véleménye szerint a költségvetés megnyugtatóan rendezi az intézményeknek a sorsát, a 
beruházások is megvalósulnak az eredményes pályázatok esetén, és a költségvetést minden 
fenntartás nélkül el lehet fogadni, ezért támogatja ennek megszavazását.

 

Gajda Mihály testületi tag: Az alpolgármester úr szavait tekintve, úgy ítéli meg, hogy nagyon 
számítanak a pályázati támogatásokra, amelyet egyáltalán nem lehet biztosra venni. Talán nem volt 
elég kijózanító pofon az, amikor az Újtelepen a 8 utca kövezésére beadott EU-s támogatás nem 
nyert. A források nem lesznek olyan mértékűek, hogy elegendőek legyenek, ezért óvatosan kell 
számolni a támogatási lehetőségekkel, mert kevesebbek lesznek a korábbiaknál. A költségvetés 
egyébként nem említi a hitel felvételét. A városközponttal kapcsolatban megjegyzi, előbb-utóbb 
eljön az az idő, miszerint nem csak annak örülnek, hogy a Tildy utca milyen jól néz ki, hanem 
elkerülhetetlen lesz a közmű rehabilitációja. Ezen is gondolkodni kell, hogy ez miből fog 
megvalósulni. Kész van a díszburkolat, amihez majd hozzá kell nyúlni a közművek fejlesztése 
miatt.

Az ivóvíz problémája nem fog megoldódni azzal, hogy Körösladány, Vésztő és Szeghalom 
összekötésre kerül, mert ebben az ivóvízminőség javító programban a rekonstrukcióról még szó 
sincs. Ha ez Szeghalmon megvalósul 1-2 milliárd forintban, ki fogja ezt finanszírozni, és ki fogja 
ezt a vízdíjban megfizetni? A lakosságnak kell majd megfizetnie, amelyre az EU nem is ad pénzt. 
Előbb utóbb meg kell tanulni, hogy az Európai Unió nem ad egykönnyen pénzt, mindennek 
megköveteli a maga hasznát, ez látható volt az újtelepi utak esetében is.

Megjegyzi a fentieken túl, hogy a MOL-nál történő munkaviszony megszüntetésekhez nincs köze.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A személyét érintő kérdésekre történő utalás után hangsúlyozza, 
hogy jó lenne, ha Szeghalom városról szólna a vita, és nem kellene örülni annak, hogy például nem 
nyert az Újtelepi 8 utcára beadott pályázat, és az Önkormányzat elveszítette ezt a támogatást. 
Képviselőtársa által elmondottak ezt mutatják. Kérdezi, hogy mióta megyei képviselők, Farkas 
Zoltán alelnök úrral együtt, mit tettek a városért, illetve el kellene azon gondolkodni, hogy mivel 
tudnák segíteni a várost, erről számot lehetne adni. Amikor Macsári József volt a térségi tanácsnok, 
amikor MSZP-SZDSZ uralom volt, akkor a város 4 év alatt nagyon sokat fejlődött. Ebben az 
időszakban közel 1 milliárd forintos egészségügyi beruházás létesült meg a településen.



 

Gajda Mihály testületi tag: Az egészségügyi beruházást illetően, az egész címzett támogatásnak 
saját maga volt az ötletgazdája, nem kevés köze volt a címzett támogatás megnyeréséhez, hiszen 
tudvalévő, hogy első alkalommal el volt utasítva a pályázat, és segített abban, hogy a későbbiekben 
sikeres legyen a címzett támogatás.

A továbbiakban hangsúlyozza, hogy ha végigtekintik, hogy milyen EU-s pályázatok vannak 
munkahelyteremtésben, akkor nem mondana olyat képviselőtársa, hogy ki mit tehetne. Az aktuális 
pályázatokat meg kell nézni, amiből az önkormányzatok nincsenek kizárva. Sajnos a szeghalmi 
önkormányzat ezen a területen gyengébben mozog. A Megyének volt előkészítve munkahely 
teremtési programja, ipari park, inkubátorház létrehozása Szeghalom tekintetében. Ezt a Békés 
Megyei Önkormányzat pályázatként benyújtotta, és ezt a projektet a Kormány nem támogatta. Tehát 
ipari park ilyen módon nem fog épülni a városban.

 

Macsári József polgármester: Lezárja a vitát, amely már nem a költségvetésről szól. Szóbeli 
kiegészítésként még elmondja, hogy a költségvetésben szereplő 20 M Ft pályázati önrész nem túl 
magas, a tavalyi 37 M Ft-hoz viszonyítva, amelyből 200 milliós beruházás valósulhatott meg. 
Leszögezi, hogy nem hiányozna az a 300 M Ft a költségvetésből, ha Szeghalom városa nyújtja be a 
kerékpárút építésre a pályázatot, mert így kedvezőbb lenne a helyzet. Az egészségügyi beruházással 
kapcsolatban mindenképpen szükségesnek tartja megjegyezni, hogy kinek mi az érdeme, erről 
hosszasan lehetne vitatkozni, annak örül, hogy ez a beruházás megvalósult. Egy azonban biztos, 
hogy 3 évig járták személyesen az Egészségügyi Minisztériumot a beruházás érdekében, és a 3. 
évben sikerült a 853 millió Ft-os címzett beruházás. Úgy gondolták ezt a nagy összegű beruházást 
tekintve, hogy jobban járnak, ha a gesztor a Békés Megyei Önkormányzat lesz, és nem Szeghalom a 
kevés apparátussal.

A fentiek után szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2008. évi költségvetését, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 6 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2008. (II. 26.) számú

 r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65.§-a alapján, a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2007.évi 
CLXIX. törvény figyelembevételével  az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya



 

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, valamint az 
Önkormányzat költségvetési szerveire.

 

2. §

 

(1) Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az 
alábbiakban állapítja meg:

 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

 

Cím

Megnevezés

1.

Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola

3.

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetokt.Int.

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) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalon belül az 5. sz. melléklet 
szerinti szakfeladatokat határozza meg.

 

3. §

 

(1) A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2008. évi összesített 
költségvetésének

a./ bevételi főösszegét 1.971.782 ezer Ft-ban

b./ kiadási főösszegét 1.971.782 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

(2) Az önkormányzat céltartaléka 89.907 ezer Ft.

 

Ebből:

- tanulók tankönyv támogatása

 7.697 ezer Ft

- közfoglalkoztatás

 26.210 ezer Ft

- egyéb céltartalék



 36.000 ezer Ft

- felhalmozási pályázati sajáterő

 20.000 ezer Ft

(melyből a megvalósítandó beruházások, felújítások:

Ø       Arany János utca rekonstrukció

Ø       Eü. alapellátás rekonstrukció

Ø       Tűzoltóság eszközbeszerzése – pályázati önerő biztosítása

Ø       Játszóterek felújítása – pályázati önerő biztosítása

Ø       Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréje – pályázati önerő biztosítása

 

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2008.évi költségvetésének

a./ bevételi főösszegét 1.971.232 ezer Ft-ban

b./ kiadási főösszegét 1.971.232 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

(4) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2008.évi költségvetésének

a./ bevételi főösszege 550 ezer Ft

b./ kiadási főösszege 550 ezer Ft.

 

Költségvetési bevételek

 

4. §

 

   (1)         Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. 
melléklet tartalmazza.

 



   (2)         Az önkormányzat intézményeinek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza

 

Költségvetési kiadások

 

 5. §

 

   (1)         Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételi-, kiadási előirányzatait a Képviselő-
testület az 1. és 4. melléklet szerint határozza meg:

 

 

Bevétel

Kiadás

1.

Működési

 1.885.584 ezer Ft

 1.838.470 ezer Ft

2.

Felhalmozási

 86.198 ezer Ft

 133.312 ezer Ft

 

ÖSSZESEN:

 1.971.782 ezer Ft

 1.971.782 ezer Ft

 

   (2)       A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek (címeinek) és a Polgármesteri 
Hivatal szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát a 3., 5. melléklet szerint állapítja meg.



 

6. §

 

A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, feladatonként tájékoztató jelleggel a 
„Tájékoztató adatok V.” melléklet mutatja be.

 

7. §

 

Az önkormányzat kezességvállalásait, valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 7. és 8. 
melléklet, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését elfogadó határozatot a 10. melléklet 
tartalmazza.

