
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 18-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, Gulyás Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, Kovács 
István, Kovácsné Kincses Anikó, Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török 
Sándorné testületi tagok, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, 
Polgármesteri Hivatal irodavezetői és meghívottak

Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket, a napirendi pontok kapcsán megjelent vendégeket, és a kábeltelevízión keresztül a 
lakosságot, akik figyelemmel kísérik a testületi ülést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, és az ülést megnyitja. Javasolja a napirendi pontok tárgyalását a meghívóban 
szereplő sorrend szerint, ezzel 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, kéri a hozzászólásokat. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, 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

 

100/2008. (VIII. 18.) Ökt. sz.

 

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

 

2. sz. napirend: A gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok végrehajtásáról beszámoló

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Törvény írja elő a helyi önkormányzatok részére, hogy a Képviselő-
testület elé kell terjeszteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót tárgyalásra. Az előterjesztést a Szociális Iroda és Gyámhivatal vezetője, valamint a 
Gondozási Központ vezetője készítette el. Nagy fontos feladatot lát el a Gyámhivatal Szeghalom és 
Körösladány területén, és hasonlóan fontos kiemelkedő feladatokat végez a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat, ahol a jelzőrendszer a Gondozási Központ dolgozóinak a munkáját nagyban 
segíti. Az előterjesztés pontos és tárgyilagos, tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek az 
elmúlt 2 év munkáját tömöríti. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. Az 
előterjesztést a bizottságok összevont bizottsági ülésen véleményezték, és elfogadásra javasolták 
Képviselő-testület felé.

 

Kovácsné Kincses Anikó testületi tag: Az Újtelepen a választókörzetében is nagyon sok hátrányos 
helyzetű család van, és a beszámolóban lévő információkhoz nehezen jutnak hozzá. Ezért az 
információáramlásra sokkal nagyobb gondot kell fordítani, hiszen nagyon sokan nem tudnak 
eligazodni az információk rendszerében: például hogyan lehet támogatásokat igényelni, illetve mi a 
teendő egy gyermek elhelyezési ügyben. Kéri, hogy a lakosságot jobban tájékoztassák.

 

Macsári József polgármester: Az információáramlásban nagyon sokan részt vesznek, mivel a 2 házi 
gyermekorvossal is rendszeresen tartják a kapcsolatot a Gondozási Központ dolgozói, a 
Rendőrséggel, iskolákkal, óvodákkal. Semmi akadálya, hogy az információt még szélesebb körben 
juttassák el az érintettekhez.

 

Nagy Gábor testületi tag: Kérdése, hogy mi az oka a növekedésnek, ugyanis az előterjesztés szerint 
2008. I .félévében már meghaladták azt a számot, amit 2007-ben egész évben. A családsegítésnél, 
az igénybevevőknél viszont csökkent a szám az egyik résznél növekedett, a másik résznél, pedig 
csökkent. Mi a két szám közötti különbség? A beszámoló tartalmazza, hogy nő a tankötelezettséget 
megszegők száma. Erre milyen intézkedést tudnak tenni?



 

Macsári József polgármester: Az első 2 kérdésre a válasz a szociális törvény változásával 
magyarázható, amely kötelezővé írja elő a feladatot az Önkormányzatok számára. A továbbiakban 
kéri a válaszadást a Gondozási Központ vezetőjétől.

Macsári István Gondozási Központ vezetője: Minden évben változóak számok, az 
iskolakötelezettség azt jelenti, hogy a gyerekek 16 éves korig tankötelezettségűek, és a korosabb 
osztályt ismétlők, akik már negatív hatással vannak a többi tanulókra, kérik, hogy magántanulók 
lehessenek. A maguk részéről mindenképpen arra ösztönzik a gyerekeket, hogy a 8 osztályt 
végezzék el. Mindenképpen arra törekednek, hogy a halmozottan hátrányos helyzetűek végezzék el 
az általános iskolai tanulmányokat, és tanuljanak tovább, szakmához jussanak. Véleménye szerint 
az információáramlás kellőképpen működik, többféle csatornából szerezhetnek tájékoztatást a 
szülők. Pár szóban megemlíti még, hogy mit jelent a gyermekelhelyezés, a családból való kiemelés, 
amely már jogi intézkedést jelent.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, és a válaszadást, majd az 
előterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

101/2008. (VIII. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló írásos beszámolót, az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja.

