
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 26-án tartott 
nyilvános üléséről a Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

 

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

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 
önkormányzati képviselőket, a napirendi pontokkal érintett meghívott vendégeket, és a lakosságot, 
akik kábeltelevízión keresztül figyelemmel kísérik az ülést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes – 15 fő önkormányzati képviselő jelen van – és az ülést megnyitja. Javasolja a 
napirendi pontok tárgyalását a meghívón szereplő sorrend alapján azzal a kiegészítéssel, hogy rövid 
zárt üléssel folytassák a nyilvános testületi ülést. Ezzel a javaslattal a Képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag egyetértettek.

 

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

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, a Bizottságok együttes ülésen 
véleményezték az előterjesztést, és azzal egyetértettek. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és 
a jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

68/2008. (V. 26.) Ökt. sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Tájékozató Szeghalom Város közbiztonságáról, a Szeghalmi Rendőrkapitányság 
2007. éves tevékenységéről

Előadó: Szalai Zoltán r. őrnagy kapitányságvezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a Békés megyei Rendőr-főkapitányság részéről 
megjelent Dr.Kiss Péter bűnügyi igazgató urat, illetve a Szeghalmi Kapitányságvezetőt Szalai 
Zoltán urat. Az összevont bizottsági ülésen tárgyalták a napirendi pontot a bizottsági tagok. Nagyon 
sok kérdés elhangzott a beszámolóval kapcsolatban, amelyről összességében megjegyezhető, hogy a 
Szeghalmi Rendőrkapitányság elmúlt évi munkája is hozzájárult a Békés megyei Rendőr-
főkapitányság országos szintű jó helyezéséhez, eredményt tekintve a 3. helyen végzett, amely 
nagyon jó eredmény. Az összevont bizottsági ülésen elhangzott kérdések kapcsolódtak a 
beszámolóban leírtakhoz, és minden egyes kérdésre megadta a választ a rendőrkapitány úr, ezért 
jelezte, hogy a beszámoló részletes tárgyalására tekintettel nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az 
írásos anyaghoz, csupán kérdés, észrevétel esetén.

Az elmúlt héten újból történt rongálás a város központjában, azonban örömmel adhat tájékoztatást 
arról, hogy az elkövetőt elfogták, és a kártérítési eljárást megindítják a károkozással kapcsolatban. 
Korábban sorozatos fakitörések okoztak problémát, azonban ezek elkövetői is megvannak, akik 
nem helybeliek.

Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirend kapcsán előterjesztett 
anyaggal.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Rongálással kapcsolatban mondja el, hogy ma reggel az Általános 
Iskolánál frissen feltett Iskola feliratot leszedték, amely szinte minden hétvégén előforduló 
probléma. Nem tudja, hogy ezt a vandál viselkedést hogyan lehetne megakadályozni.

 

Macsári József polgármester: Az eset elkövetői megvannak, a napirend kezdetén erre a rongálásra 
tett említést, miszerint az elkövetőket elfogta a Rendőrség.

 



Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Köszönetét szeretné kifejezni a körzetében élők nevében, hiszen 
tudvalévő, hogy milyen nagy feszültséget okozott a XVIII. utcában történt gyilkosság, és végre 
sikerült a tettest elfogni, pont került az ügy végére. Ez az ott élőket nagymértékben megnyugtatta, 
és ezúton is szeretné köszönetét kifejezni a nevükben.  Továbbá már egy évvel ezelőtt is kérte, hogy 
sűrűbben járőrözzenek a rendőrök a város peremén, illetve a külterületeken is. Örömmel 
tapasztalták, hogy ennek a Rendőrség eleget tesz, nappal és éjszaka is, és ezt kérik továbbra is 
rendszeresíteni.

 

Macsári József polgármester: A Rendőrség képviseletében megjelent bűnügyi igazgató és a helyi 
kapitányságvezető úr tájékoztatása szerint a gyilkossági ügyben I. fokon megtörtént az ítélethozatal, 
és életfogytiglan tartó szabadságvesztésre ítélték az elkövetőt.

 

Fentiek után megköszöni a hozzászólásokat, gratulál a kapitányságvezetőnek, valamint a bűnügyi 
igazgatónak az elmúlt évi eredményes munkához, és hasonló sikereket kíván ez évben is. Az írásos 
anyagot az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

69/2008. (V. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalom város 
közbiztonságáról, a Szeghalmi Rendőrkapitányság 2007. éves tevékenységéről készült tájékoztatót, 
az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt.

 

A Képviselő-testület további eredményes munkát, és az eddigiekhez hasonló sikereket kíván a 
Szeghalmi Rendőrkapitányság állományának.

 

3. sz. napirend: Tájékoztató a Békés megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Polgári 
Védelmi Kirendeltségének munkájáról

Előadó: Kovács Krisztián pv. őrnagy kirendeltségvezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti Kovács Krisztián Kirendeltség vezető urat. Ezt az anyagot is 
tárgyalta az összevont bizottsági ülés, amely nagyon részletesen taglalja a Kirendeltség elmúlt évi, 



illetve ez évi munkáját is. Sajnos sok munkát adott a Kirendeltség munkatársainak az elmúlt 
időszak viharos időjárása, hiszen a Polgárvédelem munkatársai a Hivatal Építéshatóság 
munkatársával az elsők között érkezett a viharkárok helyszínére, és segítettek több napon keresztül 
a viharkárok felmérésében, segítséget nyújtva ezzel Dévaványa Önkormányzatának.

 

A szeghalmi Védelmi Bizottság július 3-án egy védelmi gyakorlatot szervez a körösladányi 
HENKEL gyárnál egy vegyi robbanást feltételezve. A beavatkozók a Tűzoltóság, Rendőrség, 
Katasztrófavédelem, Önkormányzat szervei, akik szoros együttműködésben vesznek részt a 
gyakorlat során, és az ehhez kapcsolódó feladatokat gyakorolják. Határon túli kapcsolatok 
tekintetében, pedig egy ettől is nagyobb gyakorlatra kerül sor szeptemberben, Gyula városában, 
ahol többek között a romániai társhatóságokkal együtt 3 ország vesz részt a gyakorlaton.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A munkaterv összeállítása során javasolta, hogy a 
katasztrófavédelemmel kapcsolatos tájékoztatót tűzze napirendre a Képviselő-testület, ugyanis 
számára fontos, hogy ezen a területen is felkészültek legyenek. Mint ismeretes, körzetét is érintette 
részben a márciusi vihar, hiszen Töviskesben jó néhány háznak a tetejét lebontotta a vihar. A károk 
felmérését és a gyors helyreállítást tekintve öröm volt számára, és maga is segített abban, hogy 
mielőbb sikerült a házakat helyrehozni. Az anyagot nagyon jónak és részletesnek tartja, ezért nincs 
is kérdése hozzá. Örül annak, hogy ennyire lehet számítani a polgárvédelemre, és ilyen gyorsan. Az 
anyaghoz és az elvégzett munkához gratulál a Kirendeltség dolgozóinak.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni őrnagy úrnak azt a segítséget, amelyet egyrészt az 
Önkormányzatnak másrészt, pedig a Védelmi Bizottságnak és ez által több önkormányzatnak nyújt 
a Szeghalmi Polgárvédelmi Kirendeltség. Hasonló jó eredményeket kíván az elkövetkezendő 
időszakra is.

 

Fentiek után a szóbeli kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

70/2008. (V. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Szeghalmi Polgári Védelmi Kirendeltségének munkájáról készült tájékoztatót az 
elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadta.



A Képviselő-testület további eredményes munkát kíván a Szeghalmi Polgári Védelmi Kirendeltség 
dolgozóinak.

 

4. sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
pályázatainak támogatása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménynél lehetőség nyílik normatív támogatást igényelni oktatási feladatok ellátására, 
amennyiben a nevelő-oktatói feladatokat integrált pedagógiai rendszerben végzi.

Az összevont bizottsági ülésen tárgyalták bizottsági tagok az előterjesztést, és támogatták.

 

Gajda Mihály testületi tag: Az alapító okirat szerint 5 évre nevezik ki az igazgatót a Testület. Ez azt 
jelenti, hogy új pályázatot kell kiírni, vagy ezt a részét nem érinti? Jogfolytonosság van ebben az 
esetben, mert nem új intézményről van szó?

 

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző: Akkor kell új pályázatot kiírni, ha lejár az igazgató megbízása.

 

Macsári József polgármester: A fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

71/2008. (V. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Tildy Zoltán Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat új alapító 
okiratának megfelelően

-          a 2008/2009. tanévtől kezdődően nevelői-oktatói feladatait Integrált pedagógiai rendszerben 
szervezze meg;

-          az integrált nevelést támogató normatíva kiegészítést biztosító pályázatát benyújtsa;



-          a városi és kistérségi szintű feladatellátást biztosító intézménybe kidolgozza a mérés, 
értékelés, ellenőrzés rendszerét, ehhez pályázatot nyújtson be.

 

Az elkészített pályázatokat a jogszabályi melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.