8. §

 

Az önkormányzat 2008. évi várható bevételei és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az 
előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet foglalja magába.

9. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008-2010. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett 
bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a „Tájékoztató adatok 
IV.” melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

 

10. §

 

Az önkormányzat létszám keretét-álláshelyek számát a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 



11. §

 

Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
megváltoztathatóak.

12. §

 

(1)      A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

 

(2)   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a 
Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

13. §

 

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei saját hatáskörben előirányzat-módosítást 
hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-
testületet 30 napon belül köteles tájékoztatni.

14. §

 

(1)   A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §.(2) bekezdésének 
figyelembevételével a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok előirányzatai közötti 
átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.

 

(2)  Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1 millió Ft keretösszeg erejéig, saját 
hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást.

 

15. §

 

Az önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja 
meg.



16. §

 

Az intézmények finanszírozása nettó módon, az intézmények által készített (az önkormányzat által 
elfogadott) előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.

Záró rendelkezések

 

17. §

 

(1)   E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 01. 
napjával kell alkalmazni.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.

 

Macsári József polgármester: A költségvetéshez kapcsolódik az Általános Iskola tanulócsoportjai 
számának meghatározása, amely 2008. szeptember 1-től érvényes. A bizottságok támogatták a 
határozati javaslatban foglaltakat, és kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket.

Hozzászólás nem hangzott el, és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – 6 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

16/2007. (II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tildy Zoltán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulócsoportjainak számát az alábbiak szerint határozza 
meg 2008. szeptember 1-től.

 

-  I.-VIII. Évfolyamra 30 osztály

   Benne a tanórán kívüli időkeret terhére



   felsősöknek igény szerinti tanulószoba 1 csoport

- Napközis tanulócsoportok igény szerint,

   de nem lehet több, mint 10 csoport

- Speciális tagozat 1-8. évfolyamból 3-3

   összevonás 2 összevont osztály

 

Az alapfokú művészeti iskolára vonatkozó beiskolázásról a folyamatban lévő akkreditáció 
befejeződése után, a társiskolákkal való megállapodás a beiratkozás függvényében teszünk 
javaslatot. Itt határozzuk meg a feladatellátáshoz engedélyezett közalkalmazotti létszámot is.

 

Tájékoztatás:

Határidő: 2008. március 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Végrehajtás:

Határidő: 2008. szeptember 1.

Felelős: Fekete László igazgató

 

2/1. sz. napirend: A 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy mi indokolja a 2007. évi költségvetés 
módosítását, amellyel a bizottsági tagok egyetértettek. Kéri a hozzászólásokat. A napirenddel 
kapcsolatban hozzászólás nem volt, javasolja a rendelet-tervezetet elfogadásra, amelyet szavazásra 
terjeszt elő. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 



SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2008. (II. 26.) számú 

r e n d e l e t e

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

módosításáról

 

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

 

1.§

 

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

 

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

a./ bevételi főösszegét 2.281.164 ezer Ft-ban

b./ kiadási főösszegét 2.281.164 ezer Ft-ban

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

 

2.§

 

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

 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2007.évi költségvetésének

a./ bevételi főösszegét 2.280.469 ezer Ft-ban

b./ kiadási főösszegét 2.280.469 ezer Ft-ban



állapítja meg.

3.§

 

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

 

Bevétel Kiadás

1./ Működési 2.014.112 ezer Ft 1.859.426 ezer Ft

2./ Felhalmozási 267.052 ezer Ft  421.738 ezer Ft

ÖSSZESEN: 2.281.164 ezer Ft 2.281.164 ezer Ft

 

4.§

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

3. sz. napirend: Képviselő-testület 2008. évi munkaterve

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Képviselőtársaitól javaslatokat kért a munkatervre vonatkozóan, és a 
beérkezett javaslatok alapján lett összeállítva a munkaterv. A bizottságok elfogadásra ajánlották a 
munkatervet, kéri a hozzászólásokat.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Javasolja, hogy a munkatervben szereplő augusztus 18-i képviselő-
testületi ülést 25-én tartsák meg, mivel a korábbi időszakban még sok mindenki szabadságon van, 
viszont a napirendek pedig közérdeklődésre tarthatnak számot. Tájékoztatja egyben az 
alpolgármester urat, ha úgy kívánja a Képviselő-testület, hogy mint a Békés Megyei Közgyűlés 
alelnökeként beszámoljon, akkor most meghatározásra kerülhet az időpont. Várja az időpontot, 
amikor a munkájáról beszámolhat.

 

Macsári József polgármester: Személyes elfoglaltsága miatt lett az augusztusi 18-i nap 
meghatározva, és mivel a napirendek többségének az előadója, ezért kéri, hogy járuljon ehhez az 
időponthoz hozzá a tisztelt Képviselő-testület. 



Az alelnök úr bármikor tarthat tájékoztatót a Képviselő-testületnek, nem feltétlenül fontos ezt a 
munkatervben rögzíteni. A munkatervet elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelően, és 
szavazásra bocsátja azt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

17/2008. (II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évre összeállított képviselő-
testületi munkatervet jóváhagyta.

Megbízza a polgármestert a munkatervben foglaltak végrehajtásáról.

 

Határidő. Értelemszerű

Felelős: Macsári József polgármester

 

4. sz. napirend: 2008. évi ellenőrzési ütemterv

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezetének 2008. 
évi ellenőrzési ütemterve elkészült, a bizottságok jóváhagyásra javasolták. Kéri ezzel kapcsolatos 
észrevételeket, véleményeket.

Hozzászólás nem hangzott el, az írásos előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

18/2008.(II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
belső ellenőrzési szervezetének 2008. évi ellenőrzési ütemtervét jóváhagyta.

Megbízza a polgármestert az ellenőrzési ütemtervben foglaltak végrehajtásáról.

 

Határidő: Értelemszerű

Felelős: Macsári József polgármester

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az SZMSZ módosítására azért kerül sor, mivel a Szociális Iroda és a 
Gyámhivatal összevonásra kerül, a feladatok az előterjesztésben leírtak szerint alakul. A bizottságok 
egyetértettek a rendelet e szerinti módosításával, kéri képviselőtársai véleményét. Hozzászólás nem 
hangzott el, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, amelynek eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2008.(II. 26.) sz.

r e n d e l e t e

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1995.(III.27.) sz. rendelete 
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról.

 

1. §
 



(1)         A rendelet 25. § (2) bekezdésében meghatározott 4. sz. melléklet (továbbiakban: melléklet), 
2 § (3) bekezdés g., pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a h., pontja, g., pontra módosul.

(2)         A melléklet 2. § (3) bekezdés b. pontja helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

b., Szociális Iroda és Gyámhivatal

- szociális ellátások,

- gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok,

- rehabilitáció,

- gyámügyek (jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek),

- menekültügyek,

- adósságkezelés,

- munkanélküliek ellátása,

- hadigondozás,

- egyéb egészségügyi feladatok,

- szociális vállalkozások,

- térségi gyámhivatali feladatok,

- Ptk-ból adódó feladatok,

- illetékességi terület 2002. január 1-től:

  Szeghalom, Körösladány

 

2. §
 

Ez a rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

6. sz. napirend: Képviselők és bizottságit tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése a korábbi 



emeléssel azonos. Bizottsági tagok tárgyalták az előterjesztést, és javasolták elfogadásra. Kéri a 
hozzászólásokat.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Javasolja, hogy ne emeljék ebben a válságos időszakban a 
tiszteletdíjat, hanem inkább támogatás címen más célra fordítsák, ha van erre lehetőség.

 

Macsári József polgármester: A költségvetés már tartalmazza ezt az emelést. A javaslatra reagálva 
elmondja, hogy a bizottsági tagok és képviselők a tiszteletdíjukat bármikor és bármilyen célra 
felajánlhatják, mint ahogyan ezt meg is teszik. A rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja, amelynek 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal , 6 tartózkodással az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2008.(II. 25.) sz.

r e n d e l e t e

 

 

a települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló, többszörösen módosított 4/1996.
(II.26.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról.

 

1. §
 

A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(2) A tiszteletdíj mértéke:

a.) A Bizottság elnöke részére: 63.000.- Ft. (régi: 60.000.- Ft.)

b.) A Bizottság képviselő tagjai részére: 51.000.- Ft. (régi: 48.000.- Ft.)

c.) A Bizottság nem képviselő tagjai részére: 28.000.- Ft. (régi: 26.000.- Ft.)