 

3.sz. napirend: A Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Szociális Intézmény beszámolója

Előadó: Balog Károlyné irodavezető, Tóth Julianna intézményvezető

 

Macsári József polgármester: Javasolja, hogy a 3/1. és 3/2. sz. előterjesztést együtt tárgyalják, és 
köszönti a napirend kapcsán megjelent Balog Károlyné irodavezetőt és Tóth Julianna 
intézményvezetőt. Az írásos előterjesztéseket az összevont bizottsági ülésen a bizottságok 
megtárgyalták, és elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek.

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy 1994-től az Észak-Békés megyei önkormányzatok 
térségfejlesztési társulása már működött, az első körben 3 település hozta létre a társulást.



 2004-ig elsősorban a vidékfejlesztés, a térségfejlesztés volt a legfontosabb feladat, amelyet a 
kistérségi irodában végeztek a polgármesterek, először 13 település tartozott a kistérséghez. A 
Többcélú Kistérségi Társulás többek között végzi az oktatás-nevelési feladatokat, szociális ellátást, 
egészségügyi ellátást, területfejlesztést, belső ellenőrzést és működteti a tourinform irodát. E 
feladatok működtetéséhez járul az alap normatíva, és a kiegészítő normatíva, mivel a Kistérség 
összefogva és közösen végzi ezeket a feladatokat. A tourinform iroda működtetésével kapcsolatban 
olyan döntés született a polgármesterek körében, hogy az Észak-Békési térségnek kell lennie a 
turisztikával foglalkozó irodájának, ezért vállalták a működtetését a kistérségi költségvetésen belül. 
Az elsők között volt Körösújfalu és Vésztő, amikor közös intézményfenntartó társulást hoztak létre 
közoktatással kapcsolatban. Pályáztak egyrészt az infrastruktúra megteremtésére, így tudja fogadni 
a vésztői iskola a körösújfalusi gyerekeket, illetve pályáztak egy kis autóbuszra, amellyel a szállítás 
megoldást nyert. Második lépésben a közoktatás tekintetében Kertészsziget lépett, akik Bucsával 
együtt oldották meg hasonlóképpen a felsőtagozatos gyermekek integrációját. Itt szintén sikeres 
pályázat révén egy másik iskolabusz vásárlására is sor kerülhetett.

Hangsúlyozni szeretné, hogy a fentieken kívül a Társulás az elsők között oldotta meg az orvosi 
ügyeletet.

Ma már elmondható, hogy a Kistérségnek az éves költségvetése vetekszik egy nagy község 
költségvetésének nagyságával. A Társulási Tanács tagjai az érintett települések polgármesterei, és 
2004-től Szeghalom város a központja a kistérségnek. Kiemeli még a belső ellenőrzési feladatok 
ellátását, valamint azt, hogy csatlakozott a település is az egységes szociális intézményhez, 
amelynek 131 dolgozója van kistérségi szinten. A tapasztalat alapján a munka minősége, színvonala 
nem változott, és gazdasági szempontból eredményesnek mondható. Kéri a fentiekkel kapcsolatos 
hozzászólásokat.

 

Kovácsné Kincses Anikó testületi tag: Az anyaghoz csupán hozzáfűzni valója van. Nemrégiben 
történt meg, hogy lejárt szavatosságú gyógyszert adtak 3 éven aluli gyermeknek, erről tudomása 
van, és kéri, hogy ez az illetékeseknek továbbítva legyen. Nagyon jónak tartja, hogy a vállalkozókat 
segítik a kistérségen belül eligazodni a pályázati információs rendszerben. Kérdése, hogy helyileg 
hol lehet ezzel kapcsolatban érdeklődni, hogy erről mindenki tudomást szerezzen. A 3/2. sz. 
beszámolóban volt egy olyan megállapítás, hogy a mozgásukban korlátozott időseket jó lenne, ha 
beszállítanák igény szerint, ezzel kapcsolatos a kérdése, hogy sikerült-e járművet szerezni e célra.

 

Török Sándorné testületi tag: Segítséget szeretne kérni abban, hogy a Többcélú Társulásnak a 
költségvetésében a közel 1 milliárd Ft-ban benne van-e azoknak az intézményeknek a fenntartása, 
amelyeket működtetnek? Az előterjesztésben szereplő számokkal kapcsolatban, amelyeket kiemel, 
részletesebb tájékoztatást szeretne kérni, például egyéb készletek: 14 millió Ft, valamint a különféle 
szolgáltatási kiadások: 118 millió Ft, ezek mit tartalmaznak?

 

Nagy Gábor testületi tag: A 3/2. sz. előterjesztéssel kapcsolatban teszi fel kérdését. Volt róla szó, 
hogy a kihasználtság csökkenése miatt vissza kell fizetni a normatíva egy részét, illetve ez tartósan 
fennáll. Ezt hogyan próbálják megoldani, hiszen a beszámolóban is kitértek arra, hogy ez anyagi 
gondokat fog jelenteni a szociális intézményeknél. Amennyiben lehet, a hosszú távú célokról is jó 
volna többet megtudni.



