
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 29-én 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, Farkas Zoltán, Gulyás Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos 
László, Kovács István, Kovácsné Kincses Anikó, Mester Csaba, Mikolik Judit, Nagy Gábor, 
Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné testületi tagok, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, 
Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői és meghívottak, valamint 
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, azzal, hogy a 6/3. sz. előterjesztést zárt ülésen tárgyalják. 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 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

125/2008. (IX. 29.) Ökt. sz.

 

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

 

2. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy hogyan alakult az Önkormányzat I. 
félévi költségvetése. A bevételi oldalt, a tényleges pénzforgalmi bevételt tekintve látszik, hogy 
időarányosan teljesült a bevétel, hiszen 53,7 %-ra teljesült. Ezen belül vannak eltolódások, a saját 
folyó bevétel nem érte el az időarányost, illetve az átengedett bevétel sem, ugyanakkor a működésre 
átvett pénzeszközből az OEP finanszírozás révén az eredeti előirányzatok túllépve, az előirányzat 
módosítás meg fog történni év végével. A felhalmozási bevétel is nagyon alacsony 6,1 %-os 
teljesítmény mutatkozik. Ennek az az oka, hogy az elnyert pályázatoknál a kivitelezés a II. félévben 
fog megtörténni. A féléves gazdálkodás kiadási oldalát tekintve arról lehet beszámolni, hogy 
összességében önkormányzati szinten 45,4 %-ban teljesültek a kiadások. A személyi juttatások 
ehhez kapcsolódó bérjellegű járadékok időarányosan teljesültek és külön öröm, hogy a dologi 
kiadások 47,7 %-ban teljesültek féléves szinten. Ez az Önkormányzat és az intézmények jó 
gazdálkodását mutatja. A társadalmi és szociálpolitikai kiadások 43,5 %-os teljesülése az 
időarányostól kissé elmarad, sok olyan tétel van, amely a II. félévben fog kiadásként teljesülni. A 
tavalyi év hasonló időszakához képest több mint 7,2 M Ft-tal nőtt a kiadások nagyságrendje.

Az 2008. évi költségvetés módosított főösszege: 2.103.299 ezer Ft, az eredeti költségvetés 
főösszegéhez képest a növekedés 131.517 ezer Ft.

Összefoglalva az előterjesztést, arról lehet beszámolni féléves szinten, hogy nagyon szoros 
gazdálkodásról lehet számot adni, az önkormányzat és az intézményei felelősségteljesen 
gazdálkodtak.

Kéri képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket a beszámolóval kapcsolatban. Az összevont 
bizottsági ülésen bizottsági tagok véleményezték az előterjesztést, és azt elfogadásra javasolták 
Képviselő-testület felé.

Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, majd az előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

126/2008. (IX. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló írásos beszámolót.

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

 

Felelős: Macsári József polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban szavazásra bocsátja a költségvetés módosítását a 
rendelet-tervezet szerint. Bizottságok a rendelet-tervezettel egyetértettek, javasolták a rendelet e 
szerinti megalkotását. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2008. (IX. 29.) sz.

r e n d e l e t e

a 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008. (II. 26.) sz. rendelet módosításáról

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1/2008. (II. 26. sz.) 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 2008. évi összesített 
költségvetésének

 

a., bevételi főösszegét  2.103.299 ezer Ft-ban

b., kiadási főösszegét  2.103.299 ezer Ft-ban

 

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

 

2. §

 

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

 

Az Önkormányzat céltartaléka:  155.481 ezer Ft.

 

Ebből:

- Egyéb tartalék: 83.277 e Ft

- Tanulók tankönyvtámogatása 7.697 e Ft

- Közfoglalkoztatás 26.210 e Ft

- Felhalm. pályázati saját erő 38.297 e Ft

melyből a megvalósítandó beruházások, felújítások:

        

         - Arany J. és Hunyadi u. burkolat felújítás: 10.638 e Ft

         - Egészségügyi alapellátás épület belső felújítása 4.441 e Ft



         - Tűzoltóság eszközbeszerzés: 2.500 e Ft

         - Fáy, Semmelweis, Bocskai u. játszótér felújítás 2.689 e Ft

         - Polgármesteri Hiv. nyílászáró-vizesblokk felújítás 1.500 e Ft

         - Újtelep XV., XVI., XVII. és Kendereskert u. útépítése: 4.887 e Ft

         - Újtelep I., Vásártér és Vásártéri Újtelep utcák útépítése 6.761 e Ft

         - A sporttelep kézilabda pályájának felújítása 834 e Ft

         - Belvízcsatornák rekonstrukciója, 2008. évi ütem 4.047 e Ft

 

3. §

 

A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésének

 

a./ bevételi főösszegét: 2.102.749 ezer Ft-ban

b./ kiadási főösszegét : 2.102.749 ezer Ft-ban

 

állapítja meg.