 

2. §



 

Ez a rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell 
alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

7/1. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Alapító Okiratának 
módosítása

 

Előadó: Macsári József polgármester: Az alapító Okirat módosítása azért vált szükségessé, mivel 
készülve a TISZK-re, minden lehetséges tanítandó szakmának szerepelni kell az intézmény alapító 
okiratában. A módosítással a bizottságok tagjai egyhangúlag egyetértettek. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket az írásos anyaggal kapcsolatban. Hozzászólás nem hangzott el, a módosított alapító 
okiratot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

19/2008. (II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

 

1., Az Alapító okirat 12. helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

12. Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:

TEÁOR 853100 általános középfokú oktatás

TEÁOR 853200 szakmai középfokú oktatás

 

2., Az Alapító Okirat 13.1. 80221-4 alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás.



- 31 521 09 1000 Gépi forgácsoló

- 31 521 09 0100 31 01 Esztergályos

- 31 521 09 0100 31 04 Köszörűs

- 31 521 09 0100 31 05 Marós

- 31 521 10 1000 Géplakatos

- 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító

- 31 521 11 1000 Hegesztő

- 31 521 11 0100 31 01 Bevontelektródás hegesztő

- 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti hegesztő

- 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztő

- 31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő

- 31 521 11 0100 31 05 Hegesztő-vágó gép kezelője

- 31 521 11 0100 31 06 Volframelektródás hegesztő

- 33 542 05 0100 21 01 Fehérnemű-készítő

- 33 542 05 0100 21 04 Textiltermék összeállító

- 33 542 05 0010 33 01 Csecsemő- és gyermekruha készítő

- 33 542 05 0010 33 02 Férfiszabó

- 33 542 05 0010 33 03 Női szabó

 

3., Az Alapító Okirat 13.1. 80224-1 alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás

- 31 521 09 1000 Gépi forgácsoló

- 31 521 09 0100 31 01 Esztergályos

- 31 521 09 0100 31 04 Köszörűs

- 31 521 09 0100 31 05 Marós



- 31 521 10 1000 Géplakatos

- 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító

- 31 521 11 1000 Hegesztő

- 31 521 11 0100 31 01 Bevontelektródás hegesztő

- 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti hegesztő

- 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztő

- 31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő

- 31 521 11 0100 31 05 Hegesztő-vágó gép kezelője

- 31 521 11 0100 31 06 Volframelektródás hegesztő

- 33 542 05 0100 21 01 Fehérnemű-készítő

- 33 542 05 0100 21 04 Textiltermék összeállító

- 33 542 05 0010 33 01 Csecsemő- és gyermekruha készítő

- 33 542 05 0010 33 02 Férfiszabó

- 33 542 05 0010 33 03 Női szabó

- 54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus

- 54 542 01 0010 54 03 Textilipari technikus

- 54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai szoftverüzemeltető

- 54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető

- 54 481 03 0010 54 03 IT biztonságtechnikus

- 54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó

- 54 481 03 0010 54 07 Webmester

- 52 523 01 0100 52 01 PLC programozó

- 54 862 01 0000 Munkavédelmi technikus

- 55 345 01 0010 55 05 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző

- 54 345 02 0000 Logisztikai ügyintéző

- 54 345 02 0001 54 01 Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző



 

4., Az Alapító Okirat 13.2. 80402-8 alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás

- 31 521 09 1000 Gépi forgácsoló

- 31 521 09 0100 31 01 Esztergályos

- 31 521 09 0100 31 04 Köszörűs

- 31 521 09 0100 31 05 Marós

- 31 521 10 1000 Géplakatos

- 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító

- 31 521 11 1000 Hegesztő

- 31 521 11 0100 31 01 Bevontelektródás hegesztő

- 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti hegesztő

- 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztő

- 31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő

- 31 521 11 0100 31 05 Hegesztő-vágó gép kezelője

- 31 521 11 0100 31 06 Volframelektródás hegesztő

- 33 542 05 0100 21 01 Fehérnemű-készítő

- 33 542 05 0100 21 04 Textiltermék összeállító

- 33 542 05 0010 33 01 Csecsemő- és gyermekruha készítő

- 33 542 05 0010 33 02 Férfiszabó

- 33 542 05 0010 33 03 Női szabó

- 54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus

- 54 542 01 0010 54 03 Textilipari technikus

- 54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai szoftverüzemeltető

- 54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető



- 54 481 03 0010 54 03 IT biztonságtechnikus

- 54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó

- 54 481 03 0010 54 07 Webmester

- 52 523 01 0100 52 01 PLC programozó

- 54 862 01 0000 Munkavédelmi technikus

- 55 345 01 0010 55 05 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző

- 54 345 02 0000 Logisztikai ügyintéző

- 54 345 02 0001 54 01 Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző

- A2 C alapfokú Angol nyelvvizsgára felkészítő

- B2 C középfokú Angol nyelvvizsgára felkészítő

- A2 C alapfokú Német nyelvvizsgára felkészítő

- B2 C középfokú Német nyelvvizsgára felkészítő

 

5., Az Alapító Okirat módosításai 2008. március 1. napján lépnek hatályba.

 

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

 

Határidő: 2008. március 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

7/2. Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Házirendjének módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József: polgármester: Az intézmény Házirendjét jogszabályi módosítások miatt szükséges 
módosítani. Az előterjesztett módosított Házirendet a Nevelőtestület, Diák Önkormányzat, Szülői 
Munkaközösség támogatta. Ugyancsak támogatták a bizottságok is, a napirend véleményezése 
során. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Hozzászólás nem hangzott el, az előterjesztést 
javasolja elfogadásra, és szavazásra bocsátja azt. 



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

 

H a t á r o z a t

 

20/2008. (II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Péter András Gimnázium és 
Szigeti Endre Szakképző Iskola Házirendjét.

Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.

 

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

Felelős: Magyar István igazgató

 

7/3. sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Pedagógiai Programjának módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Általános Iskola pedagógiai programját tartalmazza az 
előterjesztés a módosításokkal együtt. Részben térségi feladatokat lát az iskola, valamint részese a 
„KOMP-ra szállás” projektnek, és ezért aktualizálni kellett a pedagógiai programot. A Bizottság 
tagjai támogatták a módosítást, javasolták elfogadásra. Kéri a véleményeket, észrevételeket. A 
napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem volt, az előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

21/2008. (II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testület jóváhagyja a Tildy Zoltán Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Pedagógiai Programját.

 

Megbízza az intézmény igazgatóját, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.

 

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

Felelős: Fekete László igazgató

 

7/4. sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratának módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Iskola Alapító Okiratatát a megváltozott TEÁOR számok miatt 
szükséges módosítani, illetve rögzíteni kellett azt a tényt, hogy korábban több tagintézményként 
működött az iskola. Korábban 1050 főre volt működési engedélye, ezt korrigálni kellett. A 
bizottságok támogatták a módosítást. Kéri a véleményeket, észrevételeket. Hozzászólás nem volt, 
az írásos előterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

22/2008. (II. 25.) 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 12.pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

12., Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:

            TEÁOR 852010 alapfokú oktatás

            TEÁOR 562900 egyéb vendéglátás

 

2., Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

16., Az intézmény befogadó képessége:

            16.1. általános tantervű tagozat, 944 fő

            16.2. gyógypedagógiai tagozat, 28 fő

            16.3. napközi otthon, 300 fő

            16.4. alapfokú művészetoktatás,

            300 fő, ebből egyéni képzésben résztvevő, nem több mint 30 %

 

3., Az Alapító Okirat módosításai 2008. március 1. napján lépnek hatályba.

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

 

Határidő: 2008. március 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

7/5.sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés hasonló az előzőhöz, TEÁOR szám változás miatt 
szükséges az alapító okiratot módosítani a Könyvtárnál. 



Javasolja a módosítást elfogadni, a bizottságok szintén támogatták azt. Az előterjesztést szavazásra 
bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

23/2008. (II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Miklós Városi Könyvtár Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

 

1., Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

8., Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:

            TEÁOR 910100 könyvtári, levéltári tevékenység

 

2., Az Alapító Okirat módosításai 2008. március 1. napján lépnek hatályba.

