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J E G Y ZŐK Ö N Y V  

 
Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. június 24-én tartott üléséről a 
Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében. 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács Zsolt, Elek 
Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor, testületi 
tagok, dr. Pénzely Erika jegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői, önkormányzati 
intézmények vezetői, a napirendi pontokkal kapcsolatos érintettek, és érdeklődők. 
Jegyzőkönyv- vezető: Hajdu Helga. 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 8 fő képviselő 
jelen van, és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását 
azzal a kiegészítéssel, hogy a nyolcas számú napirendet zárt ülésen tárgyalja a Képviselő- 
testület. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai a napirendek tárgyalására vonatkozó 
javaslattal - egyhangúlag – egyetértettek. 
 
1.sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az első számú előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatokról szól, ehhez szóbeli kiegészítés nincs. Kéri a véleményeket, észrevételeket, 
kérdéseket. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs és a jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
83/2013. (VI. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
2. sz. napirend: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szeghalmi 
kirendeltségének tájékoztatója 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti Barta Tibor kirendeltség-vezető urat. A 
beszámoló részben a működésükről, részben pedig szeghalmi vonatkozásról szól. 

2 
 



3 
 

Az anyag részletes, az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták. Lényegében 
egyszerű, világos, átlátható. Az álláskeresők több mint fele férfi, és elszomorító, hogy 45%-
uknak csak nyolc általános vagy attól kevesebb iskolai végzettsége van. Az elhelyezkedést 
pedig még az is nehezíti, hogy ezen álláskeresők 24 %- a 50 év feletti. Viszont ez nem csak 
Szeghalomra jellemző, hanem az egész országra.  
Kéri, ha valakinek van észrevétele, vagy hozzászólása ezen kívül tegye fel. 
 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Véleményét szeretné kifejteni: a beszámolót nagyon 
részletesnek és tartalmasnak találta. Egy kérdést kíván föltenni, mégpedig hogy azoknak a 
száma, akik már mindenféle támogatásból kiesnek hol szerepelnek. van-e róluk valamilyen 
számadat? 
 
Barta Tibor kirendeltség-vezető: Köszönti a tisztelt Képviselő- testületet, polgármestert, 
jegyző asszonyt és a jelenlévőket. 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy külön számadat azokról, akik kiesnek mindenféle 
támogatásból és regisztrálva sincsenek nincs. Róluk egy körülbelüli adatot lehet csak sejteni. 
A Központi Statisztikai Hivatal természetesen róluk is készít felmérést, de ez egy 
folyamatosan változó halmaz. 
Azokról, akik nem kapnak semmiféle ellátást, de a Munkaügyi Központ regisztrációjában 
szerepelnek a beszámolóban található róluk adat. 59 % a regisztrált álláskeresők száma, akik 
jelenleg semmilyen támogatásban nem részesülnek. Ez a szám sajnos nőtt az utóbbi két 
évben. Ennek egyik jelentős oka, hogy tavaly szeptember elsejétől az álláskeresési ellátást 90 
napban állapították meg a korábbi 180 nap helyett. 
 
Macsári József polgármester: Köszöni a részletes választ. Megállapítja, hogy több 
hozzászólás nincs a beszámolóval kapcsolatban. Megállapítja, hogy az Szeghalom Város 
Képviselő- testülete a beszámoló írásos anyagát és a szóban elhangzott kiegészítéseket 
egyöntetűen elfogadta és tudomásul vette. 
 
 
3.sz. napirend: Lakásrendelet módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A legutóbbi bérlakásokra kiírt pályázatok meghirdetése után 
az volt a tapasztalat, hogy sok pályázó volt, akinek 5 éven belül volt lakástulajdona, de a 
válság és a deviza hitelek miatt elvesztette azt. Az előterjesztés így arról szól, hogy az ilyen 
esetek miatt a lakástulajdonukat 5 éven belül elvesztő családok ne legyenek alapból kizárva az 
önkormányzati bérlakásra való jogosultságból. A bizottságok támogatták az összevont 
bizottsági ülésen a javaslatot. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. 
 
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Valóban egy rövid megbeszélést követően a bizottságok 
támogatták az előterjesztést. Viszont mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének 
vannak feltételei. Ezzel a módosítással olyan, olyan felelősség kerül a bizottságra, hogy kéri, 
ha a bizottságnak kételyei merülnek fel, fordulhasson a Képviselő-testülethez, hogy közösen 
tárgyalhassák meg a kétes eseteket. 
 