4.§

 

A rendelet 4. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését e rendelet I. sz. 
melléklete tartalmazza.

 



5.§

 

A rendelet 4. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat intézményeinek bevételeit e rendelet II. sz. melléklete tartalmazza.

 

6. §

 

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

Az Önkormányzat működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatait a Képviselő-testület e 
rendelet 1. sz., I. sz. és IV. sz. melléklete szerint határozza meg.

 

 

 

Bevétel

Kiadás

1./

Működési

2.004.526 ezer Ft

1.938.964 ezer Ft

2./

Felhalmozási

98.773 ezer Ft

164.335 ezer Ft

 

ÖSSZESEN:

2.103.299 ezer Ft

2.103.299 ezer Ft



 

7. §

 

A rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek (címeinek) és a Polgármesteri Hivatal 
szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát e rendelet III. és V. sz. melléklete szerint határozza 
meg.

 

8. §

 

A rendelet 6. §-ában szereplő „Tájékoztató adatok V.” melléklet helyébe e rendelet VI. melléklete 
lép.

 

9. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

3. sz. napirend: Beszámoló az önkormányzati beruházások alakulásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az önkormányzati beruházásokról szóló tájékoztató minden évben 
napirenden van a Képviselő-testületi ülésen. A tájékoztatót két részre lehet bontani, egyrészt 
befejeződött az egészségügyi címzett beruházás, ebből fakadóan még 33,2 M Ft-os kifizetés terhelte 
a költségvetést 2008. évben. Elkezdett az Önkormányzat egy másik nagy projektet, ez a 
városközpont rekonstrukciójáról szól, ebbe be lettek vonva szervezetek, civilszervezetek és 
magánszemélyek és vállalkozók, akik érintettek a kérdésben.

Az anyag részletezi azokat a fejlesztéseket, amelyeket az Önkormányzat 2008-ban szeretne 
megvalósítani. Kiemelt helyen szerepel a kerékpárút belső hálózatának felújítása, illetve pályázati 
támogatásból ugyancsak 2008-ra vannak ütemezve az Újtelep XV., XVI., XVII. és a Kendereskert 
u. útépítési munkálatai. Ugyancsak pályázati támogatással valósul meg az Újtelep I., valamint a 
Vásártér II. u. útépítési beruházása, és a XVIII. és XIX. utca érintett szakaszának útépítése. 



Ezek a munkálatok a napokban már el is kezdődnek.

Még ez évben szeretné az Önkormányzat vezetése megvalósítani az összetöredezett aszfaltú 
kézilabda pálya felújítását. Hangsúlyozást érdemel, hogy nagyon jól haladtak a járdafelújítások, 
amelyekről a Városfejlesztési Bizottság döntött. Remélhetőleg elkezdődhet az időjárás 
függvényében a Szeghalom-Füzesgyarmat közötti kerékpárút építése is.

Az előterjesztést megvitatták az összevont bizottsági ülésen a bizottsági tagok, és javasolták 
elfogadásra. Kéri az anyaggal kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Gulyás Sándorné testületi tag: Változatlanul továbbra is fenntartja azt a kérését, amit már bizottsági 
ülésen is közölt, hogy a Kassai utcai játszótéren elkelne több modern játék, hiszen elég nagy 
körzetet érint, nagyon sok gyerek látogatja a játszóteret. A kerítést személyesen megoldja 
sövénnyel, de az eszközök biztosításában kérné a segítséget.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: 2 fő kérdése lenne a napirenddel kapcsolatban. Az első az 
útfelújításra vonatkozik. A városban 2 nagyobb útszakasz van, ahol a legtöbb problémák vannak: a 
Kinizsi és az Újtelepi utcák. Tudomása szerint a Kinizsi utcával kapcsolatban az Önkormányzat már 
több alkalommal tárgyalt a Közútkezelő Kht.-val, de az Újtelepi utcának jelenleg nem tudja, hogy 
hol áll az ügyintézése, ahol már szinte járhatatlan a vasúti átjáró és a város széle közötti útszakasz. 
Arra kérne választ, hogy hol tartanak ezek a megállapodások, és várható-e a közeljövőben itt 
javulás. Kérné a képviselőtársait is, hogy ebben nyújtsanak segítséget.

A másik kérdése a csapadékvíz elvezető árkokra vonatkozik, hogy kihez tartozik az árkok 
karbantartása, mik az erre vonatkozó új szabályok?