 

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

 

Határidő: 2008. március 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

7/6. sz. napirend: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Szavazatszámláló Bizottság tagjait kell választani a 2008. március 9-i 
népszavazásra a lemondások folytán megüresedett helyekre. 



A Bizottságok támogatták az előterjesztést, javasolja elfogadásra, és kéri a véleményeket. Az 
előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja, 
amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

24/2008. (II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a lemondás folytán megüresedett – 
szavazatszámláló bizottsági tagsági helyre az alábbi személyeket választja meg a 2008. március 9-i 
népszavazásra.

 

1. sz. Szavazatszámláló Bizottság:

 

1./ Gyürü Istvánné Szeghalom, Szabadság tér 14/B.

2./ Tótka Lászlóné Szeghalom Kinizsi u. 13.

3./ Horváth Zoltánné Szeghalom Simon F. u. 15/l.

 

10. sz. Szavazatszámláló Bizottság:

 

1./ Kalászné Váradi Tünde Szeghalom Bocskai u. 1-3./B.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: Értelemszerű

Felelős: Macsári József polgármester

 



7/7. sz. napirend: Vállalkozási szerződések közvilágítási berendezések üzemeltetésére és 
karbantartására

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: 2 vállalkozási szerződést tartalmaz az előterjesztés, és van egy 
melléklet, amely Szeghalom belterületén a kiemelt fontosságú gyalog átkelőhelyek, 
útkereszteződések jegyzékét tartalmazza és az érintett lámpatestek darabszámát, ugyanis a 
vállalkozótól ezek sürgős javítását kérni fogja az Önkormányzat. A Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 
és az EH-Szer Kft. szerződései lettek előterjesztve. Ez utóbbi cég árajánlata valamivel magasabb az 
előzőnél, de a bizottságok ezt támogatták, mivel ez tartalmaz egy sor cserét a szerződés időtartama 
alatt. Javasolja ezt a szerződést támogatni. Kéri a hozzászólásokat.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése, hogy miért került mindkét szerződés a Képviselő-testület elé. A 
cégek maguktól jelentkeztek?

 

Macsári József polgármester: Ez a két cég jelentkezett, az Áramszolgáltató ebből a tevékenységből 
ki fog szállni tudomása szerint, ezért is javasolja az ÉH-Szer Kft. szerződését elfogadásra. Köszönti 
a napirend kapcsán megjelent ÉH-Szer Kft. képviselőit.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A két szerződéssel kapcsolatban már véleményt alkottak a 
bizottsági ülésen, most a mellékletben felsorolt lámpatestek jegyzékével kapcsolatban veti fel, hogy 
az Újtelep XIX.-XVIII. utca sarkánál probléma volt az elmúlt időszakban, 2 hétvégén is ki kellett 
hívni az EON-t, mivel 2 lakókörzetben nem ég a villany, ez nyílván az ott lakóknak problémát okoz.

 

Macsári József polgármester: Az eset, a trafó kijavítása kiemelt fontosságúnak tekinthető, ez nem 
jelenthet gondot.

 

Tátorján Tibor ÁH-SZER képviseletében: A szerződéstervezet az aktív elemeket tartalmazza, és a 
trafókörzeti dolog ettől független. Egyébként 24 órás elhárítási időről volt szó, most kikerült az 
üzemeltetési szerződésből, amit kötelezően kötött a település az áramszolgáltatóval. Ettől 
függetlenül az energiavásárlással kapcsolatos szerződésben ennek az üzemeltetése továbbra is 
folyamatosan marad, ugyanígy a 24 órás elhárítás is. Tolmácsolják az EON irányába ezt a felvetést, 
hogy a jelzett helyen komolyabb problémák vannak a hálózaton, és ígérheti, hogy ez a probléma 
megoldódik. 2007-től az EON kiszervezte a régiókban is a közvilágítási feladatokat. Azért került 2 
szerződés a Képviselő-testület elé, mert az EH-SZER Kft. feladata, hogy ott ahol az EON 
szerződések lejártak, ott megjelennek, és az EON stratégiai feladatait elvégzik.



Macsári József polgármester: Megköszöni a tájékoztatást, és fentiek után szavazásra bocsátja az 
előterjesztéseket azzal, hogy EH-SZER Kft. vállalkozási szerződését fogadják el a fent említett 
melléklettel együtt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal  - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

25/2008. (II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városra vonatkozó közvilágítási 
berendezések üzemeltetésére és karbantartására az EH-SZER Kft.- vel kötött vállalkozási 
szerződést fogadja el a kiemelt fontosságú gyalogátkelők, és útkereszteződések jegyzékével együtt.

 

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

 

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

7/8. sz. napirend: Rendelet az élelmezési nyersanyagköltség, intézményi térítési díjak 
megállapításáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés az élelmezési nyersanyagköltség, intézményi térítési 
díjak megállapításáról szól, amelyet az Iskola terjesztett elő, mintegy 5 %-os nyersanyagérték 
növekedésről van szó. Tájékoztatásul elmondja, hogy többnyire 50-100 %-os támogatással étkeznek 
a gyerekek. A növekedés azt jelenti, hogy ezzel az értékkel többet kapnak a gyerekek az étkezésnél. 
A bizottságok elfogadásra ajánlották a rendelet-tervezetet. Kéri a hozzászólásokat. Hozzászólás nem 
hangzott el, a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 



SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

5/2008. (II. 26.) sz.

r e n d e l e t e

 

Az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek 
meghatározásáról szóló többszörösen módosított 5/1996.(II.26.) sz. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) módosításáról.

 

1. §

 

A rendelet 1. §-ában meghatározott 1. és 2. sz. mellékletek helyébe, amelyek az intézményi 
élelmezési nyersanyagnormákat és az intézményi térítési díjakat határozzák meg, e rendelet 1. és 2. 
sz. mellékletei lépnek.

 

2. §

 

Ez a rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően igénybe vett 
szolgáltatások esetében kell alkalmazni.

 

1. sz. melléklet

Élelmezési nyersanyagnormák
(ÁFA nélküli ár Ft-ban)



2. sz. melléklet

 

Intézményi térítési díjak

(A térítési díjak 20 % ÁFA-t tartalmaznak)

* Nem önkormányzati fenntartású intézmény esetén a megrendelőnek a rezsiköltséget (110 %) is 
meg kell térítenie.

** 80 % rezsiköltséget tartalmaz.

*** 105 % rezsiköltséget tartalmaz.

 

(Nagy Gábor testületi tag az üléstermet elhagyta.)

 

7/9. sz. napirend: Víz- és csatornadíj megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

(Mester Csaba testületi tag e napirendnél érkezett az ülésre.)

 

Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelent Csák Gyula vezérigazgató 
urat és munkatársát. Az előterjesztés az ivóvíz-ellátási és a csatornadíj hatósági megállapításáról 
szól, az Önkormányzat mint árhatóság fogja megállapítani, a vízmű közgyűlése által megállapított 
árat.

Kérdése, hogy a 11,9 %-os emelésből a III-as kategóriában hogyan lesz 28 %-os emelés. 
Véleménye szerint nem indokolt ennyi lakossági emelés. Kéri az anyaggal kapcsolatos 
hozzászólásokat.

 



Gajda Mihály testületi tag: Azt kell figyelembe venni, hogy egy fogyasztónak mennyi m3 az átlagos 
fogyasztása. Egyébként a díjszabályzat elfogadásra került, és ez alapján a díjszámítás 5 évre lett 
elfogadva. Kérdése, hogy Szeghalom hogyan szavazott a díjszabályzat elfogadásakor. Erre az 
emelésre számítani lehetett.