Macsári József polgármester: Természetesen ennek a kérésnek eleget fog tenni. Ha a 
bizottság kéri a testület megtárgyalja zárt ülés keretein belül a kérdéses eseteket. 
Való igaz, hogy a múltkori pályázatok vizsgálatakor is rengeteget dolgozott a bizottság, 
hiszen minden pályázatot ellenőriztek a beadott anyag valóságtartalmát tekintve. Ez a 
továbbiakban is így fog működni. 
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Abszolút egyetért azzal, hogy nagy felelősség hárul a bizottságra ezzel a változtatással, de 
hangsúlyozza a bizottság kérésére a testület tárgyalni fogja a kérdéses eseteket. 
Ennyi kiegészítéssel szavazásra bocsátja az előterjesztést és a szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
11/2013.(VI.25.) önkormányzati 

 rendelete  
 

a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 28/2012.(XII.15.) 
rendelet módosításáról, 

 
  

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő Testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésben, illetve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el.   
 

1. § 
 
A 28/2012.(XII.15.) ör. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
a) „és akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 
5 éven belül tulajdonát képező ingatlant nem értékesített – kivéve ha a bank felé fizetni nem 
tudó devizahiteles, vagy a pénzintézet értékesítette lakását – és ajándékozott el, „ 
 

2. § 
 
E rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba, és 2013. július 2-án hatályát veszti. 
 
 
 
Macsári József        Dr. Pénzely Erika 
polgármester                  jegyző 

 
 
4.sz. napirend: Igazgatási szünet 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztésben szereplő, igazgatási szünetről szóló 
javaslat teljes mértékben megegyezik a 30/2012-es kormányrendeletben előírt mind a nyári, 
mind a téli igazgatási szünettel. Bemutatja az előterjesztésben szereplő időpontokat. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az ügyfélfogadás természetesen zavartalanul működik ez idő 
alatt is. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

12/2013.(VI. 25.) számú önkormányzati 
rendelete 

 
Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 
elrendeléséről 
 

 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. tv. 232.§ (3) bek-ben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésben biztosított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:  

 
1.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed Szeghalom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 
(továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre, valamint a Munka 
Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra. 
 

2.§ 
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2013. évi munkarendjében 
2013. július 22-től 2013. augusztus 25-ig terjedő időszakra nyári, 2013. december 23-től 
2014. január 5-ig terjedő időszakra téli igazgatási szünetet rendel el. 
 

3.§ 
  

(1)  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2)  A rendelet 2014. január 6. napján hatályát veszti. 

 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
 polgármester        jegyző 

 
 
5.sz. napirend: Polgármesteri Hivatal 2012. évi beszámolója 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A korábbi években már az önkormányzati intézmények 
kötelesek voltak beszámolni éves munkájukról. Jelenleg már a Polgármesteri Hivatal is ilyen 
intézmény, így ő is beszámolási kötelezettséggel rendelkezik. 
Egyetlen számot kíván kiemelni az anyagból: azt a 10 ezer ügyet – az alszámokat is 
figyelembe véve több mint 19 ezer – amelyet a munkatársak végeztek az elmúlt egy évben.  
Az anyagban természetesen le van írva, hogy ez év január elsejétől jelentős változások 
történtek mind az Önkormányzat, mind a Hivatal életében. Több feladatot vett át a járási 
hivatal, és természetesen ehhez mérten kellet kialakítani a létszámot is. Mást nem kíván 
hozzáfűzni, ennyi rövid bevezető után kéri a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Nem teljes egészében a beszámolóhoz kíván hozzászólni, 
inkább észrevételét szeretné jelezni. Véleménye szerint az általános iskola vezetésének jelen 
kellene lennie, képviseltetnie kellene magát a testületi üléseken. Végeredményben mégiscsak 
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az Önkormányzat a fenntartója. Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az iskola vezetése 
kapjon meghívót a testületi ülésekre. 
 
Elek Ferencné képviselő: Szeretné megköszönni a saját és a város lakossága nevében, hogy 
bármilyen problémával fordult, fordultak az Önkormányzat felé a polgármester úr, a jegyző 
asszony és minden hivatali dolgozó segítőkészen állt a problémák megoldásához. 
 
