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J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Szeghalom  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2009. 
augusztus 31-i ülésén, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

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  és  Török 
Sándorné testületi tagok.

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi 
Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Macsári  József polgármester:  Köszönti  a  Képviselő-testület  tagjait, 
meghívottakat,  a  Sárrét Televízión keresztül  a város lakosságát.  Megállapítja, 
hogy  a  Képviselő-testület  ülése  határozatképes,  azt  megnyitja.  Javasolja 
meghívó szerinti napirendek megtárgyalását, mellyel a Képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag egyetértettek.

1.  sz.  napirend:  Jelentés  a  lejárt  határidejű  önkormányzati  határozatok 
végrehajtásáról
Előadó: Macsári József polgármester



Macsári József polgármester: A jelentéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem 
hangzott  el,  azt szavazásra bocsátja.  A szavazás alapján megállapítja,  hogy a 
Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  –  egyhangúlag az  alábbi  határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

116/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű 
önkormányzati határozatokról szóló jelentés elfogadja.

2. sz. napirend: Gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok végrehajtásáról 
szóló beszámoló
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy minden évben megtárgyalják a 
napirendet.  A  gyermekek  védelmével  igen  széles  intézményrendszer 
foglalkozik,  az  óvoda,  általános  iskola,  középiskola,  házi  gyermekorvos, 
rendőrség, ügyészség, továbbá a szociális ellátó rendszer és a gyámhivatal. A 
beszámolóról megállapítható, hogy igen részletesen és objektíven mutatja be az 
elmúlt 1 év adatait. Legfontosabb cél, hogy a gyermekek családban nőjenek fel. 
Az  ellátórendszer  feladata,  hogy  gyermekek  érdekei  a  családon  belül 
érvényesüljenek.  Mint  a  beszámolóból  kiderül  a  védelembe  vételnek  az  oka 
változó volt, míg korábban elsősorban a szülők helytelen életvitele volt az ok, 
most  szomorúan tapasztalható, hogy az utóbbi időben a kiskorúaknak felróható 
cselekedetek, magaviselet, lopás, verekedés, kábítószerek használata stb. miatt 
került  sor eljárásra.  Az Önkormányzat  és  intézményrendszere próbál  mindent 
megtenni a gyermekek megfelelő ellátásáért, amennyiben a szülők nem tudnak 
helytállni bizonyos esetekben. A beszámoló említi a 2 H-s, 3 H-s gyermekeket. 
Az viszont örömmel állapítható meg, hogy 2009. évben  142 gyermek 54 napra 
kapott  ingyenes nyári étkeztetést, mely nagyon fontos bizonyos gyermekcsoport 
esetén.  Az  összevont  bizottsági  ülés  megtárgyalta  a  beszámolót  és  azt 
elfogadásra javasolta. 

A  beszámolóval  kapcsolatban  kérdés,  vélemény  nem  hangzott  el. 
Összegzésképpen  elmondja,  hogy  alapos,  objektív  tájékoztatást  kaptak  a 
törvényből fakadó kötelezettségek végrehajtásáról. Igen összetett munkát végez 

2



az említett hálózat, további munkájukhoz erőt, egészséget kíván, és azt, hogy ne 
legyen ilyen magas gyermeklétszám, melynél védelembevételről kell intézkedni 
a hatóságnak.
A  fentiek  után  szavazásra  bocsátja  a  beszámolót.  A  szavazás  alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület  16 igen szavazattal – egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

117/2009. (VIIII.31.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekvédelmi 
törvényből adódó feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