 

Macsári József polgármester: Amennyiben az átlagfogyasztást veszik alapul, akkor nem olyan 
magas a díjemelkedés. Figyelmet érdemel azonban az, hogy a tavalyi 4,5 %-os vízdíjemelést sokan 
nem fogadták el a Képviselő-testületben. Ez az emelés mégis alapot adott arra a Vízművek Zrt.-nek, 
hogy egy éves 120 millió Ft-os fejlesztési hányadot visszaoszt a településeknek, akik valamilyen 
vízzel kapcsolatos beruházást végeztek. 2005-ben csatornaépítésre kapott a város ebből, illetve a 
többi település is. Ez magában foglalta a bérleti díjat, a nyereséget, és ezen felül még a békéscsabai 
Árpád fürdő évi 200 milliós veszteségét. Így a szeghalmi, illetve az 58 tulajdonos település lakosai 
fizetik ezt meg. Kérdezi, hogy mi indokolja a 28 %-os díjemelést, illetve még a további emeléseket. 
Mindezt keresztül tudja vinni Békéscsaba, Orosháza, Szarvas, akik levették napirendről a 
békéscsabai Árpád fürdő esetét, amelyet az Észak-Békési települések kértek. Érthetetlen ez, hiszen 
jogosan kéri Gyula, Gyoma, Füzesgyarmat és a többi fürdővel rendelkező település, hogy az ő 
veszteségeiket is hasonlóan kezeljék a Békéscsabához. Fejlesztésre, az ivóvíz minőség javítására 
csak úgy kapnak támogatást, ha látja az Unió ennek a megtérülését. Nem normál értékű a jodid a 
szeghalmi vízben, nincs jótékony hatása a szervezetre, ezért joggal merül fel a kérdés, hogy mi 
indokolja a magas díjemelést.

 

Mikolik Judit testületi tag: Amikor egy m3 víz 110,60 Ft akkor miért kell fizetni 142,- Ft-ot? Ezt 
hogyan kell a lakossággal megértetni? Kérdése, hogy mi a helyzet abban az estben, ha nem 
fogadják el a díjemelést, milyen hátrány érinti a várost. Javasolja, hogy hatásos intézkedést kellene 
tenni, mivel Szeghalmon megszaporodtak nagyszámban a pajzsmirigyes betegek a víz nagyarányú 
jódtartalma miatt.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: Legutóbb, amikor a 4,5 %-os emelés volt, nem szavazták meg a 
FIDESZ.es képviselőtársai, sőt nagyon ellenezték. Most pedig a 28 %-os díjemelést támogatják. 
Csak arra utal vissza, hogy korábban képviselőtársait mi vezérelte, hiszen azt akkor is tudhatták, 
hogy ez a vízdíj nem nyújt fedezetet a közműrendszer felújítására, hogy jó minőségű víz legyen. 
Nincs szó felújításról, erről szó sem esik, akkor mi történik. Feltehetően elég magas színvonalú 
személyi juttatások vannak a Vízmű Zrt.-nél, és kérdezhetnék, hogy mennyi a vezérigazgató pénze, 
hiszen annak idején éppen e részről a korábbi vezérigazgatóval ezt megtette. Mindezek ellenére 
meg kell majd szavazni a díjemelést, mert a városnak nincs arra pénze, hogy mindenkitől átvállalja 
a különbséget.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Annak idején valóban megszavazta a vízdíjemelést, és most sem örül, 
de eléggé megemelkedtek az energiahordozók költségei, tehát ezeket a számításokat figyelembe 
kell venni.

 



Macsári József polgármester: Válaszol az elhangzott kérdésre, igennel szavazott a díjszabás 
elfogadásakor, de kiderült, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat pedig az Igazgatóság 
hatáskörébe utalja az inflációtól 1 %-kal eltérő díjmegállapítást. Említést tesz a már elhangzott 
tavalyi 8 %-os az inflációra, és ezzel összefüggésbe hozza a 4,5 %-os a vízdíjemelést.

 

Gajda Mihály testületi tag: Ha egy ipari fogyasztónál emelkedik az energiaáram, akkor várható a 
lakosságnál is mindig, ezt az embereknek el kell mondani.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: A vízdíj nem azért emelkedik, mert a jelenlegi, illetve a korábbi 
vezérigazgató így akarta, ennek nagyon sok összetevője van. Arra azonban oda kell figyelni, hogy 
ha a város nem vállalja át, akkor az legyen a kérdés, hogy hogyan lehet ezen segíteni. A számítást 
illetően, ha le van írva, hogy 110,60 Ft 2007-ben, 2008-ban 142,40 Ft a vízdíj, akkor ez mutatja a 
konkrét emelkedés %-át. Arról is fontos beszélni, ha ilyen minőségű a víz Szeghalmon, ha nem lesz 
víz, ha rossz a rendszer, akkor mit lehet csinálni? Most mindenképpen azt kell szem előtt tartani, 
hogy a városnak biztosítani kell a vizet. A következő nagy kérdés a jodid tartalom, és a regionális 
vízműre való csatlakozás kérdése, illetve a fejlesztés kérdése. Ezekről kellene inkább vitázni.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Két érdekes dologra szeretne rámutatni. Kicsit érdekes számára, 
hogy a választókörzetéhez tartozó Töviskesbe, a nagy arzéntartalom miatt kiszállítják az 
egészségtelen jódtartalmú vizet, ezért fordul elő a nagyszámú pajzsmirigyes beteg. Ez jelzi, hogy a 
víz nem a legjobb minőségű, ezért ez ügyben mielőbbi intézkedés szükséges. Mindez az 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottságon többször felvetődött, és ez a kérdés megoldásra vár 
sürgősen. A vezérigazgató úrnak említi, hogy éppen a kisfogyasztót sújtja az emelés, ami nagyon 
kellemetlen, de ennek ellenére sajnos nincs más lehetőség, és el kell fogadni a díjemelést, még 
akkor is ha sérti az igazságérzetüket.

 

Mester Csaba testületi tag: Üdvözli Pákozdi képviselőtársa megnyilatkozását, csatlakozik hozzá, 
hiszen nem azt kell nézni, hogy egy FIDESZ-es politikus ül a vezérigazgatói székben, hanem a 
város javát nézni, Mindenképpen a város javára kellene a kapcsolatot kialakítani. Konszenzust 
kellene megteremteni, és úgy dolgozni ez ügyben, hogy a város érdekeit képviseljék.

 

Gajda Mihály testületi tag: A vízfogyasztással kapcsolatban rámutat, hogy hogyan alakul a 
lakosságnak a díjfizetése. Tehát a kisfogyasztóknak kedvez a díjszabás alakulása.

A víz minőségével problémák vannak, a jód sem új keletű dolog. Szeretné mindenkinek a figyelmét 
felhívni arra, hogy amennyiben a város beruház, a város vezetéket épít, akkor a vízdíj akár duplájára 
is emelkedhet. Át kell gondolni, mielőtt vezetéképítésről szó van, hogy ezzel számolni kell. Kérdés 
az is, hogy ki fogja ennek a projektnek az önerejét megfizetni.

 



Dr. Farkas József alpolgármester: Érthetetlen számára, hogy képviselőtársa ennyire védi ezt a 
vízdíjemelkedést, holott korábban jóval kisebb mértékű emelésnek ellene voltak. El kellene dönteni, 
hogy a Vízmű, illetve Szeghalom város érdekeit képviseli-e Gajda képviselőtársa.

 

Macsári József polgármester: Megkéri Csák Gyula vezérigazgató urat, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait, és az elhangzott kérdésekre szíveskedjen 
válaszolni.

 

Csák Gyula vezérigazgató: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, és az elhangzott kérdéseket 
összefoglalva, azokra igyekszik válaszolni. A kisfogyasztók, illetve a nagyfogyasztók járnak-e jól, 
erre a bizottsági ülésen 2 állítást tett. Az áremelés jelenlegi hatásai legkevésbé a kisfogyasztókat 
sújtja. Viszont az is igaz, hogy 1 m3-re vetítetten a kisfogyasztó még mindig többet fizet, mivel 
kéttényezős a díjrendszer. Havi 100 liter fogyasztása esetén akkor havi 6-700 Ft a vízdíjemelés, és 
az 520 Ft alapdíj akkor is ott van. Viszont igaz az is, hogy az emelés mértéke kevésbé sújtja ezeket a 
fogyasztókat, mert a m3 díjra rakódik az emelés, és a havi kifizetése kismértékben emelkedik, erre 
vonatkozóan egy 20 m3-ig terjedő díjtáblázatot mind a 3 kategóriára minden településre igyekeztek 
eljuttatni.

Hogy hogyan alakul a saját és a tisztségviselőinek a fizetése, itt csak a sajátját említheti: a korábbi 
vezérigazgató fizetéséhez viszonyítva a sajátját tekintve 40-45 %-os a különbség az előző vezető 
javára. A személyi jellegű ráfordítások csökkentésében igyekezett az új vezetés lépni.