Macsári József polgármester: Dr. Farkas Erzsébet képviselő kérését természetesen 
tolmácsolni fogja az iskola vezetése felé és meghívót is küldeni fog számukra. Visszatérve a 
beszámolóhoz megállapítja, hogy más hozzászólás nincs képviselőtársai részéről, szavazásra 
bocsátja a beszámoló elfogadását. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 
H a t á r o z a t 

 
84/2013. (VI. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja. 
 
 
6.sz. napirend: Esélyegyenlőség 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
elmozdításáról szóló törvény alapján van a tisztelt Képviselő- testület előtt Szeghalom város 
Esélyegyenlőségi terve. Szeretné, hogy a már összevont bizottsági ülésen is említett apró 
hibát javítva vegyék eredeti előterjesztésnek. 
Sok mindenhez szükséges ez a terv, mint például a különböző pályázatok benyújtásához. 
Soknak feltétele csatolni mellékletként a helyiség esélyegyenlőségi tervét. 
Ennyi rövid kiegészítés után megállapítja, hogy hozzászólás nincs képviselőtársai részéről, 
szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 

85/2013. (VI. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyenlő Bánásmódról és az 
Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. 
(XII. 27.) Kormányrendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel összhangban elkészített 
Szeghalom Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programját megismerte, az abban 
foglaltakkal egyetértve elfogadja.  
 
Megbízza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
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7.sz. napirend: Előirányzat módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az adott előterjesztés lényegében a költségvetés 
korrigálásáról szól. A hivatal egyik munkatársa nyugdíjba vonul, így jubileumi jutalom illeti 
meg. Ez mivel egy előirányzat módosítás csak a Képviselő- testület jóváhagyásával történhet 
meg. Amennyiben nincs ellenvetés, hozzászólás szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
86/2013. (VI. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Muzsai Gyula Zoltánné munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje 
2011.02.21-én 25 év volt, ezért részére a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
módosított  XXXIII. tv. 78. § (2) bek. a,/ alapján utólag 2 havi illetményének megfelelő 
összegű jubileumi jutalom jár. A jubileumi jutalom és az utána fizetendő szociális 
hozzájárulási adó összege a 2013.évi költségvetésben nem került megtervezésre, ezért a 
Képviselő- testület engedélyezi a Polgármesteri Hivatal „Személyi juttatások” kiemelt 
előirányzatát 228.000 Ft-tal, Polgármesteri Hivatal „Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó” kiemelt előirányzatát 61.560 Ft-tal megemelni, egyben az 
önkormányzat működési célú tartalékát 289.560 Ft-tal csökkenteni.  
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
 
9.sz. napirend: Óvodai csoport számának jóváhagyása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés tartalma, hogy az óvodai csoportok számát az 
Önkormányzatnak, mint fenntartónak kell meghatároznia és jóvá kell hagynia. Természetesen 
az előterjesztésben szereplő adatok egyeztetve lettek az intézmény vezetőjével. Ismerteti 
röviden ezeket az adatokat. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés. A szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
87/2013. (VI. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján az óvodai csoportok számát a 2013/2014-
es nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Az Óvodai csoportok száma összesen: 12  

Petőfi úti telephely:  5 csoport  
Fáy úti telephely:  4 csoport 
Újtelepi telephely:  3 csoport 
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Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
 
10.sz. napirend: Szeghalom Várossá válásának megünneplésének előkészítése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy az előterjesztés 
lényegében egy feladat meghatározás. Ismerteti az előterjesztés tartalmát és felhívásként 
elmondja, hogy minél több javaslatot várnak mindenki – intézmények, civilszervezetek, 
képviselők, lakosok – részéről. A programokról a testület fog dönteni, és ezek alapján kerül 
majd elfogadásra a 2014-es év költségvetése. 
Tulajdonképpen az előterjesztés arról szól, hogy Szeghalom várossá válásának 30. 
évfordulóját méltóképpen sikerüljön megünnepelni és ennek koordinálására kéri föl az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot.  
Kéri az észrevételeket, kérdéseket illetve hozzászólásokat. 
 
Elek Ferencné képviselő: Mint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke a bizottság 
nevében szeretné megköszönni a megtisztelő feladatot, de ő is fel kívánja hívni a figyelmet 
arra, hogy bárki ötleteit szívesen fogadják. 
 
Macsári József polgármester: Egyetért a képviselő asszony szavaival, bárki ötletét szívesen 
fogadja az Önkormányzat. Természetesen vannak és lesznek nagyon jó ötletek, de azt még 
fontosnak tartja elmondani, hogy költséghatékonynak kell lenniük ezeknek a programoknak. 
Nyilván lesz egy központi rendezvény valamikor, de az összevont bizottsági ülésen a 
bizottságok egyetértettek azzal, hogy minden hónapra jusson valamilyen rendezvény. 
Megállapítja, hogy más hozzászólás nincs képviselőtársai részéről, szavazásra bocsátja az 
előterjesztést. A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 
8 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 

88/2013. (VI. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, 
hogy Szeghalom várossá válásának megünnepléséről, ennek rendezvényeiről tegyen 
javaslatot. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Elek Ferencé bizottsági elnök 
 
 
11.sz. napirend: Ingatlan eladásra kijelölése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Különösebben nem egészítené ki az előterjesztést szóban. 
Lényegében ismételten egy ingatlan kijelölése elidegenítésre. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs képviselőtársai részéről, szavazásra bocsátja az 
előterjesztést. A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 
8 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 

89/2013. (VI. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeghalmi tulajdoni lapon 
nyilvántartott 981/2 hrsz-ú, természetben Szeghalom, Tildy u. 5. sz. alatt lévő ingatlant az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 9/1994. (VI. 
27.) sz. rendelet alapján elidegenítésre kijelöli. 
Az elidegenítésre kijelölt ingatlan értékesítése a 9/2012. (V. 2.) sz. vagyonrendelet 
előírásainak betartásával történhet. 
A licitálással történő értékesítés során az induló eladási árat az ingatlanforgalmi szakértő által 
megállapított nettó 18.260.000,- Ft értékben határozza meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
12.sz. napirend: Bejelentések 
 
12/1. napirend 
Macsári József polgármester: Az első bejelentése az őstermelői piac kialakításáról szóló 
előterjesztés. Lényegében arról szól, hogy az Önkormányzat szeretné elkészíttetni egy 
őstermelői piac terveit és majd azután következne egy döntés a piac létrehozásáról, vagy a 
tervek elvetéséről. 
Fontosnak tartja kiemelni, hogy őstermelői piacról van szó, ennek indoka, hogy a jelenlegi 
szabályozás szerint a piac és az őstermelői piac között lényeges különbség van a költségek 
vonatkozásában.  
Már volt egy kevés visszhangja, hogy akik a régi piactéren jelenleg őstermelőként árulnak, 
nem értenek egyet ennek az új őstermelői piacnak a kialakításával. Ezen oknál fogva is 
hangsúlyozni kívánja jelenleg csak tervekről van szó.  
 
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Érdeklődne, hogy azok az őstermelők, akik félelmeiket, 
illetve aggályaikat jelezték mitől is tartanak pontosan? 
 
Farkas Zoltán képviselő: Véleményét kívánja kifejteni. Az ötletet abszolút támogatja, hiszen 
a helyi érték, a helyi termék nagyon fontos tényező. Egy dolgot szeretne itt leszögezni, 
mégpedig azt, hogy ezekben a kérdésekben az Önkormányzatnak joga és lehetősége van 
kijelölni területeket. Valamint a rendeletalkotással az Önkormányzatnak lehetősége van 
segíteni a helyi termelőket. Véleménye szerint ez a piac lehetőséget ad a környékbeli 
őstermelőknek is és így lehetőséget kap a város és a lakók, gyarapodik és megnő a választási 
lehetőség. 
 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Fontosnak tartja, hogy létrejöjjön egy kulturált őstermelői 
piac, de azt is fontosnak tartja elmondani, hogy ő is beszélt néhány őstermelővel. Az ő 
félelmük oka leginkább a változás, hiszen van aki már majd’ 20 éve árul ugyanazon a helyen. 
Ezért szeretné kérni arra a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az ő helyzetüket megvizsgálni és 
találni valamilyen lehetőséget, hogy megnyugodhassanak, esetleg ott is maradhassanak. 
Körülbelül 5-6 emberről van szó. Véleménye szerint nem is kellene bolygatni őket, bízik 
benne, hogy be fogják majd ők is látni mennyivel jobban járnak egy kulturált őstermelői 
piaccal. 
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Valamint szeretné tisztánlátásképet a városban keringő szóbeszédeket eloszlatni, miszerint az 
Önkormányzat eladta az ő helyüket azért kell onnan elmenniük és ehhez hasonlóakat. Ezek 
nem igazak, az Önkormányzat csupán jót akar és ismételné a polgármester úr szavait, jelenleg 
még csak tervekről van szó. 
 
Macsári József polgármester: Véleménye szerint képviselő társa kérdésére a további 
hozzászólásokban benne volt a válasz. Nyilván érthető az, hogy valaki rendszeresen egy 
helyen árul és már ismerik a vásárlók, ezt a kialakult helyzetet pedig félti. 
Részéről inkább Farkas Zoltán képviselő társa mondandójához csatlakozna. Példának szeretné 
elmondani, hogy egy ausztriai út során látott egy ottani őstermelői piacot és jóérzésekkel 
nézte azt a kulturált környezetet, azt hogy asztalról tudnak árusítani az őstermelők. Személy 
szerint örülne, ha végre lenne egy központi helyen piac, ahol az őstermelők jó körülmények 
között árusíthatnának. Nincs távol vagy távolabb a belvárostól. 
Természetesen az aggódó őstermelők helyzetét is meg fogják oldani, ha a Képviselő-testület 
úgy dönt, hogy létrehozza az említett őstermelői piacot. Igyekezni fognak mindenkinek az 
érdekeit tiszteletben tartani, hiszen azért is lettek visszaengedve az őstermelők a régi piactérre 
és nem lettek kötelezve az új piactéren való árusításra ami jóval kijjebb került akkor a 
központtól. 
Hosszabb távú célként reméli meg fog valósulni ez a terv, még akkor is, ha jelenleg még nem 
mindenki ért vele egyet. Nagyon örülne, ha az Önkormányzat által felépített őstermelői 
piacon a helyi és környékbeli őstermelők árulhatnák termékeiket kulturált körülmények 
között. 
 
Z. Nagy Tibor képviselő: Véleménye szerint inkább meg kellene gyorsítani ezt a folyamatot, 
mégpedig az újonnan bevezetett útdíj miatt a máshonnan érkező termékek ára növekedni fog 
– körülbelül 3-4 %-kal – viszont a helyi terméket nem kell szállítani, nem terheli majd útdíj. 
Úgy véli egy ilyen őstermelői piac abszolút piacképes lenne Szeghalmon. 
 
Macsári József polgármester: Egyetért képviselőtársa észrevételével. Ennyi kiegészítés után 
megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés. A szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 

90/2013. (VI. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete döntött abban, hogy Szeghalom Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező 1089/2 hrsz-ú a Baross Gábor utcában található 
beépítetlen terület egy részén őstermelői piac kerüljön kialakításra, mely összhangban van a 
város jóváhagyott rendezési tervével. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tervezési munkákat szaktervezőtől 
rendelje meg. A vázlatterveket a tervezőnek összevont bizottsági ülésen be kell mutatni, ezt 
követően kerülhet véglegesítésre a terv. 
 
A beruházási munkák megkezdéséről a Képviselő-testület dönt az Önkormányzat pénzügyi 
helyzetének figyelembevételével. 
 
Határidő: 2013. október 31. a vázlattervek bemutatására vonatkozóan. 
Felelős: Macsári József polgármester 
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Farkas Zoltán képviselő távozik az ülésről, így a Képviselő- testület létszáma 7 főre 
csökken. 
 
 
12/2. napirend 
Macsári József polgármester: Röviden bemutatja az előterjesztésben foglaltakat. Szeghalom 
városa tavalyi évben 144 gyermekkel részesülhetett a nyári gyermekétkeztetési támogatásban. 
Idén 137 gyermek számmal adta be a város a pályázatát. Sajnos érthetetlen módon ebből a 
számból mindössze 65 gyermekre kapott támogatást a város. 
Ezért az előterjesztés arról szól, hogy a fennmaradó 72 rászoruló gyermek után az 
Önkormányzat vállalja föl saját költségvetésének terhére, hogy az említett gyermekek minden 
héten kapjanak egy hideg étel csomagot. Költségek szempontjából ez több mint egy millió 
forintot jelent. 
A szociális iroda munkatársaival egyeztetve rájöttek, hogy nem tudnak különbséget tenni a 65 
és a fönnmaradt 72 gyermek szociális és jövedelmi helyzete között ezért került ez a javaslat a 
tisztelt Képviselő- testület elé. 
 
Elek Ferencné képviselő: Nagy örömére szolgál, hogy ennek a 65 gyermeknek lehetőség van 
a nyári étkeztetésben részt venni. Az viszont érthetetlen számára, hogy Szeghalom konkrétan 
leadta azt a számot, amelyre szüksége van, igyekeztek úgy összeállítani ezt a listát, hogy a 
ténylegesen rászorulók legyenek benne és a többi városhoz mérten alacsony létszámot adtak 
le és mégsem kapta meg Szeghalom a kért létszámra a támogatást. Sajnálatos, hogy így lett 
szétosztva, de bízik benne hogy az Önkormányzat által felajánlott hideg étel csomag annak 
ellenére, hogy nem egyenértékű a meleg étkeztetéssel mégis részesíti őket valamilyen 
juttatásban. 
 
Macsári József polgármester: Köszöni a hozzászólást, megállapítja, hogy más hozzászólás 
nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy 
a Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 

91/2013. (VI. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 1.080.000 
Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
12/3. napirend 
Macsári József polgármester: A harmadik bejelentés a Szeghalom, Dózsa u. 1-3. és 5-7. 
szám alatti társasház lakói által felmerült problémára válasz. Ismerteti az előterjesztésben 
szereplő munkálatok ütemezését, a lakóközösségi hozzájárulás összegét. 
Kéri az előterjesztéshez kapcsolódó kérdéseket, észrevételeket, esetleges javaslatokat.  
 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Figyelmét kívánja felhívni a lakóközösségnek, hogy az 
Önkormányzat mindenképpen segíteni szeretne, de véleménye szerint nem csak a parkolással 
vannak itt gondok. Úgy véli, hogy amit már levelekben is jeleztek a lakók, a 
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csatornaelvezetési probléma is legalább ugyanolyan súlyos probléma. Ezért a Képviselő- 
testület ennek a kettő problémának a megoldást együtt ajánlja föl, kompletten a lakóknak.  
 
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Mint orvos szeretné elmondani véleményét. A porzó 
kohósalak, az ott levő növényi pollenekkel együtt sokkal nagyobb probléma, mint a 
csapadékelvezetés. Ezen a környéken rengeteg a légúti megbetegedés, az asztma. 
Csapadékelvezetési is fontos természetesen, ennek megoldási is sürgős. Szeretné elmondani, 
hogy nagyon jó megoldásnak tartja az Önkormányzat részéről, hogy megoldja az útnak a 
pormentesítését, leburkolását. Ezek következtébe valószínűleg a megbetegedések száma is 
csökkeni fog. Emellett szeretné kihangsúlyozni, hogy az allergia ellen mindenütt tenni kell, 
oda kell figyelni például a bürökre, ami mérgező. Lényegében annyit szeretne elmondani, 
hogy nagyon jónak találja az ajánlatot az Önkormányzat részéről, javasolja elfogadásra.  
 
Macsári József polgármester: Köszöni a hozzászólásokat. Az előterjesztés melléklete egy 
helyszíni rajz, amint léthatóak a munkálatok. A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban benne 
van az előterjesztésben, hogy a város csapadékvíz csatorna rendszerére lesz rácsatlakoztatva a 
gerincvezeték, amit az Önkormányzat kiépít, a többi 12 esővíz elvezető csatornát a lakók 
egyedileg fogják rávezetni. Sajnálja, hogy a tömbök megépítésekor nem gondoltak az esővíz 
elvezetésére. Reméli, hogy a munkálatok befejeztével megszűnnek a problémák. 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés. A szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 

92/2013. (VI. 24.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Szeghalom Dózsa u. 1-3. és 5-7. 
sz. mögötti közterületen a meglévő útalap felhasználásával közforgalom részére megnyitott 
parkoló területet alakít ki és megvalósítja hozzá a kiszolgáló utat is, mely a parkoló 
üzemeltetésén kívül biztosítja az ott lévő garázssor biztonságos közlekedését is. A bekötő út 
megépítése társulási formában történik.  
 
A Képviselő-testület a lakossági hozzájárulás mértékét 15.000 Ft/garázs összegben határozza 
meg. 
 
A beruházás keretében meg kell építeni a tömbbelső zárt csapadékvíz gerinchálózatát, mely 
biztosítja a megépített burkolat víztelenítését, valamint biztosítja annak lehetőségét, hogy a 
Dózsa u 1-3. társasház csapadékvíz elvezetési problémája megoldódjon. A bekötő vezetékek 
kiépítésének költségei az érintett tömb lakóközösségét terhelik.  
 
Fenti beruházási munkák megvalósítására két ütemben kerül sor 2013. és 2014. évben. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: tervezés és I. ütem kivitelezése 2013. november 30. 
                II. ütem kivitelezése 2014. augusztus 31. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
12/4. napirend 
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Macsári József polgármester: Tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy a Magyar Közút Zrt-
től érkezett egy levél a Szeghalom- Vésztő közötti úttal kapcsolatban, de az újtelepi útról nem 
nyilatkoznak. Röviden ismerteti a levél tartalmát, miszerint a legrosszabbnak ítélt 3,3 - 11,1 
km közötti szakasz kivitelezési tervei elkészültek, de a 2013-ban rendelkezésre álló 
forrásokból nem fog telni a kivitelezésre. A tervel nem rendelkező 0- 3,3 km közötti szakasz 
legrosszabb részének nagyfelületi javítása 2012 januárja óta listán van. Erről a listáról annyit 
kell tudni, hogy a Közút egyfajta rangsort állít fel a rossz utakról, ezt fölterjeszti és ebből a 
listából szép lassan kerül kielégítésre a források tekintetében az utak javítása. Nagy 
valószínűséggel a javaslati lista szakaszolva lesz és a kérdés, hogy az ütemezés alapján 
melyik ütembe fog beleférni. Ez a 0-3,3 km-es útszakasz ezen a listán a 11. helyen szerepel. 
Már korábban tájékoztatásul ugyanígy elmondta, hogy az újtelepi út is szerepel a listán – most 
szó sem esett róla - de forráshiány miatt csak foltokban lett megjavítva az az útszakasz. 
Sajnos azonban ebből a levélből nem tűnik ki, hogy mégis mikor kerül sor végre az említett 
útszakasz, illetve útszakaszok megjavítására.  
 
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Kérdésként merült fel benne, hogy lehetne-e egy levelet 
megfogalmazni és az orvosok aláírásával, akik nap, mint nap szembesülnek ennek az útnak a 
szörnyű minőségével, amin már beteget nem nagyon lehet szállítani. Ő hajlandó egy ilyen 
megfogalmazásra a közútkezelő felé, így hátha sikerülne egy választ még kiharcolni, mint 
orvosi kérdésre. 
 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Mint ismeretes szíve ügye az említett két út problémája. 
Szeretné megköszönni képviselőtársa hozzáállását. 
Szeretné emlékeztetőként elmondani, hogy két évvel ezelőtt már volt hasonló aláírásgyűjtés a 
lakók bevonásával és akkor közölték, hogy nem fér bele egy szakasz az újtelepi útból, csak 
két rosszabb. Ez az ügy azóta is húzódik. Továbbá a Széchenyi út nyomvályús problémája is 
elfelejtődött. 
A vésztői utat illetően, nem érti, hogy a közútkezelő miért nem hajlandó elfogadni Szeghalom 
esetében ennek az útnak a fontosságát, hiszen a mentők arra közlekednek a gyulai kórházba. 
Ráadásul egyre többet kell járniuk ezen az úton a betegszállítóknak, hiszen a rendelővel is 
gondok vannak. 
Tisztelettel kéri ezúton a testülete, hogy összefogással írjanak levelet, vagy tegyenek valamit, 
mert nem mehet már tovább ez az állapot.  
 
Macsári József polgármester: Köszöni a két hozzászólást illetve javaslatokat, teljes 
mértékben egyetért az előtte szólókkal és a levélírási javaslattal, számíthatnak segítségére 
képviselőtársai ezzel kapcsolatban. 
Két egyéb bejelentenivalója lenne még. Az egyik, hogy 2013. július 1-jén köztisztviselői nap 
van, a Polgármesteri Hivatal zárva lesz, nem lesz ügyfélfogadás. 
Valamint tájékoztatásul elmondja, hogy párhozamosan a nyári gyermekétkeztetéssel volt a 
Reiffeisen Banknak egy felhívása. Ezúton szeretné megköszönni mindenkinek, aki szavazott a 
közösségi portálon Szeghalomra, ugyanis toronymagasan első helyen végzett a város. Ennek 
köszönhetően 30 gyermeknek minden hétvégén meleg étel lesz biztosítva a bank jóvoltából. 
Hamarosan megtörténik az eredményhirdetés és a kapcsolatfelvétel a Bankkal. 
Részéről ennyi volt a bejelentések, kéri képviselőtársait, ha közérdekű mondanivalójukat 
tegyék meg. 
 