 

Kovácsné Kincses Anikó testületi tag: A fenti hozzászóláshoz csatlakozik. Az Újtelep VIII. utca 
állapotát említi, a körgáton járnak az emberek, mert máshol nem tudnak, és már se a mentők, se az 
orvosok nem tudnak kimenni, mert a körgát is járhatatlan.

 

Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, kérdéseket, és azokra a 
következőkben megadja a választ.

Nincs különösebb akadálya annak, hogy a Kassai úti játszótérre új játékok kerüljenek. Az 
Önkormányzat pályázatot nyújtott be játszóterek felújítására, amely sajnos nem nyert. Ezzel 
kapcsolatban elmondja, az erre tervezett önerő nem költhető, mivel a 2008. évi költségvetés úgy 
van egyensúlyban, hogy 29 M Ft értékű ingatlanértékesítés lett tervezve a bevételei oldalon, és így 
kell a mérleg két oldalának egyezőséget mutatnia. Az új játékoknak minőségi tanúsítvánnyal kell 
rendelkezniük, és nem olcsó a legkisebb játék beszerzése sem, próbálják pályázati pénzből ezeket a 
játékokat beszerezni. Kis türelmet kér az őszi, téli időjárás kezdete miatt. Úgy próbál az 
Önkormányzat pályázni, hogy akár több játszóteret is magában foglaljon az anyag.

A Kinizsi, Újtelepi utcákkal kapcsolatban igaza van a képviselő asszonynak, az utcák a Közútkezelő 
Kht. kezelésében vannak. 



Többszöri megkeresés kellett ahhoz, hogy egy panaszt orvosoljanak kisebb javításokat illetően. 
Előreláthatólag az útfelújítások az ősz folyamán megtörténnek, viszont az Újtelepi utca felújítása 
nincs napirenden tudomása szerint. Itt kéri a képviselő úr és az alelnök úr segítségét a Megyei 
Kirendeltség irányába, hogy az Újtelepen is végezzék el a szükséges javításokat.

A csapadékvíz elvezető árkokkal kapcsolatban tájékoztatásként elmondja, hogy a főgyűjtő csatorna 
az Önkormányzat kezelésében van. Az erre vonatkozó rendelet értelmében mindenki köteles a saját 
háza előtt lévő átereszeket tisztán tartani, és az árkokban a víz elfolyását biztosítani kell. Az, hogy 
az elmúlt 10 évben a legfontosabb feladatokat elvégezte az Önkormányzat a közmunkásaival, akár 
magánházak előtt is, erre nincs mindig lehetősége a városnak. A városnak kötelessége azokat a 
közátereszeket tisztán tartani, amely egy-egy csomópontban biztosítja a gyűjtőcsatornák működését. 
Tehát a kérdésre a válasza az, hogy közösen kell ezeket a feladatokat megoldani.

Az Újtelep VIII. utca rossz állapota köztudott, itt hamarosan elkezdődnek az útépítések. Szeretné a 
költségvetés terhére az 1,6 M Ft értékű törmeléket felhasználni az Újtelep és az Érmelléki út 
javítására. Azt ígérni nem lehet, hogy a VIII. utcában szilárd burkolatú út épül, viszont a 
zúzottkőből a fenti javítások megoldhatóak lesznek.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A két említett úttal kapcsolatban folyamatosan levelezést folytatott a 
Közútkezelő Kht.-val. Korábban veszélyben volt, hogy egyáltalán a Magyar Közút, vagy a Állam 
által kezelt utak vonatkozásában a településen átmenő forgalom felújítására lesz-e megnyitva forrás. 
Az Állami Közutak esetében lokális úthibákra van pályázat kiírva. Településenként egy pályázatot 
nyújtottak be, és ez a nagyobb forgalmú Kinizsi utcára vonatkozott. Tapasztalták, hogy a Töviskesi 
út állapota ugyanolyan nagy problémát jelent, ezért keresik a lehetőségét annak, hogy egyelőre a 
kritikusabb pontokat igyekeznek helyreállítani. Az lenne a legmegfelelőbb, ha teljes 
aszfaltburkolattal látnák el. A Kht. képviselői is reménykednek abban, hogy további lehetőségek 
fognak megnyílni a települési utak lokális felújítására. Ahogy a polgármester úr mondta, rövidesen 
ki fogják írni a közbeszerzést a Kinizsi utca felújítására, hiszen ott egy vékony aszfaltréteg nem 
elegendő.

 

Macsári József polgármester: Nyilván az lenne a legfontosabb, ha az Újtelepi szakaszon a Töviskes, 
Kertészsziget felé vezető út is teljesen új burkolatot kapjon. Némely helyen a kátyúzás is segítséget 
jelent, hiszen ezek a problémák nagyban veszélyeztetik a közlekedés biztonságát.

 

Kovács István testületi tag: A lakókörzetében élők azzal a problémával keresték meg, hogy a 
Szeleskert és a Patai utca sarkától 200 méteren 3 méter mély az árok a Patai utcán, közvetlenül a 
járda mellett. Ebben kér önkormányzati segítséget, esetleg bontott csőből az árkot be kellene fedni a 
balesetveszély miatt.

 

Macsári József polgármester: Ebben az ügyben a szükséges lépéseket az Önkormányzat megteszi, a 
balesetveszély miatt korlát elhelyezése is szükséges.

Amennyiben nincs több kérdés, megköszöni a hozzászólásokat, és javasolja elfogadni az írásos 
tájékoztatót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt. 



Az előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag –az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

127/2008. (IX. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati beruházások 
alakulásáról szóló írásos beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

4. sz. napirend: Tájékoztató a Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javító programról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A 4. és az 5. sz. napirend anyaga nemcsak környezetvédelmi, hanem 
abból a szempontból is fontos, hogy olyan jellegű probléma közös konzorciális jellegű 
megoldásokról van szó, amelynek óriási költsége miatt Szeghalom város költségvetése nem bírná 
el. A 4. sz. napirend a Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javító programról ad tájékoztatást, amelynek 
az a lényege, hogy erre a célra létrehozott projektcsapat, amelynek vezetőjét Király Zoltánt köszönti 
a testületi ülésen. Előkészítette az anyagot valamennyi településre vonatkozóan, amelyből kitűnik a 
további tennivaló.

Mint arról beszámol, a holnapi nap folyamán munkatársával Szegedre utaznak, ahol a konzorcium 
taggyűlést tart. Az anyagban a DARFÜ munkatársa kitér arra, hogy a 2009. év áprilisban lesz az az 
időpont, amelyre a legtöbb engedély, és a program elindulásához szükséges tanulmány elkészüljön. 
Így az elvi vízjogi engedélyek megvalósíthatósági tanulmányok, nagyon fontos a pénzügyi 
költséghaszon elemzés, hiszen az uniós forrásból lesz a projekt megvalósítva. A holnapi nap témája 
is az lesz, hogy az így elkészített anyaggal elindulva összeálljanak azok a konzorciumok, akik 
pályázatot nyújthatnak be a tényleges kivitelezésre. 2 variáció kínálkozik Békés megye 
vonatkozásában, e szerint egy nagyobb és kisebb konzorciumra oszlik Békés megye, Szeghalom a 
nagyobbikba tartozik. Míg a másik variáció szerint 5 kisebb csoport van és abban is van egy 
konzorcium és ebben van Szeghalom városa. Fontos a város számára, hogy az ivóvízminőség 
szempontjából a tényleges kivitelezési munkálatok mielőbb elkezdődjenek, erre okot ad a városi 
ivóvíz összetétele. A taggyűlésen az elsődleges feladat, hogy mielőbb összeálljanak a konzorciumok 
a pályázat benyújtása érdekében, és ezen belül mielőbb megvalósuljon Szeghalmon a regionális 
rendszerre való rácsatlakozás, valamint a még két vezetékes ivóvízhálózattal nem rendelkező 
Halasmajor és Töviskes lakói is egészséges ivóvízhez jussanak.

Még a napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy a 4. sz. előterjesztéshez kiosztott anyagot Dr. 
Csák Gyula Vízművek Zrt. vezérigazgatója továbbította a Képviselő-testület felé. 



E szerint elindult egy folyamat Dr. Farkas Erzsébet képviselő asszony kezdeményezésére, amelynek 
lényege, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet segítségét kérte az Önkormányzat a szeghalmi 
ivóvízminőség vizsgálatára, és erről készítsen szakvéleményt, amelynek birtokában a sürgősség és 
elsőbbség a kivitelezés során érvényesülni fog a várost érintően. Az anyag tanúsága szerint ez a 
vizsgálat 3 M Ft –os költséggel jár, és ennek egyharmad részét Szeghalomnak kell kifizetnie, 
további részét a költségnek Füzesgyarmatnak, és a Vízműnek kell állnia. Az egészséges ivóvíz 
fontos, a cél, hogy a tanulmány mielőbb elkészüljön, és az egészséges ivóvíz a legkisebb 
költségráfordítással biztosítható legyen a szeghalmi és a környékbeli települések lakói részére. 
Mindezek után kéri a képviselőtársait, hogy mondják el észrevételüket, véleményüket a fentiekkel 
kapcsolatban.

 

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Sajnálja, hogy Gajda képviselőtársa nincs itt a testületi ülésen, aki 
az összevont bizottsági ülésen megemlítette, remény sincs arra, hogy ebből a programból 
Szeghalom és Füzesgyarmat támogatást kapjon, ahol a legmagasabb jodid tartalmú az ivóvíz, és 
most már az arzéntartalom is növekedett. Ezt a vizet nem lehet ivóvíznek nevezni, és megkéri az 
alelnök urat, hogy mondja el mindezt ő is a lakosság előtt. Nem zárt ülésen, nem titokban, ki kell 
mondani, hogy az uniós beruházásból belátható időn belül nem lesz olyan jó ivóvíz, amely 
egészséges, és ráadásul még megemelt vízdíj is terheli majd a lakosságot. Az Alkotmány előírja, 
hogy mindenkinek joga van az egészséges ivóvíz fogyasztásához, és a jelenlegi ivóvízről ez 
korántsem mondható el. Annak idején, amikor kezdeményezték a vizsgálatot, vitték ezeket a 2007. 
augusztusi adatokat, ami hasonló a mostani anyag adataival. Véleménye szerint sokkal pontosabb 
adatokra van szükség, például a kórházi adatokat illetően is. Mint orvos is aggódik a település 
ivóvíz minőségéért.

 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Örömmel fogadja, hogy a Képviselő-testület csatlakozott az 
ivóvízminőség javító programhoz. Számára hosszú évek óta nagy gond a város és a külterületen 
élők ivóvíz ellátása. Hosszú évek óta az Önkormányzat hetente 3 alkalommal, lajttal biztosítja az 
ivóvizet Töviskesnek, ami nagy költség és nagy teher. A Töviskesi víz arzéntartalma jóval 
meghaladja a megengedett értéket. Nagyon fontosnak tartja, hogy valami történjen, és ha ebbe a 
programba nem száll be az Önkormányzat, akkor esély sem lesz arra, hogy valami elinduljon. Gajda 
képviselőtársa kijelentése számára is érthetetlen, hogy esély sem lesz rá, hogy erre támogatást 
nyerjenek. Arra lenne kíváncsi, hogy honnan tudja ezt az információt. Erre nagyon kíváncsi, és 
örülne, ha erre valaki választ adna.

 

Dr. Farkas József alpolgármester: A jelenlevő Király úrtól azt kérdezné meg, hogy ebből a 
programból konkrétan mikor látható majd eredmény, mikor lesz Szeghalomnak jó minőségű 
ivóvize. A rendelkezésre álló anyagból valóban az tűnik ki, amit Gajda képviselő úr a bizottsági 
ülésen elmondott, hogy valójában soha, illetve belátható időn belül nem kerül sor a programra. 
Mindenképpen az a fenntartásuk a programmal kapcsolatban, hogy lassú, semmiféle előrelépés nem 
látható abban, hogy egészséges legyen az ivóvíz Szeghalmon és a környéken, mivel nagy a jodid 
tartalom és most már az arzén tartalom is. A 90-es években megépült a víztisztító berendezés, amely 
lobbi érdek volt, mivel ez senkinek az érdekeit nem szolgálta. Akkor Békéscsabáról el lehetett volna 
hozni a regionális vizet, de ennek ellenére arzéntalanítót építettek, amely hol működik, hol nem. 
Támogatja a vizsgálat elvégzését, javasolja képviselőtársainak, hogy ehhez járuljanak hozzá. A 
Vízmű magára vállalhatná a 3 M Ft-os költséget, ilyen mértékű vízdíjemelés mellett, amelyet 
januárban megállapítottak. 



A kérdése tehát az, hogy mindebből mikorra várható konkrétum Szeghalom és Füzesgyarmat 
vízellátását illetően mikor lesz megfelelő minőségű ivóvíz biztosítva.

 

Király Zoltán: Valóban megvalósult annak idején egy nagy beruházás Szeghalmon, és ennek az 
eredménye nem lett jó, nem a határértéknek megfelelő vizet szolgáltatnak. Jelenleg egy nagyon 
komoly beruházás előkészítése folyik, amely 1.220.000 embernek hivatott biztosítani a megfelelő 
minőségű ivóvizet. Nem látható még eredmény, mivel építkezés nem folyik, csak a tervezési 
munka. Komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy minden területen megtalálják a megfelelő 
megoldásokat. Kíváncsi lenne arra, hogy az említett képviselő úr miért mondta, hogy esély sincs a 
támogatás elnyerésére. Azt tudja mondani, hogy lesz ivóvízminőség javító beruházás, és lesz 
megfelelő minőségű víz a települések összes területén, hiszen az Önkormányzatnak is alapfeladata 
az egészséges ivóvíz ellátás és ezt úgy tudja biztosítani, ha részt vesz ebben a programban. 
Ivóvízminőség javító program előkészítése valóban időigényes, de azért szükséges ennyi idő, hogy 
valóban megfelelő megoldást találjanak, ami megfizethető, mindenképpen a legkedvezőbb 
költséggel járjon, a lehető legkisebb vízdíjat tudja biztosítani. Valóban fog vízdíjemelkedést 
jelenteni, mivel az új létesítményeket meg kell fizetni, de olyan megoldást keresnek, amivel ez az 
emelkedés a legkisebb lesz. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmánytervet ismerhette meg a 
Képviselő-testület, minden településre vonatkozóan több műszaki megoldás szerepel. Valóban jövő 
áprilisra lesznek készen a részletes megvalósíthatósági tanulmányok, a tervekkel, engedélyekkel, 
költségelemzésekkel, és a pályázati anyag, amelyet a Képviselő-testület benyújthat. Azokon a 
területeken, ahol lehet, felgyorsítják a folyamatokat, ebben már tettek lépéseket. A 
Környezetvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kérésére nevesítettek 4 olyan 
projektet, amelyben egyértelműnek tűnik a települési kör és a műszaki megoldás is, és ilyen ez a 
rendszer is, amelyben Szeghalom érintett. Ebben a tekintetben kezdeményezik októberben, hogy az 
érintett önkormányzatok üljenek össze és indítsák meg azt a munkát, aminek a révén a társulás majd 
létrejöhet, és meg tudnak állapodni abban, hogy milyen feltételekkel kötik meg a társulási 
szerződéseket. Arra a kérdésre, hogy mikor várható konkrétum a válasza: 2009. áprilisban lesz kész 
a pályázati dokumentáció, és hogy mikor tudják majd benyújtani ez annak a függvénye, hogy mikor 
tud az Önkormányzat megállapodni a társulási szerződést illetően. Maguk részéről igyekeznek 
minden segítséget megadni. 2009. második felében a pályázat benyújtható, így elbírálható lesz, és 
2010-ben kezdődhet el a beruházás, az új létesítmény átvételére 2012-ben kerülhet majd sor.

 

Macsári József polgármester: Visszatér Dr. Farkas Erzsébet képviselő asszony megjegyzéséhez, 
amely a most kiosztott anyaghoz kapcsolódik, és egyetért a véleményével, hogy túl sok a várakozási 
idő. A Képviselő-testület által létrehozott ad-hoc bizottságnak a munkáját meg kell kezdenie 
mielőbb, fel kell keresni Füzesgyarmattal közösen a Vízművet és az ÁNTSZ. regionális 
igazgatóságát annak érdekében, hogy a szükséges adatokat beszerezzék. Így nem kell hónapokat 
várni, és nem kerül nagy költségbe mindez, ezt követheti majd egy soron kívüli testületi ülés, 
amelyen megtárgyalják az anyagot.

Elmondja még, hogy az Országos Közegészségügyi Intézetnek is érthetetlen a szeghalmi víz magas 
jodid tartalma, nincs egészségügyi határérték, az országban ritka olyan település, ahol magas a jodid 
tartalom. Éppen ezért mielőbbi intézkedés szükséges az ebből származó betegségek megelőzése 
érdekében. Tehát az elsődleges feladat, hogy ez a vizsgálat mielőbb megtörténjen, és a folyamat 
felgyorsuljon.

 



Farkas Zoltán testületi tag: Kb. 2 évvel ezelőtt csatlakozott a város a Dél-alföldi Regionális 
ivóvízminőség javító programhoz, és jövő tavasszal zárul a 2 Mrd Ft-ot kitevő előkészítő munka, 
amely folyamatban van. Király úr elég optimistán fogalmazott akkor, amikor azt mondta, hogy 
Brüsszelben egy év alatt jóváhagyják az engedélyes terveket. Csatlakozva a pesszimizmushoz az a 
véleménye, hogy ennyi idő nem lesz elegendő és erre egy korábbi, jóval kevesebb költséggel járó 
beruházást említ meg példaként, ami 2 évbe került, mire az Európai Unió jóváhagyta a programot. A 
jelenlegi pedig százszorosan, vagy akár ezerszeresen is nagyobb program, mint amit a Megye 
szeretne megvalósítani. Amennyiben a beruházás 2013-2015-ben megvalósul, az egy optimális 
várakozásnak felel meg. Abban egyetértés van, hogy azokat a vizsgálatokat, amelyek a települést 
érintik, és azt a hatástanulmányt, amely az egész programra vonatkozik, el kell végezni. Viszont az, 
hogy 3-4 éven belül megoldás születik majd, ami megnyugtató lesz, ebben túlzottan nem optimista.

 

Szabó István testületi tag: Tavasszal alakult egy ad-hoc bizottság, javasolja, hogy mielőbb üljenek 
össze, és kezdjék meg a munkájukat, ahol javaslatát elő fogja terjeszteni a megoldásra vonatkozóan.

 

Macsári József polgármester: Egyetért abban, hogy a bizottság mielőbb kezdje meg a munkáját, 
Füzesgyarmattal vegye fel a kapcsolatot, induljanak el ez ügyben.

 

Király Zoltán DARFÜ képviseletében: A brüsszeli jóváhagyási folyamatra vonatkozott a kérdés. 
Valóban van olyan projekt 20 M eurón felül, amit a brüsszelieknek kell jóváhagyni. A békési 
rendszer is e kategóriába esik, ki kell küldeni a projektet, és azon múlik, hogy mennyire jó az 
anyag, milyen hosszan kell a kérdésekre válaszolni és a parlamenti képviselők mennyire tudnak 
lobbizni az ügyben, hogy az elbírálás mielőbb elkezdődhessen. Reméli, hogy a Képviselő-testület 
egy olyan társulást hoz létre, amelyben lehetőleg kevés vitás kérdés lesz, illetve ami akadályt 
jelentene és a projekt csúszását. Amennyiben a brüsszeli szakértők átnézik az anyagot, akkor abban 
nem marad olyan dolog, amely a végrehajtás esetén problémát okozhatna. Tehát ez mindenképpen 
pozitív dolognak számíthat.

 

Macsári József polgármester: Ami miatt a brüsszeli elbírálásra kell várni, az egyszerű szakmai 
okokkal magyarázható, mivel a közép-békési rendszerből tudják megoldani a rácsatlakozást, 
amelyről már említést tett a bevezetőben. Ezek után megköszöni képviselőtársainak a 
hozzászólását, Király úrnak a válaszadását, és az előterjesztést az elhangzott kiegészítésekkel együtt 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

128/2008. (IX. 29.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dél-alföldi Regionális 
ivóvízminőség-javító programról készült írásos tájékoztatót, a szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

 5. sz. napirend: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati 
Társulás tájékoztatója

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirend kapcsán szintén egy nagy projektről van szó, és tisztelettel 
köszönti a napirend kapcsán megjelent Jusztin Balázs urat a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer külső munkatársát. A tájékoztatóban egy másik problémáról van 
szó, amely nemcsak Szeghalmot érinti, hanem más településeket is. A város azért csatlakozott ehhez 
a rendszerhez, mivel ezelőtt 7 évvel készült el a régi hulladéklerakó rekultivációjára egy terv 300 M 
Ft-os költséggel. Az anyag tartalmazza a 2 hulladéklerakónak a rekultivációs költségét. A város 
ennek a környezetvédelmi kötelezettségének saját erejéből nem tudna eleget tenni, ezért vált 
szükségessé, hogy e rendszerhez csatlakozzon. Ez hosszútávon megoldást jelent a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatban. A jelenlegi hulladéklerakó hivatalosan 2003. szeptemberben 
kapta meg a használatbavételi engedélyt, és 2008. december 31-ig kapott működési engedélyt, majd 
6 hónappal lett meghosszabbítva. 2009-ben az Újtelepet is be kell zárni, és a rekultivációt el kell 
végezni. A városnak több M Ft-os költségébe került a 2 hulladéklerakó mindazokkal a rekultivációs 
tervekkel, amelyek mindkét lerakót érintették. Olyan hulladékkezelést kell megvalósítani, amely 
részben biztosítja az ivóvíz bázis védelmét a későbbi korosztály számára is. Nagyon sok kérdés 
elhangzott az összevont bizottsági ülésen az anyaggal kapcsolatban a külső szakember Jusztin 
Balázs részére, aki a kérdésekre megadta a választ. A bizottsági tagok az előterjesztéssel 
egyetértettek, javasolták elfogadásra Képviselő-testületnek.

 

A Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben 2 ütemben fog megvalósulni a 
kivitelezés. Örömmel jelentheti, hogy Szeghalom az első ütemben fog részt venni, 300 M Ft 
támogatásban részesült a rendszer az előkészítési folyamatokat illetően, és bíznak abban, hogy 
szintén uniós forrásból ezt a törekvést a települések meg tudják valósítani belátható időn belül. Ez 
sürgető mindenki számára.

Reméli, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer befejezésével arról számolhat majd be, hogy 
megfelelő körülmények között tudják elhelyezni a lakosság kommunális hulladékát, amely 
egyáltalán nem veszélyezteti a környezetet.

Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, majd az előterjesztést az 
elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátja. 



Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 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 elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásról szóló tájékoztatót, 
a szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

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

 

6/1.: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi 
fordulójához csatlakozás

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Szeghalom Város Önkormányzata ez évben is szándékozik 
csatlakozni a BURSA HUNGARICA 2009. évi fordulójához, ezt az összevont bizottsági ülésen a 
bizottsági tagok támogatták. Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázati kiírásban az egy háztartáson 
belüli egy főre jutó nettó átlagjövedelem összege 29.000,- Ft/hóban kerül meghatározásra, és a 
megítélhető támogatás 5.000,- Ft/hó összegben. Javasolja a határozati javaslat elfogadását, és azt 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 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 csatlakozik a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.

 



A pályázati kiírásban az egy háztartáson belüli egy főre jutó nettó átlagjövedelem összegét 29.000,- 
Ft/hóban határozza meg.

 

A megítélhető támogatást 5.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

 

A pályázatokat a Képviselő-testület Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága bírálja el.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírásával, valamint 
felkéri, hogy a pályázat kiírásával kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedést.

 

Határidő: -  nyilatkozat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 30.

  - pályázat kiírása: 2008. október 01.

 

Felelős: Macsári József polgármester

 

6/2. sz. napirend: Iskolatej program folytatása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés összeállításakor döntött 
arról, hogy továbbra is biztosítja az iskolatejet a gyermekek számára az eddigiek szerint. 
Bizottságok a határozati javaslattal egyetértettek, amelyet szavazásra terjeszt elő. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az iskolatej-program 
folytatásával. A város 2008. évi költségvetésének általános tartalékából 1.700 e Ft-ot kell a 
felmerülő kiadásokra fordítani.

 

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

 

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A nyilvános testületi ülésnek egyéb napirendje nincs, a Képviselő-
testületnek az alábbi szóbeli bejelentéseket teszi.

 

A Megyei Közgyűlés elnöke állásfoglalást kér abban, támogatja-e az Önkormányzat, hogy a 
Tessedik Sámuel Főiskola a Szent István Egyetemhez integrálódjon, és Békési Egyetemi Központ 
lenne a főiskola elnevezése. A Megyei Közgyűlésen tárgyalták az előterjesztést, és úgy ítélték meg, 
hogy állást kell foglalni az Önkormányzatoknak is a fúzió létrejöttében.

A két intézmény szenátusa között a döntés már megszületett, de a vagyon sorsára ez nem 
vonatkozott. Elhangzottak olyan javaslatok a Közgyűlésen, hogy támogatják a fúzió létrejöttét, de 
legyen garancia az ingatlanokra, vagyontárgyakra és az alapképzés helyben maradására, erre 
megállapodás jöjjön létre annak érdekében, hogy így védve lesz Békés megye felsőoktatási 
intézményének a hosszú távú fennmaradása. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, 
észrevételeket. Az összevont bizottsági ülésen támogatták a fentieket. Hozzászólás nem volt, a fenti 
szóbeli előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a két szenátus döntését a 
Tessedik Sámuel Főiskola integrációjával kapcsolatban.

Ugyanakkor garanciák beépítését kéri a megállapodásba, a bevitt vagyontárgyakkal és a Békési 
Egyetemi Központ hosszú távú működésével kapcsolatban.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Megyei Önkormányzatot.

 

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban bejelenti a televízió nyilvánossága előtt a lakosság 
tájékoztatására, és a képviselőtársainak a tájékoztatására, hogy Szeghalmon 2008. október 4-én őszi 
hagyományőrző fesztivál megrendezésére kerül sor, amely egész napos rendezvény lesz. 10 órától 
hagyományok, mesterségek bemutatására, kézműves termékek árusítására kerül sor 18 óráig, a 
színházteremben 13.30 órától helyi néptáncosok műsora lesz, és 17 órától a kalotaszentkirályi 
néptánccsoport műsorára kerül sor. Kéri, hogy akinek ideje engedi a fesztiválon vegyen részt, 
szeretettel meghív mindenkit a rendezvényre az Önkormányzat nevében.

 

Végezetül tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a soron következő testületi ülés a romániai 
Kalotaszentkirályon lesz megtartva, előreláthatólag 2008. október 29-én, ahol a munkaterv szerinti 
napirendek lesznek.

 

Kérdezi, hogy van-e közérdekű bejelentés. Bejelentés nem hangzott el, ezért megköszöni 
mindenkinek a munkáját, a lakosságnak a figyelmét és a nyilvános testületi ülést lezárja. Képviselő-
testület a továbbiakban zárt ülés keretében folytatja a munkáját.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő

polgármester címzetes főjegyző