 

Következő kérdés, hogy hogyan lesz 20 %-os. A jelenlegi szabályozás a díjak tekintetében az egy 
cégszintű díjképzésben gondolkodik, úgy ezzel egyidejűleg érvényesíti a településen jelentkező 
költségviszonyok hatását is. A cégszintű díjképzésről, a kategóriák képzéséről részletes elemzést, 
tájékoztatást ad.

Annak ellenére, hogy itt heves viták vannak, ennek ellenére jó az együttműködés akár a 
polgármester úrral és a műszakiakkal is az eddigiek folyamán. Elhangzottak kritikák arra 
vonatkozóan, hogy jó-e a Vízművek Zrt. jelenlegi működési rendszere, erre azt kell válaszolnia, 
hogy nem jók, mivel sok tekintetben hibás. Hosszútávon mindenképpen így zátonyra fog futni a 
részvénytársaság, illetve a települések közmű szolgáltatási lehetősége, a közművek állapota is 
olyan, hogy erre reagálni kell. Az egyik nagy probléma az, hogy a rekonstrukciókra nincsenek 
források. Az Rt. működésében az eddigiekben a meghatározó érv az volt, hogy az inflációt el nem 
érő emelés érvényesüljön. Viszont az UNIÓ ha a vízi közműre támogatást biztosít, akkor elvárja, 
hogy ez fenntartható legyen hosszabb távon, ezt kötelezően érvényesíteni kell, amelyet ellenőrizni 
fognak. Békéscsabát említi példaként, hogy egy 18 milliárdos beruházásnak az ammortizációs 
pótlási igényét kötelezően be kell építeni a díjakba. Vésztő is hasonló gondokkal küzd, és azok a 
települések is, akik EU-s forrásokkal próbálják megvalósítani a beruházásokat. A forrásokra ettől 
függetlenül szükség is, mint ahogyan Szeghalmon is meg kell valósítani, hogy az egészséges 
ivóvizet biztosítani tudják a lakosságnak.

 

Nagy gond a településen a vízveszteség is a rendszereken.



 

A polgármester úr említette a 120 M Ft-os fejlesztési lehetőséget. A települések rendszereire 
legalább 1 milliárdot kellene költeni ahhoz, hogy ez hosszú távon elfogadható legyen. 66 
településre vetítve a 120 M Ft elenyésző.

Egyébként visszautalva a fent elhangzottakra, maga is sok hibát lát a társaság korábbi működése 
tekintetében, de nem lehet elmondani azt, hogy cserben hagyta volna a társaság a településeket.

 

Az Árpád fürdő veszteségéről nyíltan lehet beszélni, valóban ezt a veszteséget a társaság 
finanszírozza a működési költségének terhére, ez jelenleg is így van, mert van egy szabályozás és a 
mindenkori vezetésnek azt kell végrehajtania.

 

A jódtartalommal kapcsolatban elmondja, hogy átadta a laboratóriumi vizsgálati eredményeket a 
Bizottságoknak, ezt megtette Füzesgyarmaton is. Szakbizottságban szükséges a munkát elkezdeni 
erre vonatkozóan, és ígéri, hogy ehhez a Társaságuk a szakmai munkát biztosítani fogja, és az 
anyagi terhekben is részt tudnak venni. A közműrendszert üzemeltetésre kapták, és abból a kútból 
olyan vizet tudnak előállítani, amelyet ezek a rendszerek lehetővé tesznek, tehát a társaságnak csak 
üzemeltetési kötelezettsége van, és csak ebben a mértékben kérjék tőlük számon a megfelelő 
vízellátást.

 

Mi történik akkor, ha nem fogadják el az önkormányzatok a vízdíjemelést? Három szerepkörük is 
van: egyrészt tulajdonosai a társaságnak, másrészt a törvény által árhatósági szerepük van, és mint 
fogyasztók is jelen vannak az intézményrendszerükkel. Dönthet úgy is a Testület, hogy felfüggeszti 
a döntést, 30 napja van az Önkormányzatnak arra, hogy megvizsgálja a költségviszonyait a 
szolgáltatónak, és ha megalapozatlan az előterjesztés további egyeztetéseket kezdeményezhet.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a vezérigazgató úr részletes tájékoztatását, és a 
napirenddel kapcsolatban lezárja a vitát. Szeretné felhívni a tisztelt képviselőtárai figyelmét, hogy 
önkormányzati rendeletet kell módosítani az új hatósági ár vonatkozásában, illetve van az 
előterjesztésnek egy melléklete a hatósági díjtól eltérő vízdíj és csatornadíj alkalmazásáról. A 
szavazást ennek alapján kéri. Szavazásra bocsátja elsőként a rendelet-tervezetet, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 



SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2008.(II. 26.) sz.

r e n d e l e t e

 

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

 

1. §

 

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

 

 

a.)Alapdíjak a vízszolgáltatásban, az ÁFA nélkül:

b.) Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak, ÁFA nélkül:



c.)Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási) díja ÁFA nélkül, amely a mindenkor 
érvényes csatornadíj másfélszerese:

A rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban szavazásra bocsátja a napirendhez kapcsolódóan a 
hatósági díjtól eltérő vízdíj és csatornadíj alkalmazásáról szóló megállapodást, amely a Vízművek 
Zrt. és az Önkormányzat között jön létre 2008. március l-től december 31-ig. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

26/2008. (II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek Zrt.-
vel kötendő, 2008. március 1-től 2008. december 31-ig érvényes, határozott idejű megállapodással, 
amely a hatósági díjtól eltérő vízdíj és csatornadíj alkalmazásáról szól.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodás aláírásával.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: Zárszóként még a fenti napirendhez kapcsolódóan elmondja, amikor a 
Vízmű Zrt. korábban létrejött, alapvetően a szolidaritás elvén alapult az a szerződés, amelyben 
rögzítették az önkormányzatok, hogy közösen kívánják az egészséges ivóvíz szolgáltatást 
megoldani. Szomorúan hallotta, hogy a legelső díjszabásról tartott megbeszéléstől eltekintve 
Békéscsaba városnak megváltozott a véleménye. Mivel akkor még ők is azt mondták, hogy a 
vízdíjat a szolidaritás elvén kell kezelni, mert a zömében kisebb településeken a vízszolgáltatás 
önköltsége lényegesen magasabb a nagyobb településekhez viszonyítva. Azért tartja szomorúnak, 
hogy Békéscsaba megváltoztatta a véleményét, mert 37,2 %-ban tulajdonosa a Vízmű Zrt.-nek. 
Valóban igaz, hogy legalább 5 % tulajdonosnak kell új napirendet előterjeszteni, hogy azt 
tárgyalják, de Szarvas, Békéscsaba, Orosháza ugyanezt a napirendet ugyanígy le is tudja venni. 
Ilyen szempontból bármennyire is igazuk van a kisebb településeknek, hogy szűnjön meg, hogy a 
nagykalapba kerüljenek az Árpád-fürdő költségei, ez sajnos nem talál meghallgatásra. Csak remélni 
lehet, hogy az így keletkezett árbevétel nem átvilágításokra lesz költve, illetve támogatásokra 
kiosztva.

Megköszöni a vezérigazgató úrnak és munkatársának a megjelenését.

 

7/10. sz. napirend: Tiltakozás kezdeményezése a környezetvédelmi és vízügyi feladatokat ellátó 
államigazgatási szervek illetékességi területének átszervezése ellen

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A határozati javaslat azt tartalmazza, hogy szeretné az Önkormányzat, 
ha a gyulai székhelyű Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi 
területe a 2006. szeptember 1. előtti állapothoz lenne visszaalakítva, tekintettel arra, hogy az 
illetékességi területet Békés megye 2 részre lett osztva. Ezt a határozatot meghozta a Megyei 
Közgyülés is, Szeghalom városának különösen sok problémája van, mindig azt lehetett tapasztalni, 
hogy a gyulai Környezetvédelmi Felügyelőség sokkal rugalmasabb a problémák megoldásában, 
ezért javasolja képviselőtársainak, hogy értsenek egyet a Megyei Közgyűlés elnökének felhívásával, 
és a határozati javaslat szerint hozzák meg a döntést. Kéri a hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, 
a határozati javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

27/2008. (II. 25.) Ökt. sz.

 

1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozik a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi hatósági feladatokat ellátó államigazgatási szervek illetékességi 
területének átszervezése ellen, amelynek eredményeként Békés megye egyes területei 2008. április 
1-i hatállyal a Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
illetékességi területéhez tartoznak.