3. sz. napirend: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás beszámolója
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy az 
összevont  bizottsági  ülésen  nagyon  sok  kérdés  hangzott  el  a  kistérség 
munkájával  kapcsolatban,  ezért  a  munkatársak  a  kérdéseket,  az  arra  adott 
válaszokat beépítették egy kiegészítésbe, mely az eredeti beszámolót egészíti ki. 
A  lakosság  tájékoztatására  elmondja,  hogy  2004.  június  30-tól  működik  a 
kistérség  9  település  összefogásával.  Korábban  dévaványai  központtal 
működött,  majd  Szeghalom  központtal.  A  feladata  kiegészítő  normatíva 
igénybevételével olyan közös feladatok ellátása, melyet részben még a nagyobb 
települések  is  csak  a  normatíva  kiegészítésével  tudnak  végrehajtani.  Pl.  az 
oktatás-nevelés,  szociális  ellátás,  egészségügyi  ellátás,  belső  ellenőrzés, 
valamint  önként  vállalt  feladatként  a  Turinform  Iroda  működtetése.  A 
kistérségnek  az  elnöke  a   mindenkori  szeghalmi  polgármester,  a  jelenlegi 
helyettes Vésztő polgármestere.

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag:  Elmondja, hogy a bizottsági ülésen általa is 
hiányolt adatok a kiegészítésben szerepelnek, melyet megköszön, és így már a 
maga részéről elfogadja a beszámolót.

Nagy Gábor testületi tag: A testületi ülés kezdetekor kézhez kapott kiegészítő 
anyag  jóval  hosszabb  anyag,  mint  az  eredeti,  és  ezt  még  senki  nem  tudta 
elolvasni.  Ez  a  döntést  megnehezíti,  véleménye  szerint  vagy  nem  kellene 
elfogadni, vagy tartózkodni kellene.
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Macsári  József polgármester:  Az  összevont  bizottsági  ülésen  elhangzott 
kérdések adott válasz szerepel a kiegészítésben, melyhez az eredeti beszámoló 
adja  az  alapot,  amihez  Nagy  Gábor  képviselő  úr  is  hozzászólt  a  bizottsági 
ülésen.

A  beszámolóval  kapcsolatban  más  vélemény  nem  hangzott  el,   szavazásra 
bocsátja  a  kiegészített  beszámolót.  A  szavazás  alapján  megállapítja,  hogy 
Képviselő-testület  8 igen szavazattal – 8 tartózkodás mellett – a beszámolót 
nem fogadta el. A beszámoló tárgyalására később visszatérnek.

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

4/1. Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése, DAOP pályázat
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József polgármester:  A  pályázattal  kapcsolatban  elmondja,  hogy 
időközben változott az ÁFA 20-ról 25 %-ra, és ennek megfelelően a határozati 
javaslat  bruttó  1.049.688  ezer  Ft  bekerülési  költség  szerepel.  Az  önrész  is 
emelkedett,  163.494  ezer  Ft-ra  a  beruházás  vonatkozásában,  melyre  a 
partnerekre  eső  önrész  31.241  ezer  Ft,  melyet  a  szerződő  partnerek  fognak 
vállalni a konzorciumi szerződés alapján.
Az összevont bizottsági ülés megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztést.

Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdés,  vélemény  nem  hangzott  el,  azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

118/2009. (VIII. 31.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kistérségi 
székhelyek  integrált  fejlesztése  (DAOP-2007-5.1.2/A) pályázati  felhívásra 
készített a  Szeghalom „Sárrét Fővárosa” városközpont integrált fejlesztése 
című pályázat második fordulójának benyújtásával egyet ért. 

A  Képviselő-testület  kinyilatkozza,  hogy  a  pályázat  második  fordulójában 
végleges költségvetések alapján kialakult  bruttó  1.049.688.289 Ft bekerülési 
költséggel  megvalósítandó  beruházás  Önkormányzatra  eső  önrészét,  azaz  a 
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163.493.828  Ft-ot  a  2009-2010-2011  évi  költségvetéseiben  a  gördülő 
tervezést  figyelembe  véve  biztosítja,  a  partnerekre  eső  önrészt,  azaz  a 
31.241.510 Ft- ot a konzorciumi szerződés alapján a partnerek biztosítják 
Az Önkormányzat által tervezett beruházások bruttó összege: 899.894.943,- Ft, 
a partnerek által tervezett beruházások összköltsége bruttó: 149.793.346,- Ft.