 

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

 

Határidő: 2008. május 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/1/1. sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirata

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A határozati javaslat az Általános Iskola alapító okiratának a 
módosítása, amellyel kapcsolatban kéri, hogy az alábbi módosítást vegye figyelembe a tisztelt 
Képviselő-testület. Az Alapító Okirat 3. pont 80521-2 sz. Pedagógiai Szakszolgálatnál a következő 
pedagógiai feladatok szerepeljenek: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás, 
nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, továbbtanulási pályaválasztási 
tanácsadás, gyógy-testnevelés.

Ezzel az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak részletezése történik. Összevont bizottsági 
ülésen az előterjesztést véleményezték a bizottsági tagok, és támogatták az alapító okirat fentiek 
szerinti módosítását. Kéri az anyaggal kapcsolatos hozzászólásokat.

Hozzászólás nem hangzott el, az előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 

H a t á r o z a t

 

72/2008. (V. 26.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános és Alapfokú Művészeti 



Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

 

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

1., Az intézmény neve:

Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat

 

            Pecsétjének lenyomata:

 

2., Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

 

3., Az Alapító Okirat 13.2. pontja az alábbi 80520 ponttal egészül ki:

            80520 Pedagógiai Szakszolgálat

            80521-2 Pedagógiai szakszolgálat feladatai: gyógypedagógiai       tanácsadás, korai 
fejlesztés, gondozás, nevelési tanácsadás, logopédiai          ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, 
továbbtanulási pályaválasztási        tanácsadás, gyógy-testnevelés.

        

4., Az Alapító Okirat 13.3. pontja 75177-9 pontja hatályon kívül.

 

5., Az Alapító Okirat 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

20. Az intézmény vezetőjének megbízása:

Az intézmény vezetőjét, mint magasabb vezetőt a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-
testülete nevezi ki pályázat útján, 5 év időtartamra. Az intézményegységek vezetőit az igazgató 
tanács nevezi ki, az SZMSZ-ben szabályozottak szerint, határozatlan időre a nevelőtestület 
véleményének kikérése után. (Eredménytelen pályázat, vagy más ok miatt egy tanévre az 
intézményvezető is megbízhatja).

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Szeghalom Város polgármestere 
gyakorolja.

 



6., Az Alapító Okirat módosításai 2008. július 1-én lépnek hatályba.

 

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

 

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/2. sz. napirend: Együttműködési megállapodás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés Együttműködési megállapodás a Berettyó-Körös 
Szakképzési-szervezési Társulás és a Business School Közalapítvány között. Korábban elfogadta a 
Testület azt a szándéknyilatkozatot, hogy a Térségi Integrált Szakképzési Társuláshoz csatlakozzon 
a békéscsabai Közalapítvány. Az ő létszámukat figyelembe véve átlépték az 1.500 fős létszámot. Az 
előterjesztés keretek közé helyezi a békéscsabai Business School Közalapítvánnyal való 
együttműködést, az írásos anyag ezt tartalmazza.

 

Gajda Mihály testületi tag: A TISZK-kel kapcsolatos eddigi döntésekről kér tájékoztatást, ugyanis 
több testületi döntés után, melyik verzió a végleges. Van-e határozat arról, hogy a pályázaton 
nyertek-e ?

 

Macsári József polgármester: A Szakképzési Társulás: Szarvas, Gyomaendrőd, Szeghalom Battonya 
és Sarkad település a szakközépiskolájukkal 1.430 gyermekkel első körben. A pályázat azzal lett 
elutasítva, hogy nincs meg az 1500 fő tanuló, legalábbis erre az időszakra ez vonatkozik, ezért a 
résztvevő települések ebben megtették a szükséges lépéseket. A gesztor település Szarvas 
segítségével fel kell állítani azt az apparátust, amelyben az érintett intézményezetők is részt 
vesznek, akik a szakképzési társulással kapcsolatos feladatokat ellátják majd. A legutóbbi végleges 
összetétel az 5 település, és a békéscsabai alapítványi iskola, amelynek csatlakozásáról döntött 
legutóbb a Képviselő-testület. Ez a jelenlegi előterjesztés pedig a gesztor település által elkészített 
együttműködési megállapodás az alapítványi iskolával.

 

Gajda Mihály testületi tag: Kérdése, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak, mit 
jelentenek majd a gyakorlatban. A normatívát az Alapítvány igényelné a többiek nevében, 
helyettük? Szeretne részletesebb tájékoztatást minderről.



 

Macsári József polgármester: Valamennyi település vezetője megállapodott abban, hogy ha 
működik a szakképzési társulás, és joga van a szakképzési hozzájárulások fogadására, az a fajta 
támogatás ott marad az érintett településnél. Ebben az esetben a szakképzési feladatok ellátásánál 
végzi azt a feladatot a Közalapítvány egyelőre. Átfedés lesz Gyomaendrőd és Szarvas esetében 
turisztikai jellegű oktatással kapcsolatban, mert ez az oktatás párhuzamosan van mindkét iskolában, 
a többi intézményt tekintve nincs ilyen jellegű átfedés a szakképzéseknél. Amennyiben majd 
működik a társulás akkor már lehetőség lesz fogadni a szakképzési pénzt és a normatívákat, nyílván 
létszámarányosan. Átadja a szót a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 
igazgatójának.

 

Magyar István igazgató: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a fenntartók megkötötték a Térségi 
Integrált Szakképző Központra a szakképzési szervezési társulást. Bármilyen más szervezet, például 
alapítványi iskola csak együttműködési megállapodással és nem konkrétan tagként léphet be. Ennek 
megfelelően, amit ők bevittek arról a közalapítványban lehet szó, tehát az nem a szakképzési 
szervezési társulásnak a joga, hanem, hogy ők milyen jogokat hoztak be magukkal.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztést, amelynek 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Berettyó-Körös 
Szakképzés-szervezési Társulás és a Business School Közalapítvány között kötendő 
együttműködési megállapodást.

 

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

 

Határidő: 2008. május 10.

Felelős: Macsári József polgármester

 



B e j e l e n t é s e k

 

Macsári József polgármester: Javasolja, hogy a mai képviselő-testületi ülésen erősítsék meg az 
Integrált városfejlesztési stratégiát, illetve annak részeként az Anti-szegregációs Tervet. Mindkét 
kidolgozott anyagot korábban már elfogadta a Képviselő-testület, viszont a szakértő mai napon 
záradékolja, és ezt az anyagot is szükséges a Képviselő-testületnek elfogadni, illetve jóváhagyni. 
Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat.

 

Gajda Mihály testületi tag: A Juventus Rádióban vezető hírként jelent meg, hogy a Testület nem volt 
határozatképes és nem tudta elfogadni az Integrált Városfejlesztési Stratégiát. Mi ezzel 
kapcsolatban a helyzet, határozatképes volt a Testület, vagy sem?

 

Macsári József polgármester: Határozatképes volt a Képviselő-testület, azért kell újból dönteni a 
kérdésben, mivel a szakértő most tudja ellenjegyezni az anyagokat, és a Képviselő-testület 
határozata nem előzheti ezt meg, azért kéri képviselőtársait, hogy döntsenek a kérdésben. Javasolja, 
hogy erősítsék meg az Integrált Városfejlesztési Stratégiát és a részét képező Anti-szegregációs 
Tervet, amelyet szavazásra terjeszt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kijelölt szakértő által mai napon 
záradékolt Szeghalom Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, és annak részét képező Anti-
szegregációs Tervet jóváhagyja.

 

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

 

Határidő: pályázat benyújtásának határideje

Felelős: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: További bejelentése, hogy a LIDL tulajdonosi hozzájárulást kér az 
Önkormányzattól, hasonlóan a PENNI Market esetében a 47. sz főút kiszélesítése miatt. Javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadják el azt a szóbeli előterjesztését, miszerint a Fáy úti Óvodánál 
működő „Együtt a gyermekekért mosolyáért” Alapítvány részére legyen biztosítva a LIDL részéről 
az 1 M Ft, és ez a Fáy Óvodában játékok vásárlására legyen fordítva. A javaslatot szavazásra 
bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
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Szeghalom  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a LIDL nagyáruház építésénél a 47. sz. 
főút kiszélesítése miatt felajánlott 1 M Ft-ot elfogadja, és az összeg a Fáy Óvodában működő 
„Együtt a gyermekekért mosolyáért” Alapítvány részére biztosítja, amelyből az Alapítvány udvari 
játékokat vásárol a Fáy úti Óvoda részére.

 

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

 

Határidő: 2008. június 26.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kérdezi képviselőtársaitól, hogy a nyilvános testületi ülésen van-e 
közérdekű bejelentésük. Részükről bejelentés nem hangzott el, ezért megköszöni a lakosság 
figyelmét, a képviselők eddigi munkáját és a nyilvános ülést lezárja. A Képviselő-testület a 
továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.

 

Macsári József                                                                 Dr. Oláh Ernő
 polgármester                                                                   címzetes főjegyző

 