2./ A Képviselő-testület kezdeményezi a gyulai székhelyű Környezetvédelmi Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség visszaállítását a korábbi 2006. szeptember 1. előtti illetékességi területtel.

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezdeményezés továbbítására, a 
határozatnak a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszterhez történő megküldésével.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

7/11. sz. napirend: Védőnői pályázat kiírása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület által korában kiírt védőnői pályázat 
benyújtásának határideje lejárt, így a pályázat újbóli kiírása szükséges, mivel szükséges a 
megüresedett álláshely betöltése. Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság támogatta az újbóli 
kiírást. Kéri a véleményeket ezzel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott 
el, majd a határozati javaslatban foglaltakat szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 



H a t á r o z a t

 

28/2008. (II. 25.) 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 megjelentéstől 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 Hi-

  vatal címére (5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8.)

- érdeklődni lehet: Macsári József polgármester: T: 66/371-611

 

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

 

Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

 

7/12. sz. napirend: PANNON GSM Távközlési Zrt. közötti bérleti szerződés meghosszabbítása

Előadó: Macsári Jószsef polgármester

 

Macsári József polgármester: A PANNON GSM küldött a Képviselő-testület részére egy bérleti 
szerződésre vonatkozó előterjesztést, valamint egy szakvéleményt, amely megegyezik egy hasonló 
felépítésű toronnyal, amely Szeghalmon van elhelyezve. Köszönti a testületi ülésen megjelent 
Bencze János projektvezetőt, a PANNON GSM képviselőjét, és kéri, hogy majd az előterjesztésről 
tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Nem nyújt be határozati javaslatot, ellentétben egyes 
képviselőtársaival, akik politikai manipulációra használták fel a képviselő-testületi ülést az 
egészségbiztosítás ügyében. Nem a sugárzás ártalmai ellen akar szólni, de szeretné elmondani, 
amelyről olvasott, hogy a lakosságnak, akik a transzformátorállomás ellen voltak, a bíróság helyt 
adott nekik. A bíróság kimondta, nem kell, hogy valami káros legyen, elég ha félnek tőle az 
emberek. Úgy hogy aki fél a káros hatástól, annak tanácsolja, hogy forduljon bírósághoz.

Tartózkodni fog a szavazásnál, mivel ilyen hosszú időre való szerződéskötést nem tudja támogatni.



 

Kovács István testületi tag: A Szeleskertben élők nem szeretnék, ha 2010-ben ott maradna a torony, 
mivel zajos, belecsap a villám, és csökkenti az ingatlanok értékét. Most itt a lehetőség, hogy a 
bérleti szerződést ne hosszabbítsák meg 2010. után. Arra kéri a képviselőtársait, hogy szavazzanak 
nemmel erre a napirendi pontra.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: 2023. nagyon sokára lesz, ilyen gazdasági helyzetben, ennyi időre 
nem kellene elkötelezni magukat, amikor nem lehet tudni, hogy milyen feltételek lesznek 5-10 év 
múlva, ezt sokallja. Azt javasolja, hogy maradjanak az eredeti szerződésnél. A fejlesztésnek nincs 
ellene, hiszen nagyon sok ügyfele van a PANNON GSM-nek, maga is igénybe veszi a szolgáltatást, 
és nem ezzel van gondja. Érvényes szerződés van 2010-ig, ezért ráérnek még e témára később 
visszatérni. Nem meri felvállalni a döntést, hogy ilyen hosszú időre elkötelezze magát az 
Önkormányzat.

 

Bencze János PANNON GSM képviselője: Köszönti a Testület tagjait, tudja, hogy már többször 
napirenden volt az előterjesztésük, és bizottságok is tárgyalták azt. A szolgáltatók folyamatosan 
fejlesztik a hálózatukat, 3 generációs képátvitelre alkalmas technológia is bevezetésre kerül, és 
ennek kapcsán a szeghalmi állomásnak a fejlesztése is napirenden van. Az Ericsson végzi 
országszerte a PANNON megbízásából ezeket az állomásépítéseket, megbízása arról szól, hogy a 
fejlesztéseket akkor tudják megvalósítani, ha a tulajdonosokkal a hosszú távú bérleti szerződések 
megkötésre kerülnek. Korábbi döntés alapján a Képviselő-testület a korszerűsítéshez hozzájárult, de 
a másik oldalról a PANNON-nak egy megbízói korlátja van, hogy a fejlesztéseket addig nem tudják 
elvégezni, míg a szerződések nem rendeződnek. Több oka van, hogy a PANNON előre dolgozik a 
szerződések kapcsán. Itt egy 2010-es lejáratú szerződésről van szó, de a PANNON-nak 2-3000 
állomása van országszerte, és egyszerre nem lehet minden szerződést meghosszabbítani, van egy 
átfutási idő, és semmiképpen nem szeretnének állomásokat megszüntetni, így kéri a Képviselő-
testületet, hogy valamilyen módon közreműködjenek a bérleti szerződés meghosszabbításában. Az 
eredeti szerződés is egy 15 évre szóló szerződés. Mindenképpen szeretnék, ha a PANNON 
koncepciós szerződéssel összhangban minél hosszabb futamidőre tudnák a szerződést módosítani. 
Kéri elfogadni az ajánlataikat.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdezi, hogy ha elutasítják az előterjesztést, ennek az lesz-e a 
következménye, hogy az említett új technológia nem kerül bevezetésre.

 

Macsári József polgármester: Kérdés, hogy egy 15 éves szerződést miért akarnak ráerőszakolni az 
Önkormányzatra. Itt alapvetően nemcsak a 15 év a probléma, hanem az, hogy a létesítmény egy 
lakóterületen belül van. A lakosságot az foglalkoztatja, hogy a torony működése a közvetlen 
környezetükre milyen hatással van. Így ebből a szempontból a 2023. nagyon távoli időpont. A 15 év 
irreálisan hosszú, még akkor is, ha a korábbi 600 ezer Ft, 720 ezer Ft lenne. Érhető az is, hogy egy 
komolyabb beruházást csak akkor végez el a PANNON GSM, ha neki ez megtérül.

 



Bencze János: Meghatározta a PANNON, hogy a 2023. december az az időpont, ameddig a 
szerződéseket meg kell hosszabbítani. Volt rá példa, ahol a Képviselő-testület elzárkózott a hosszú 
bérleti szerződés megkötésétől, rövid időre lett szerződés kötve. Hangsúlyozza, hogy mindenképpen 
a megbízóik igényeinek megfelelően kell eljárniuk, tehát ezt az időpontot kell az ajánlatukban 
szerepeltetniük.

Kérdezné, hogy melyik az az időszak, ameddig a szerződés meghosszabbításához hozzájárulna a 
Képviselő-testület. Tehát 2023-ig nem, de talán 2015-ig hozzájárulnának a hosszabbításhoz?

 

Macsári József polgármester: Az ott lakók véleményét ismerve, ha nem ott lenne a torony, hanem 
lakókörzeten kívül, akkor szó lehetne hosszabbításról, de így nem.

 

Bencze János: Vannak sugárbiológiai mérések, és ha erre igény van, a Képviselő-testület és a 
lakosság megnyugtatására ezt kérik, és ez lesz a feltétele a szerződés hosszabbításának, akkor ilyen 
új mérésről szó lehet, ezt a PANNON felvállalja. Egy ilyen mérést 30 napon belül tudnak 
megrendelni, ennyi az elkészítési idő.

 

Macsári József polgármester: Ennek már korábban is örült volna, hiszen az érintett lakók 
megbizonyosodhattak volna a mérés eredményeiről. Támogatja a felvetést, és javasolja elfogadni. 
Kéri képviselőtársait, hogy a mérésnél legyenek jelen. Tehát az előterjesztéssel kapcsolatban most 
nem hoz döntést a Képviselő-testület, és kérik a sugárbiológiai mérés elvégzését. Mindezt 
szavazásra terjeszti elő, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 
igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

29/2008. (II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenleg nem hoz döntést a PANNON 
GSM Távközlési Zrt.-vel történő bérleti szerződés meghosszabbítására. A Képviselő-testület kéri, 
hogy a PANNON GSM rendeljen meg sugárvédelmi mérést az érintett helyen, és a szakvélemény 
után újra napirendre kerül az előterjesztés.

 

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

 



Határidő: 2008. március 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Említette, hogy még vissza fognak térni az ivóvízminőség programra. 
Többször szó esett a víz minőségéről, Egészségügyi és Népjóléti Bizottságon hangzott el, hogy jó 
lenne, ha a Képviselő-testület egy bizottságot hozna létre e kérdés kapcsán. A bizottság munkájára 
azért lenne szükség, mert a bizottság képviselné Szeghalmot az ivóvízminőség javító programban. 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bizottság tagja legyen Nagy István a Műszaki Iroda 
vezetője, és Szabó István, Dr. Farkas Erzsébet, Gajda Mihály Képviselő-testület tagjai. A Bizottság 
feladata lesz, hogy lobbizzon az ivóvíz minőség programban azért, hogy a szeghalmi regionális 
vízműre kötés az első időszakban történjen.

 

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző: Nagy István Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda vezetője, mint 
szakértő vehet részt a bizottságban.

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a fentiekben javasolt bizottság létrehozását. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

30/2008. (II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkabizottságot hoz létre annak 
érdekében, hogy hatékonyan képviselje Szeghalom várost az ivóvíz minőség javítása érdekében, a 
Dél-alföldi regionális ivóvíz minőség javító programban.

A munkabizottság tagjai: Dr. Farkas Erzsébet, Szabó István és Gajda Mihály testületi tagok. A 
bizottság mellett szakértőként vesz részt Nagy István Műszaki Iroda vezetője.

 

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

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: A továbbiakban arról tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 
megjelent egy kistérségi közlekedést szolgáló pályázat kiírás. Tekintve, hogy a meglévő egy kis 
buszt a Hivatal és intézményei számára rendelkezésére áll, és maximálisan ki van használva, a 
kiírásnak megfelelne Szeghalom város. 8+l személyes, legalább 40 ezer euró értékű kis autóbuszt 
lehet vásárolni a kiírás szerint, 0 % önrésszel. A jelenlegi kisbusz 5 éves, sok ezer km-rel, és ha 
önrész nélkül sikerülne ezt a járművet lecserélni, akkor a településnek ez nagyon kedvező lenne, és 
a két külterület javát is szolgálná mindez. Kéri ehhez a támogatást, és szavazásra bocsátja a pályázat 
benyújtását. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

31/2008. (II. 25.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérségi közlekedés fejlesztését 
szolgáló pályázati kiírással egyetért, és pályázatot nyújt be minimum 8+1 személyes autóbusz 
vásárlásának támogatására, saját erő befizetése nélkül.

 

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket.

 

Határidő: 2008. március 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

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

 

Farkas Zoltán testületi tag: A legutóbbi Városfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyalták a „Lucgödör” 
kérdését, ezzel kapcsolatban vet fel problémát. A Vásártér 2. utcája még nem rendelkezik szilárd 
burkolattal, és törmelékekkel tervezték az útalapot megerősíteni, de ezt a városban sokan 
másképpen értelmezik, illetve sok minden mást. Van a városnak közterület felügyelője, és 
hatékonyabb irányban kellene lépni, mivel a Nádasdy utca vége nem hulladéklerakó, az 
Önkormányzat a törmelékeket azért szállította oda, mert az útalapba be akarja helyezni. Itt már 
mindenféle hulladék van, és az a kérése, hogy ebben hatékonyan lépni kell, intézkedni, akár 
hatósági eszközzel is.



 

Kovács István testületi tag: Lakossági megkeresés alapján mentek ki Dr. Farkas Erzsébet 
képviselőtársával a Vésztő felöli helyre, ahol útalap lerakat van. Időközben itt is a kommunális és 
veszélyes hulladékoktól kezdve mindent idehordanak, pedig ez nem szeméttelep. Kérdése, hogy 
miért nem lehet az Újtelepen és az Érmelléken tárolni ezt a zúzott törmelék anyagot ott, ahol majd 
felhasználásra kerül.

 

Török Sándorné testületi tag: Kérdése arra irányul, hogy a március 15-i ünnepség miért nem az 
ünnepen lesz, és miért 14-én. Ugyancsak kérdése, hogy a Bajcsy Zs. utcai megrongált kukák kárát 
megtérítették-e már a szülők?

 

Kovácsné Kincses Anikó testületi tag: Az óvodavezető, és óvónők kérését tolmácsolja, miszerint 
kérnék, hogy vegyenek fel takarítónőt, illetve közmunkást alkalmazzanak, aki ilyen feladatot 
ellátna, ugyanis a dadáknak kell a takarítási munkákat is elvégezni, holott nem ez lenne a feladatuk.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Szeretné a lakosság figyelmét felhívni, hogy az utak mentén sok 
szemét kerül elhelyezésre, pedig ezeket mindenképpen a szeméttelepen kellene elhelyezni, és 
ingyen használható a konténer. Arra kér mindenkit, hogy ügyeljen a környezetére, illetve a város 
tisztaságára.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Hatékony intézkedést igényel a hétvégek utáni, szórakozóhelyek 
környékén a takarítás megkövetelése, ugyanis nem várható el, hogy ezeket a közmunkások 
végezzék el. Felháborítónak tartja, hogy mit lehet tapasztalni, és véleménye szerint meg kellene 
követelni a szórakozóhelyek üzemeltetőitől az alapos takarítást.

 

Gajda Mihály testületi tag: A Tildy utca Általános Iskolánál rendszeres az ablakbetörés, illetve az 
egyéb szabálysértés, ezért rendkívül indokolt lenne térfigyelő kamera működtetése a főutcán, ezzel 
vissza lehetne szorítani a rendbontásokat.

 

Macsári József polgármester: Kérné a képviselők segítségét abban, hogy a lakók a szemetet ne az 
utcára helyezzék ki, mert ez szabálytalan, nem megengedhető. Korábban is kérte már, hogy a 
Baross és a Patai utca nem szemétlerakó. Egy közterület felügyelő van, aki nem tud éjjel-nappal 
mindenhol jelen lenni, ezért ebben együtt kell működni mindenkinek, hogy ezek az esetek 
megszűnjenek.

Egyetért Gajda képviselőtársával a térfigyelő kamera kihelyezésével, ez lenne helyes megoldás a 
rendbontók beazonosítására.



A Vásártéren elhelyezett kőtörmelék útalapba kerül az itteni 2. utca javítására, és a Vésztői úton 
lévő törmelék szintén útalapot képez majd az Újtelepi utcákon, így ezek a problémák megoldódnak, 
és megszűnik ezeken a helyeken a szeméthulladékok lerakása. Intézkedni akkor lehet, ha azonnal 
jelzik az ilyen eseményeket.

A március 15-i ünnepség hétköznap lesz 14-én, mivel így talán több lesz az ünnepségen a résztvevő. 
Az iskolák egyébként is szerepelnek az ünnepségen, és várhatóan többen eljönnek az 
intézményekből is.

 

Magyar István Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatója: Az utóbbi 
képviselő-testületi üléseken többször meg volt szólítva intézményük mind a 6 évfolyamos 
képzéssel, mind a szakképzéssel. A szakképzésről és munkaerő hiányról munkaerőpótlásról néhány 
gondolatot említ. A szakképzéssel kapcsolatban az Iskolának a felnőttképzése, akkreditációja most 
van folyamatban. Bíznak abban, hogy a felnőttképzés akkreditáció mind az informatikai, gépészeti, 
könnyűipari, és idegen nyelvi képzésre engedélyezve lesz. Abban is bíznak, hogy az akkreditáció 
megszerzése után az oktatás lesz kivel, mivel és miből és kinek megvalósítani.

A 6 évfolyamos képzéssel kapcsolatban az a kritika vetődik fel, hogy az Általános Iskolából 
„elszívják” a gyerekeket, és ezért vannak az Általános Iskolák nagy bajban. Úgy gondolja, hogy 
nem csak ezért. Reméli a jelen levők bizonyítják azt, hogy nem erről van szó. A jelenlegi helyzetet 
elemezve tájékoztatást ad arról, hogy a mostani osztályból a végzős 12-es 6 évfolyamos osztályból 
29 nyelvvizsga bizonyítvány van, ebből 8 felsőfokú, illetve 24 előrehozott érettségi vizsga. Köszöni 
a Képviselő-testületnek, hogy meghallgatták.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni képviselőtársainak a munkáját, és a testületi ülést lezárja.

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző