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Már korábban felmerült a szakrendelésekkel kapcsolatos 
probléma. Ismételten átnézte a szakorvosi rendelőintézettel kapcsolatos lehetőségeket. A fül, 
orr gégészettel a helyzet az, hogy sajnos több napos rendelés nem megoldható, kevesen 
vannak Gyulán is. Itt azt a lehetőséget nem zárja ki, ha az egyik orvos kolléga nyugdíjba 
megy, őt megkeresve a nyugdíj mellett vállalna-e néhány órás rendelést. Viszont a sebész, a 
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szemész és a bőrgyógyász nem gyulai illetékességű kollegák. Ez ügyben azt tudja megtenni, 
hogy beszél Kovács főigazgató főorvos úrral, hogy másik nap legalább egy három órás 
rendelésre nagy szükség lenne a sebészetnek, a szemészetnek és a bőrgyógyászatnak. Ez 
nagyon sokat jelentene és javítani a jelenlegi helyzeten. 
Ami tud ennek érdekében, megpróbálja felvenni az illetékesekkel a kapcsolatot, ha a testület 
egyetért ezzel? 
 
 Macsári József polgármester: Természetesen segítségére lesz a doktor nőnek a testület és 
együttes erővel beszélnek a főorvos úrral. Az orvosok fizetségéről pedig egyértelműen a 
Kovács doktorral egyeznének meg. 
 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Dr. Farkas Erzsébet javaslatához szólna hozzá. Valóban még 
mindig rengeteg a reklamáció a szakrendelőt illetően a lakosság részéről. Annyit fűzne még 
hozzá, hogy véleménye szerint a tüdőgyógyászatot is bele kellene venni az említett 
szakrendelések közzé. Ott is gondok vannak, rengetegen vannak és a számítógépes program 
átállása miatt betegeket küldtek haza. Véleménye szerint ez komoly probléma. Ez 
természetesen nem az ott dolgozok hibája. Azonban úgy véli ennek a szakrendelésnek is 
bővíteni kellene a rendelési idejét.  
 
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Ezzel nem ért teljesen egyet. A tüdőgondozó jó irányítással 
működik, időpontos beosztás van a betegek között. Az asszisztensek pontosan tudják, hogy 
kit mikorra és mivel rendelnek be. 
A témához kapcsolódóan kívánja elmondani saját helyzetét, pontosabban az ambuláns 
betegeket illetően. Az ő rendelésére érkeznek a vidéki betegek is mikor látják, hogy az 
ügyeleten kívül van külön gyermekorvosi rendelés a délutáni órákban. Természetesen el fogja 
látni a hozzá érkező környékbeli gyermeket, mert nem sok településen van gyermekorvosi 
rendelés délután. Ezt azonban jelenteni kell, ha egy hónapban 30 ambuláns – nem helyi - 
beteg kerül ellátásra a rendelési idejében. Ezek után 600 Ft/főt számláznak ki, 30 fő esetén 18 
e/Ft-ot jelent. Ilyen esetben már jelzik, hogy sokat jelentettek, mert sokat kell kifizetniük. 
Számára érthetetlen, hogy azt várnák, tőle ne lássa el az ilyen betegeket, mert nem köteles 
megtenni. Inkább azt kellene tennie, hogy átküldi az ügyeletre, ahol kitudja mikor fogják 
majd ellátni. Úgy érzi. ezt nem engedheti meg magának.  
Ezt az egészet azért mondta el, mert a kollegák nyilatkoztak, hogy szívesen jönnének plusz 
rendelési időt tartani és bízik benne, hogy nem lehetetlen annak a három orvosnak a plusz 
bérét biztosítani itt, annak érdekében, hogy javuljon a szakrendelési ellátás. 
 
Macsári József polgármester: Egyetért képviselőtársa hozzászólásával és ennyi hozzászólás 
után megállapítja, hogy több bejelentés nincs, megköszöni a figyelmet és a testületi ülést 
lezárja. A tisztelt Képviselő- testületet megkéri, hogy zárt ülésen folytassák munkájukat.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
  Macsári József     Dr. Pénzely Erika 
   polgármester     jegyző 
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