 

Macsári József polgármester: Sajnálatosnak tartja a lejárt szavatosságú gyógyszer kiadását, 
pontosan meg kellene jelölni ennek időpontját, a felelős személyének a megállapítása miatt. A 
kistérségi vállalkozásokkal kapcsolatban az információk a kistérségi irodában mindenki számára 
rendelkezésre állnak. Javasolja ezen felül a kistérségi koordinációs irodát, amely „Új Magyarország 
Pont”-ként a kaszinó épületében üzemel, ahol szintén segítséget nyújtanak a munkatársak a 
pályázati kiírásokkal, források lehetőségével kapcsolatban a fejlesztéseket illetően. A 
költségvetéssel kapcsolatos kérdésre válaszolva hangsúlyozza, hogy a költségvetés 9 település 
szociális intézményeinek a költségvetését tartalmazza. A szolgáltatások költségei valóban magasak, 
ezt elsősorban a pályázatok, a pályázati források indokolják.

A normatíva kieséssel kapcsolatban, a bentlakásos otthont érintően megkéri Tóth Julianna igazgatót, 
hogy az elhangzott kérdésre adja meg a választ.

 

Tóth Julianna Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója: Az 
elhangzott kérdésre válaszolva elmondja, hogy 22 fővel átvették a bentlakásos intézményt, az 
átlagéletkor 90 év körül van. Változott, illetve megnehezedett a bekerülési rend, sorban állnak az 
igénylők és addig nem tudnak intézkedni, amíg a szükséges dokumentumok nem rendeződnek. 
Ebből adódóan jelenleg úgy tűnik, hogy jelenleg alulteljesítenek, de azon munkálkodnak, hogy a 
létszámot növeljék és meglegyen az intézmény működéséhez szükséges forrás. A gépjármű 
kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy működik a kistérségben támogató szolgáltatás, és az arra 
rászorultak segítséget kapnak abban, hogy orvoshoz jussanak, vagy az intézménybe beszállítsák 
őket. Most van folyamatban a támogatószolgálatok, a közösségi ellátások pályázati munkája, és 
szeretnék a közösségi ellátást, a pszichiátriát és a szenvedélybetegség ellátást kistérségi szintre 
kibővíteni, mert nem biztos, hogy egy-egy település tudja azt a feladategységet hozni, ami a 
pályázatokban van. Sajnos a közösségi támogatott szolgálatnál a kistérségi normatívát elvonják, 
lesz egy alap normatíva és feladatorientált pénzt fognak kapni, ezért több települést be kell vonni, 
hogy tudjanak bővíteni. Céljuk az, hogy munkájukat a településeken élő lakosság minél nagyobb 
megelégedésére végezzék, minél szélesebb skálán tudjanak biztosítani számukra szociális 
szolgáltatást.

 

Nagy Gábor testületi tag: Látszik-e arra esély, hogy a bekerülés meggyorsuljon?

 

Tóth Julianna igazgató: Már tapasztalható, hogy nem 2,5 hónapot, hanem csupán 30 napot kell 
várni a szükséges dokumentumok intézésére, így a bekerülés felgyorsul.

 

Macsári József polgármester: A jövőt illetően szeretné kiegészíteni a beszámolót egy örvendetes 
tájékoztatóval, egy pályázati támogatással kapcsolatban, amely kistérségi szociális jellegű feladatok 
ellátására nyújt majd segítséget.

Fentiek elhangzása után megköszöni a hozzászólásokat, a véleményeket és a válaszadást, majd 
javasolja az előterjesztések elfogadását.



 Elsőként szavazásra bocsátja a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás feladatainak ellátásáról 
készült beszámolót, az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

102/2008. (VIII. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
által végzett feladatokról készült írásos beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt 
elfogadja.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra terjeszti a 3/2. sz. előterjesztést, a Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény beszámolóját, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal – 4 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

103/2008. (VIII. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény írásos beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítéssel 
együtt elfogadja.

 

4. sz. napirend: A Helyi Vidékfejlesztési Közösség és a Helyi Vidékfejlesztési Iroda tájékoztatója

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból van finanszírozva az a forrás, amelyet Leader 
programban igénybe lehet venni. A kísérleti leader programot tekintve Békés megyében: Békés, 
Gyomaendrőd, Körösnagyharsány és Okány vett részt. Ezek a települések az előterjesztésben 
felsorolt feladatokra mintegy 14,2 M Ft támogatásra pályázhattak. 



A Leader programnak az a célja, hogy segítséget nyújtsanak az itt élő emberek, vállalkozások, 
civilszervezetek, vagy önkormányzatok számára. A második köre a Leader programnak 2005-2006-
os időszakban volt, ennek a körnek már tagja volt Szeghalom Város Önkormányzata is, amikor a 
leader csoportok pályázhattak központi forrásra, a rendelkezésre álló keretösszeg 100 millió Ft, 
ebből legfeljebb 15 %-ot lehetett működési költségekre felhasználni. Az akciócsoport ebből csak 9 
%-ot használt fel, hogy minél több forrás maradjon a helyi pályáztatásra. A következő program a 
helyi vidékfejlesztési közösségek létrehozása volt. A második leader körnek már 22 települése van, 
Szeghalom városa az elsők között döntött úgy, hogy tag lesz, és mint polgármester örömmel vállalta 
el, hogy megválasztották a közösség vezetőjének. Nagy felelősséget jelent mindez, mivel 22 
települést, 73.000 embert kell összefogni úgy, hogy ez a szervezet működjön. A tájékoztatóban 
részletesen szerepel minden program, az elkészült helyi vidékfejlesztési stratégia táblázatba van 
foglalva, mely a tájékoztató mellékletében található. A stratégia a jellegzetes vidéki életformákhoz 
kötődő támogatási területen kívül többek között a civil kezdeményezések fejlesztését, gazdasági 
fejlesztéseket elősegítő szakképzési, különféle szférák közötti együttműködéseket is tervezi 
támogatni. A közösség a működési terület településein eddig összesen 40 alkalommal szervezett 
lakossági fórumot.

A fenti kiegészítés után kéri képviselőtársait, mondják el véleményüket az előterjesztett anyaggal 
kapcsolatban. Az összevont bizottsági ülésen bizottsági tagok véleményezték az anyagokat, és a 
bizottságok többségükben elfogadásra javasolták azokat.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: A bizottsági ülésen a FIDESZ nem fogadta el a beszámolót, mivel 
nem tekintették azt egy részletes beszámolónak. Például egy pályázati anyag szerint a megítélt 
támogatás összesen: 14.187.000,- Ft a Körös-vidéki tanyavilág fejlesztésére. Erről részletesebb 
tájékoztatást kérnének. A polgármester úr szóvá tette, hogy a civilszervezetek Szeghalmon nem 
aktívak és nem kapcsolódnak be. Mint mondja tavaly személyesen próbálta a Polgári Egyesületet 
beléptetni a leader közösségbe, amely nem volt egyszerű feladat. Kérdést tesz fel a pályázatokkal 
kapcsolatban. A pályázók körében 25 pályázat nyert, és kérdése arra irányul, mennyire egyeztethető 
össze, hogy azok az emberek részben adják az igent, hogy írják alá a jelentkezők ajánlását, akik első 
körben nyerők a pályázatokra.

 

Macsári József polgármester: Az említett 14.187.000 Ft a megítélt támogatások összességét jelenti, 
és nem a vidéki tanyavilág fejlesztésére szól önmagában, hanem az előtte felsorolt pontokra is 
vonatkozik. Az érintett önkormányzat volt a felelős mindezek végrehajtására, akkor, amikor még 
Szeghalom nem volt tag. Mindezt a történeti hűség kedvéért jegyezte meg a beszámolóban. A 
beléptetéssel kapcsolatban félreértésről lehet szó. Azzal, hogy Szeghalom Város Önkormányzata 
döntést hozott, valamennyi Szeghalmon lévő vállalkozás, civilszervezet jogosult majd pályázni. A 
Polgári Egyesület valóban pályázott belépésre, azt maga is támogatta.

Az említett táblázatokban szereplő adatokra is reagál, lényegében a Füzesgyarmat Polgármesteri 
Hivatallal bezárólag vannak nyertes pályázatok, az összes többi vagy forráshiány, vagy formai okok 
miatt, vagy a leader programmal nem összeegyeztethető pályázati céllal kerültek elutasításra.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: A Polgári Egyesület társadalmi munkában fejti ki tevékenységét, és 
nem annyira van idejük figyelni a pályázatokat. Úgy ítéli meg, hogy ha belül lennének egy körön, 
könnyebb lenne a dolguk.



 
Pákozdi Gábor testületi tag: Véleménye szerint a programokon van a hangsúly, meg kell csinálni 
ezeket a projekteket, és lobbizni kell.

 

Macsári József polgármester: Számtalan dolog befolyásolja, és jogszabály írja elő, hogy milyen 
feltételek között működhet ez a Leader Közösség. Mint a Közösségnek a vezetője fontosnak tartja 
szem előtt tartani az arányosságot. Mindenképpen ellene van annak, hogy akár kisebb települések 
kárára több forráshoz jusson bárki, mint ahogyan arányaiban megilletné. Véleménye szerint 
igazságos az lenne, hogy aki a pályázati feltételeknek megfelel, mindenki jusson hozzá a 
támogatásokhoz. Örül egyébként annak, hogy ez a leader közösség úgy jött létre, hogy a Sarkadi 
Kistérség 11 települése és a Szeghalmi Kistérség 9 települése együtt tud működni. Szeretné, ha a 
leader csoport úgy hasznosuljon, hogy az itt élő emberek, az itt lévő vállalkozások elképzelései 
megvalósuljanak.

Ezek után megköszöni a hozzászólásokat, és javasolja a tájékoztató elfogadását, amelyet szavazásra 
terjeszt elő. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen 3 
ellenszavazat, és l tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

104/2008. (VIII. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Leader programról szóló írásos 
tájékoztatót az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja.

 

4/2. sz. napirend: Szeghalmi Helyi Vidékfejlesztési Iroda tevékenységének bemutatása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirend szintén képviselői kérésre lett a munkarendbe felvéve. A 
Helyi Vidékfejlesztési Irodának a feladata koordinálni mindazt a munkát, amely elősegítette a 22 
település csatlakozását ehhez a vidékfejlesztési közösséghez, és nyílván a későbbiekben is jelentős 
szerepet fognak betölteni. Ezek az irodák az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási 
Intézethez tartoznak, önkormányzatoknak nincs fölöttük joga. Az előterjesztés részletezi a 
megalakulás körülményeit, és ugyancsak részletesen bemutatja a tevékenységet. Összevont 
bizottsági ülésen véleményezték a bizottságok az előterjesztést, és javasolták Képviselő-testület felé 
elfogadásra. Kéri képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az anyaggal kapcsolatban.

 



Gulyás Sándorné testületi tag: Kérdése arra irányul, hogy a címbirtokos szervezet az 
Együttműködés a Közösségért Egyesület székhelyének mi köze a Szeghalom Újtelep II. utcához. A 
másik kérdését Ambrus Szilviához intézi, a Teleház bekerült-e a régi kaszinó épületébe. Tudomása 
szerint annak idején jelentős gépparkot nyertek, és ennek része volt egy szerver is, és működött az 
internet szolgálat is. Ez továbbra is Török Ferenc birtokában van? Véleménye szerint a 
számítógépparknak a kaszinóépületben lenne a helye.

 

Kardos László testületi tag: Az Együttműködés a Közösségért Egyesületnek a vezetőjeként 
tájékoztatást ad a címbejegyzéssel kapcsolatban, amely az alapító tagok döntése alapján került 
meghatározásra.

 

Ambrus Szilvia Szeghalmi HVI. irodavezető: Az elhangzott kérdésre válaszolva elmondja, hogy 
mivel a Vadvirág Egyesület megszűnik, ezért a szóban forgó gépparkot az Együttműködés a 
Közösségért Egyesületnek ajánlották fel a hasonló alaptevékenységük miatt. Az internetes 
kapcsolatot egy program keretében nyerték, amely időközben megszűnt, a gépparknak, pedig meg 
van a gazdája, abban a helyiségben van, ahol eredetileg a tevékenységüket folytatni szerették volna. 
A tevékenység meg lett támadva korábban, azért nem indult be az eredeti elképzelések szerint és 
működésképtelenné vált a projektük, így az egyesület megszűnik. Az eszközök az eredeti célra 
kerülnek felhasználásra.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Mások az értesülései a fentiekkel kapcsolatban. Konkrétan jelenleg 
most kinél vannak a gépek?

 

Ambrus Szilvia Szeghalmi HVI. irodavezető: Mindez a szervezet működésének a saját hatásköre, 
de szívesen ad tájékoztatást ezzel kapcsolatban. Április 15-től, amikor a kaszinó meg lett nyitva 
ettől kezdve él a bérleti szerződés és ott vannak a gépek. Akivel együtt működtették a Teleházat, 
azzal a vállalkozóval megszűnt a szerződés, de az eszközök továbbra is ott vannak, más kérdés, 
hogy hogyan vannak kihasználva.

 

Kardos László testületi tag: Valóban ketté kellene választani a két dolgot, mivel van egy Helyi 
Vidékfejlesztési Iroda, amit működtet az Együttműködés a Közösségért Egyesület, amelynek a 
képviselője. Az Egyesület nem teleházat működtet, hanem egy vidékfejlesztési irodát Szeghalom 
városban a Tildy u. 15-17. sz. alatt egy hivatalos bérleti szerződés alapján, ahol van az Új 
Magyarország Pont, és 3 munkatárs dolgozik, egy a HVI vezetője a másik kettő a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács mellett működő ügynökség munkatársaként 2 térségi tanácsadó, ezért 
lett a név Új Magyarország Pont. A saját szervezetük foglalkozik más szociális szolgáltatásokkal is, 
de ezeket a tevékenységeket nem ebben a házban valósítja meg. Teljesen más dolog a Vadvirág 
Egyesület, amely most szóba került, és ez nem ehhez a napirendhez kapcsolódik. Korábbi döntés 
szerint a Vadvirág Egyesület nem vihette be a teleházat, így a gépeit elhozták. A pályázati 
támogatásból felújított kaszinó épületben egy térségi civiliroda kialakítása történt meg, az itt lévő 
számítógépek rendelkezésre állnak a civilszervezetek, érdeklődők számára. 



Tehát ketté kell választani a két szervezetet működésüknél fogva.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag. Jogilag van-e annak következménye, hogy egy civilszervezet, mint 
a Vadvirág Egyesület pályázott több tevékenységi kör megvalósítására, és a pályázati támogatásból 
felújított kaszinóban nem folytatja a tevékenységét különböző okok miatt. Van-e mindennek 
jelentősége, hogy az Egyesület bizonyos ideig köteles, nem köteles működni, illetve mi ilyen 
esetben a helyzet?

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A Vadvirág Egyesület, amikor véghez vitte ezt a beruházást, 
kimondta a megszüntetését. Az Egyesület elnöke is elmondta, hogy olyan tevékenységi körhöz 
kapcsolódó más egyesületnek átadhatja az eszközeit, akik hasonló céllal végzik tevékenységüket. 
Ez az egyesületi törvény szerint jogszerű, amely szerint nem lehet felosztani, hanem át kell adni egy 
olyan célra, olyan egyesületnek, akik hasonló céllal működnek. Ami a pályázat következményeit 
illeti, nem tudni, hogy annak idején az Egyesület milyen feltételek mellett nyerte el a támogatást, és 
van-e valamilyen konzekvenciája.

 

Macsári József polgármester: A fentiekhez kapcsolódóan hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedések 
az Önkormányzat számára semmilyen hátránnyal nem járnak, jogszerűen történt minden, de a 
Vadvirág Egyesület nyilván vállalja az eszközök átadásával kapcsolatos felelősséget. Ezek után a 
tájékoztatót az elhangzott kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

105/2008. (VIII. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalmi Helyi 
Vidékfejlesztési Iroda tevékenységéről készült írásbeli tájékoztatót, az elhangzott kiegészítésekkel 
együtt.

 

5/1. sz. napirend: Útépítési közösségek társulási hozzájárulás mértékének megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Mint ismeretes, az elmúlt időszakban hazai forrásokra több pályázatot 
nyújtott be az Önkormányzat elsősorban útépítésekre. Ennek során megvalósulhat az Újtelepen a 
XV., XVI., XVII. és az I. utcának az aszfaltburkolattal történő ellátása, valamint a Kendereskertnél 
és a Vásártér II. utcánál. Saját erőből megvalósításra kerülnek még a XVIII. és a XIX. utca érintett 
szakaszának aszfaltozási munkái is. Kéri az illetékes képviselők segítségét az úttársulások 
létrehozásában. Az előterjesztésnek megfelelően, pedig javasolja a most megalakítandó útépítő 
közösségeknél a társulási hozzájárulás mértékét 35.000,- Ft/lakás összegben megállapítani, 10 
hónap részletfizetés biztosításával, amely korábban 56 ezer Ft volt. Az előterjesztett javaslatot a 
bizottságok támogatták. Kéri a hozzászólásokat. Mivel hozzászólás nem volt, 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

 

106/2008. (VIII. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az útépítési program meghatározása 
alapján az alábbi utcákban indítványozza az utcatársulások megalakítását: Újtelep I., XV., XVI., 
XVII., XVIII., XIX. u, valamint a Kendereskert u. és Vásártér II. utcákban.

A társulási hozzájárulás mértékét 35.000,- Ft/lakás összegben határozza meg, 10 hónap 
részletfizetést biztosítva.

A Képviselő-testülete fontosnak tartja 2008-ban felmérni a képviselőkkel közösen a még hiányzó 
utcáknál az útépítési szándékot annak érdekében, hogy az útépítési program meghatározható legyen 
a következő 2 évre.

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket

 

Határidő: Folyamatos, értelemszerű

Felelős: Macsári József polgármester

 

5/2. sz. napirend: Mentőtiszt részére lakás biztosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet részéről megkeresés 
érkezett. 



A kérésük az, hogy a Szeghalmi Mentőállomány folyamatos mentőtiszti szolgálatának 
előrelendítése érdekében a Szeghalmon letelepedni szándékozó mentőtiszt részére szolgálati lakást 
biztosítson az Önkormányzat. Jelenleg a most végzett mentőtiszt, Simon Emőke szeretne a városban 
letelepedni és Szeghalmon mentőtisztként dolgozni. A megkeresést örömtelinek tekinti, amelyet 
mindenképpen támogatni érdemes. Bizottságok véleményezték az előterjesztést, és javasolták 
Képviselő-testületnek a lakás biztosítását. Kéri a hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, 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

 

107/2008. (VIII. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Simon Emőke mentőtiszt 
kérelmét, és önkormányzati bérlakást biztosít részére az önkormányzati lakások és helyiségek 
bérletéről szóló 5/1994. sz. rendelet 5. §-a alapján Szeghalom Tildy u. 16-18. sz. alatt, a 
Mentőállomáson fennálló munkaviszonyának idejére.

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2008. szeptember 30.

 

5/3. sz. Megbízási szerződés (a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése pályázat 
benyújtásához)

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy csatlakozik, és 
pályázatot nyújt be az ÁROP 1.A.2. kódszámú pályázatára, amely a Polgármesteri Hivatalok 
szervezetfejlesztését tűzte ki célul. Ez egyrészt a hatékonyságot, mindenképpen az informatikai 
fejlesztést, szovtfer fejlesztést jelenthet a Hivatal esetében. Az előterjesztés egy megbízási 
szerződés, amely szerint a cég vállalja ennek a pályázatnak az elkészítését és benyújtását sikerdíj 
ellenében. A pályázat 100 %-os támogatást jelentene, így önrészt nem kell biztosítani az 
Önkormányzatnak. Bizottságok támogatták az írásos anyagot, kéri a véleményeket, észrevételeket, 
illetve javasolja képviselőtársainak, hogy támogassák az előterjesztést. Az előterjesztést szavazásra 
bocsátja, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



Ha t á r o z a t

 

108/2008. (VIII. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a 
viaD’oro Közigazgatásfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel megbízási szerződést kössön a 
„polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című ÁROP 1.A.2. pályázati anyag összeállítására.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2008. szeptember 30.

 

5/4. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár által benyújtandó pályázathoz elvi hozzájárulás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztéshez egy elvi állásfoglalás szükséges, hogy a Nagy 
Miklós Városi Könyvtár a „Tudásdepó-Expressz” önerő nélküli pályázatot benyújtsa 
konzorciumban a Békés megyei Humánszolgáltató és Megyei Könyvtárral, annak konzorciumi 
tagjaként. A pályázati támogatás belső felújításra, eszközbeszerzésre, adatbázis fejlesztésre 
szolgálna. Javasolja a pályázat benyújtását, majd azt 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

 

109/2008. (VIII.) 18.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Nagy Miklós 
Városi Könyvtár által benyújtandó TIOP-2008-1.2.3. sz. önerő nélküli, utófinanszírozós pályázat 
benyújtását.



 

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2008. szeptember 30.

 

B e j e l e n t é s e k

 

Macsári József polgármester: Szóbeli bejelentést tesz a védőnői és fogorvosi álláshely pályázatával 
kapcsolatban, amelyek augusztus 11-én jelentek meg, így az elbírálásra az egy hónapot követően 
szeptember 12-én kerülhet sor. Mindkét álláshelyre érkeztek pályázatok, azonban tekintettel a 
szeptember 1. napi iskolakezdésre, az iskolafogászatra már ettől kezdve szükség lenne. Szeptember 
12-én rendkívüli testületi ülésen fog dönteni Képviselő-testület a pályázatok elfogadásáról, de a 
fogorvos esetében már ezt megelőzően szerződést kell kötni szeptember 1-től 12-ig, hogy az 
iskolafogászat elkezdődhessen. Az eddigi iskolafogászatot ellátó szakember igényt tart a saját 
eszközeire, amelyek a fogorvosi rendelőben vannak, ezért szükséges az eszközök pótlása, és a 
vásárlás kb. 5 és 5,5 millió Ft közötti érték lesz.

Kéri képviselőtársait, hogy a fentieket támogatni szíveskedjenek, és az elhangzott javaslatokat 
szavazásra terjeszti elő. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal – egyhangúlag – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

 

H a t á r o z a t

 

110/2008. (VIII. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az iskolafogászat 
ellátására szerződést kössön az Önkormányzat 2008. szeptember 1-től szeptember 12-ig a fogorvosi 
álláshelyre jelentkező fogorvossal.

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: 2008. augusztus 31.



 

H a t á r o z a t

 

111/2008. (VIII. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az iskola fogorvosi rendelőben 
a rendeléshez szükséges eszközök 5 és 5,5 M Ft értékben történő beszerzéséhez.

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Azonnal

 

Macsári József polgármester: A védőnői álláshellyel kapcsolatban javasolja, hogy soron kívül 
biztosítsanak lakást a Komádiból ideköltöző védőnő részére.

Végezetül tájékoztatást ad arról, hogy jelenleg megoldott a védőnői munkakör helyettesítése a 
pályázat elbírálásáig.

A fenti javaslatát 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

 

112/2008. (VIII. 18.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői álláshelyre jelentkező 
Csizmadia Tímea védőnőnek soron kívül önkormányzati bérlakást biztosít az önkormányzati 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/1994. sz. rendelet 5. §-a alapján Szeghalom Tildy u. 16-18. 
sz. alatt, az Önkormányzatnál fennálló munkaviszonyának idejére.

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

 

Felelős: Macsári József polgármester



Határidő: 2008. szeptember 15.

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban tájékoztatja még a képviselőtársait arról, hogy a 
Képviselő-testület szeptemberi eredeti munkaterve kiegészül egy újabb napirenddel, mivel tárgyalni 
kell a vízdíjakról szóló előterjesztést. Ekkor kerülnek tárgyalásra az ivóvíz minőséggel kapcsolatos 
problémák, illetve az ivóvíz minőség program is. A tájékoztatásban kitér arra, hogy az érintett 
településeknek kell összehozni újból egy társulást, és újból pályázatot kell benyújtani, erről 
részletesen szó lesz a következő testületi ülésen.

Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e közérdekű bejelentésük.

 

Mikolik Judit testületi tag: A Tildy-Széchelyi utca sarkánál, a Korzó üzletháznál a szombati eső 
után, saját maga volt áldozata, hogy az úton közlekedő autók az esővizet felcsapták a mély gödör 
miatt. Az ott közlekedők ennek a veszélynek ki vannak téve, és az épület fala is szennyezett. Ezzel 
kapcsolatban kéri, hogy valamilyen megoldás szülessen, a Közútkezelőnél intézkedni kellene ezzel 
kapcsolatban.

 

Kovácsné Kincses Anikó testületi tag: A Közútkezelőhöz lenne kérése, hogy talán Szeghalmon a 
IX. utca az egyik legrosszabb minőségű út. Hogyan lehetne szorgalmazni ennek rendbetételét?

 

Török Sándorné testületi tag: Kérdése, hogy a József A. u. és a Bajcsy Zs. u. sarkán, ahol korábban 
halálos baleset volt, milyen jellegű előrelépés van, mert a bokrok miatt nem lehet belátni a terepet, 
veszélyes ezen a helyen a közlekedés.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: A Kassai úti játszótérre kérnének kis szemétgyűjtőket elhelyezni, 
mert erre nagy szükség lenne a játszótér miatt.

 

Macsári József polgármester: Az elhangzott kérdésekre válaszol. A Tildy-Széchenyi utca sarkánál 
említett problémát már korábban is felvetette a képviselő asszony, ami valóban mielőbbi megoldást 
igény. Ennek megoldására kéri a Műszaki Iroda vezetőt urat, hogy tegyen intézkedést. A 
Közútkezelő hatáskörébe tartozó problémák megoldásában egyébként az Önkormányzat mindig 
keresi a kapcsolatot, és hosszú időt vesz igénybe mindig mire intézkedés történik.

Tudomása szerint megtörtént a bejárás a József A. és a Bajcsy Zs. utca sarkán, és elkészült a 
szakértői vélemény, szeptember közepére konkrét döntés várható.

A Kassai úti játszótérnél természetesen nincs akadálya szemétgyűjtők elhelyezésének, ezt a 
feladatot a közmunkások segítségével végrehajtja az Önkormányzat.



 

Végezetül nagy tisztelettel megköszöni mindenkinek a munkáját a képviselő-testületi ülésen, és a 
mai ülést lezárja.

 

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző