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

Határidő  :   a pályázati útvonaltervben meghatározott határidők betartásával
Felelős  :   Macsári József polgármester

4/2. Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése, DAOP pályázat. A projekt üzleti 
terve
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József polgármester:  Az  előterjesztés  kapcsolódik  az  előző 
előterjesztéshez, a projekt üzleti tervét kell jóváhagynia a Képviselő-testületnek. 
Az üzleti tervet CD lemezen kapták meg a testületi tagok.  A végleges területi 
akció  tervet  is  tartalmazza,  mely  alig  tér  el  az  eredeti  területi  akció  tervtől, 
illetve az üzleti tervet,  melyet a gördülő költségvetésben 2010-2011-ben meg 
kell jeleníteni.

Farkas Zoltán testületi tag: Kérdése, hogy a jelenlegi könyvtárépülettel - mely 
a  jelenlegi  formájában  nem illik  bele  az  épített  környezetbe  –  mi  a  célja  a 
városnak.  Továbbá  aggályosnak  tartja,  hogy  két  kiállító  hely  fenntartása 
szükséges-e a városban, a jelenlegi múzeum vonatkozásában. Arra az épületre 
folyamatosan  költeni  kell.  A kiállító  hely  egyedülálló  az  országban,  de  nem 
vonz olyan látogatottságot, mely miatt az épület fenntartható lenne.

Macsári  József polgármester:  Tartalmazza  az  anyag,  hogy  a  régi  könyvtár 
épületet  -  mely  egyébként  könyvtári  funkcióra  alkalmatlan,  mert  a 
mozgáskorlátozottak az emeleti  elhelyezés miatt  nem tudják használni – nem 
kívánják  értékesíteni,  profitszerzésre  alkalmas  tevékenységre  sem  kívánják 
hasznosítani,  mert az a pályázatban minuszt jelentene. Olyan döntés született, 
hogy  a  hivatal  és  az  intézmények  részére  irattárként  hasznosítja  a  város  az 
épületet.  A  múzeum alacsonyabb  része,  mint  régi  polgári  ház  visszaállításra 
kerül eredeti valóságában, ezért ott kiállítási anyagot még tárolni sem fognak. 
Viszont  a  Mundérba  bujt  történelem  c.  kiállítás  elég  mostoha  körülmények 
között van, ezért azt szeretnék áthozni a múzeum épületébe. A D’Orsay Kastély 
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nagysága  és  funkciója  pedig  lehetővé  teszi,  hogy  nem csak  állandó,  hanem 
alkalmi jellegű kiállítások is megrendezésre kerülhetnek.

Nagy Gábor testületi tag: Végig olvasta az anyagot, nem szerepel a könyvtár 
épület hasznosítása, azonban arra volt utalás, hogy a könyvtári feladatot ebben a 
formában nem tudja ellátni.  A működési  költségek kapcsán nem érti  hogy a 
2010-2014  évre  folyamatosan  ugyan  olyan  összegű  a  működési  költség, 
semmilyen árváltozást nem tartalmaz. Ezt meg kellene jeleníteni.

Macsári  József polgármester:  Azt  nem lehet  tudni,  hogy  milyen  változások 
lesznek, ezért nem szerepeltetik.
Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  más  kérdés,  vélemény  nem  hangzott  el,  a 
végleges Akcióterületi tervet és az Üzleti tervet - az elhangzott kérdésekre adott 
válaszokkal együtt -  szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy 
a  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az  alábbi 
határozatokat hozta:

H a t á r o z a t

119/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a 
Kistérségi   székhelyek integrált  fejlesztése  (DAOP-2007-5.1.2/A) pályázati 
felhívásra benyújtott, a  Szeghalom „Sárrét Fővárosa” városközpont integrált 
fejlesztése  tárgyú  pályázat  második  fordulójához  készített  végleges 
Akcióterületi Tervet.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: a pályázati útvonaltervben meghatározott határidők betartásával
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

120/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a 
Kistérségi  székhelyek  integrált  fejlesztése  (DAOP-2007-5.1.2/A) pályázati 
felhívásra benyújtott, a  Szeghalom „Sárrét Fővárosa” városközpont integrált 
fejlesztése tárgyú pályázat második fordulójához készített Üzleti Tervet.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.
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Határidő: a pályázati útvonaltervben meghatározott határidők betartásával
Felelős: Macsári József polgármester

4/3. Oktatási  intézmények  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
felülvizsgálata
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az oktatási intézmények Szervezeti és Működési 
Szabályzatát CD formátumban kapták meg a testületi  és bizottsági tagok. Az 
Oktatási és Kulturális Bizottság a szakértői kiegészítéssel együtt megtárgyalta az 
előterjesztést és azt elfogadásra javasolta. Részben jogszabályi kötelezettsége a 
Képviselő-testületnek a felülvizsgálat, részben pedig az időközbeni jogszabályi 
változások  lettek  átvezetve  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatokon.  A 
bizottsági ülésen az intézményi bélyegzőhasználattal  kapcsolatban hangzott  el 
kérdés.  Jogszabályok  vannak  melyek  meghatározzák  a  különböző  okiratok 
kiállításakor a bélyegző használatot.

Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdés,  vélemény  nem  hangzott  el,  azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
mindhárom  oktatási  intézményre  vonatkozóan  16  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

H a t á r o z a t

121/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Péter 
András  Gimnázium  és  Szigeti  Endre  Szakképző  Iskola  módosított 
Szervezeti és Működési Szabályzatát

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: folyamatosan, értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

122/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.
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Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Tildy 
Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: Folyamatos, értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

123/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Napköziotthonos  Óvoda  és  Bölcsőde  módosított  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatát.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: folyamatos, értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester

4/4. Közfoglalkoztatási terv módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József polgármester:  A  Szociális  Iroda  munkatársai  az  éves 
költségvetés  felülvizsgálata,  a  rendelkezésre  állási  támogatás  folyósításának 
átvizsgálása során  megállapították,  hogy 40 fő további foglalkoztatására van 
lehetőség. Ez által az év elején elfogadott közfoglalkoztatási tervet módosítani 
kell.  A  Szociális  Kerekasztal  megtárgyalta,  továbbá  a  Munkaügyi  Központ 
szeghalmi  Kirendeltsége  is  véleményezte   a  terv módosítását  és  támogatólag 
nyilatkoztak. A jogszabály értelmében a közfoglalkoztatási tervet a Képviselő-
testületnek kell jóváhagynia.

Dr.  Farkas  Erzsébet testületi  tag:  Megjegyzi,  hogy  a  Szociális  Kerekasztal 
ülésén a testületi tagok részéről egyedül volt jelen. A Városfejlesztési Bizottság 
elnöke kifejezetten kérte,  hogy részt vehessen a Szociális  Kerekasztal ülésén, 
meghívást kapott és ennek ellenére jelzéssel sem élt, hogy nem tud részt venni 
az  ülésen.  A  közfoglalkoztatási  terv  keretén  belül  plusz  40  fő  kerül 
foglalkoztatásra.  Felmerült,  hogy  mi  legyen  a  feladatuk,  és  megbeszélésre 
került, hogy csatornatisztításra kerül sor a Berettyó belső gátja mentén. Felhívja 
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a  figyelmet,  hogy  ha  valakinek  körzetében  olyan  munkák  vannak  melyet  a 
közmunkások el tudnak látni, ezt be lehet jelenteni.

Macsári  József polgármester:  Elsősorban az látszik, hogy a városközpontban 
dolgoznak a közmunkások, de jelenleg is több utcában dolgoznak, és a lakosság 
is jelzi, hogy hol lehetne a szükséges munkákat a közmunkásokkal elvégeztetni. 
A  Patai  utca  egy  szakaszának  feltöltését  is  közmunkások  végzik.  Várják  a 
Képviselők  javaslatait  továbbra  is.  A  játszóterek,  a  településszéli  területek 
folyamatosan kaszálva vannak, továbbá a kerékpárút Szeghalomra eső részét is 
folyamatosan karbantartják. Ezek mellett közmunkásokat foglalkoztatva vannak 
az  intézményeknél  is,  a  vezetők  kérésének  megfelelően.  Szakmunkások  is 
dolgoznak, akiknek a munkája nagyon hasznos.

Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  más  kérdés,  vélemény  nem hangzott  el,  azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t 

124/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
2009.  évi  közfoglalkoztatási  tervének  2009.  szeptember  01-től  történő 
módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: 2009. szeptember 5.
Felelős: Macsári József polgármester

4/5.  A Péter  András  Gimnázium és  Szigeti  Endre  Szakképző  Iskola  Alapító 
Okiratának módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József polgármester:  Az  Alapító  Okirat  módosítását  a  telephelyek 
bővülése tette szükségessé azáltal, hogy a Tüdőgondozó megüresedett épületét a 
középiskola  hasznosítja  tanműhelyként.  Nagy  értékű  gépet  helyeznek  el, 
melynek nem volt megfelelő helye, az átalakítások folyamatban vannak.
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Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdés,  vélemény  nem  hangzott  el,  azt 
szavazásra bocsátja. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

125/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.

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

1., Az Alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

4. Az intézmény telephelyei:

Szeghalom Dózsa György u. 2.
Szeghalom Ady Endre u. 3. sz.
Szeghalom Ady Endre u. 1/A. sz.
Szeghalom, Ady Endre u. 6.

2., Az Alapító Okirat 18.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

18.1. Ingatlanok

Szeghalom Dózsa György u. 2. (hrsz.: 239/5.)
Szeghalom Ady Endre u. 3. sz. (hrsz.: 499)
Szeghalom, Ady Endre u. 1/A. sz. (hrsz.: 510)
Szeghalom,  Ady  Endre  u.  6.  sz.  (hrsz.:  509)  nyilvántartott 
Szeghalom  Város  Önkormányzata  tulajdonában  lévő 
ingatlanok

3., Az Alapító Okirat módosításai 2009. szeptember 1. napján lépnek hatályba.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.
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Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

4/6. MÉH Dél-Magyarországi ZRT ajánlata
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A város tulajdonában lévő 250 ezer Ft névértékű 
részvénycsomag visszavásárlására tesz a MÉH ZRT ajánlatot 50 %-os áron. Az 
összevont  bizottsági  ülés  egyhangúlag  úgy  foglalt  állást,  hogy  az  ajánlatot 
fogadja  el  a  Képviselő-testület,  ezért  is  mert  ZRT működését  illetően  olyan 
információt hallott, hogy a névérték alacsonyabb értéken kerülhet értékesítésre.

Farkas Zoltán testületi tag:  Egyetért az értékesítéssel. Felhívja a figyelmet arra 
azonban,  hogy  a  MÉH-telep  –  mely  inkább  már  hulladéklerakó  telep  –  ha 
elköltözik, a terület rekultivációjára kell sort keríteni, mivel veszélyes anyagot is 
tároltak a telepen. Nagyon sokba fog kerül ha bármilyen módon mentesíteni kell 
a területet, ezért komoly feltételeket kell kikötni, hogy később mi lesz terület 
sorsa.

Macsári  József polgármester:  A  környezetvédelmi  szempontból  való 
aggódással  maximálisan  egyetért,  de  a  terület  nem  az  Önkormányzat 
tulajdonában van,  nincs rendelkezési  joga a  terület  felett.  A részvénycsomag 
nem  meghatározó  a  ZRT  vagyonához  képest,  ezért  javasolja  az  ajánlatot 
elfogadásra.

Az ajánlattétellel kapcsolatban más vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja.  A szavazás  alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  13 igen 
szavazattal - 3 tartózkodás mellett -  az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

126/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-magyarországi 
MÉH  Nyersanyaghasznosító  ZRT-ben  lévő  250.000.-  Ft  névértékű 
részvénycsomag  megvételére  tett  ajánlatot  elfogadja,  és  a  részvényeket  a 
névérték 50 %-án értékesíti MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt részére.

Megbízza a polgármester a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: azonnal
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Felelős: Macsári József polgármester

4/7. Nyertes pályázatokkal kapcsolatos közbeszerzési döntések
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A Közbeszerzési Bizottságnak három határozati 
javaslata van a Képviselő-testület felé, mely részben összefügg a városközpont 
rekonstrukciós  pályázattal,  részben  pedig  a  hazai  forrásokra  benyújtott  10 
pályázatból a 8 nyertes pályázattal. A Közbeszerzési törvény szerint most már 
egybeszámítással kell végrehajtani a közbeszerzési eljárást. Tekintettel a sikeres 
pályázatokra a Közbeszerzési  Tervet is módosítani  kell,  mely az előterjesztés 
mellékletét  képezi.  Továbbá törvényből  fakadóan közbeszerzési  tanácsadót  is 
alkalmazni  kell  az  eljárás  során.  A  továbbiakban  a  lakosság  tájékoztatására 
ismerteti a nyertes pályázatokat.

Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdés,  vélemény  nem  hangzott  el,  a 
Közbeszerzési  Bizottság  javaslatait  szavazásra  bocsátja.  A  szavazás  alapján 
megállapítja,  hogy mindhárom javaslatra  vonatkozóan  16 igen szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

H a t á r o z a t

127/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.

Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a  41/2009. 
(IV.9.)  Ökt.sz.  határozattal  elfogadott  2009.  évi  közbeszerzési  terv 
módosításával,  a  hazai  forrásokból  elnyert  támogatással  megvalósuló 
beszerzésekkel kiegészítve, a határozat mellékletét képező terv szerint.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

128/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
hazai forrásokból elnyert támogatással megvalósuló beruházások kiválasztására 
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a  közösségi  értékrend  szerint,  gyorsított  meghívásos  közbeszerzési  eljárás 
legyen lefolytatva.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

129/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
hazai  forrásokból  megvalósuló  beruházások  közbeszerzési  eljárások 
lebonyolításával a Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd által  képviselt Nagymihály 
ügyvédi Iroda 6722 Szeged Gogol u. 6. I. em.2. legyen megbízva. A Képviselő-
testület  elfogadja  a  megbízott  közbeszerzési  eljárások  lebonyolítására  adott 
1.500.000.- Ft + ÁFA, összesen, 1.875.000.- Ft-os ajánlatát.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári  József polgármester:  A továbbiakban elmondja,  hogy a Dózsa utcai 
Általános Iskola belső burkolat felújításával kapcsolatban tartalék pályázat volt 
benyújtva,  mivel  volt  olyan település  a  kistérségben  aki  nem használta  ki  a 
pályázati keretösszeget. Csökkentett támogatási intenzítással került elfogadásra 
a burkolat felújítása az általános iskolában, 6.495 ezer Ft helyett 5.536 ezer Ft-
ban. Javasolja, hogy a 932 ezer Ft-os kiegészítés a tartalékalap terhére történjen 
meg.

A bejelentéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja.  A szavazás  alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

130/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a 
DRAFT  64/2009.  (VIII.13.)  sz.  határozatával  megállapított   csökkentett 
mértékű LEKI támogatást (LEKI 2009/4016), mely a Dózsa úti Általános Iskola 
épületének burkolat felújítására vonatkozik elfogadja. (A csökkentett támogatás 
összege 5.536.436 Ft.)

A Testület kinyilatkozza továbbá, hogy a tervezett felújítási munkát változatlan 
műszaki tartalommal kívánja megvalósítani, ezért a további  932.829  Ft (mely 
megegyezik  a  csökkentés  mértékével)  összeget,  önrészként  biztosítja 
2009-2010. évi  költségvetésében.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: azonnal
Felel  ős  : Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: További szóbeli bejelentése a Bajcsy-Zs. U. 1/1. 
sz. alatti önkormányzati  bérlakás nyílászáróinak a cseréjére vonatkozik. Az ott 
lakó  orvos  jelezte,  hogy  rossz  állapotban vannak  a  nyílászárók.  A lakásalap 
terhére, számítások szerint 1,3 millió Ft lenne a bekerülési költség. Javasolja a 
Képviselő-testületnek a nyílászárók cseréjét.

A javaslattal  kapcsolatban kérdés,  vélemény  nem hangzott  el,  azt  szavazásra 
bocsátja.  A szavazás  alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

131/2009. (VIII.31.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szeghalom 
Bajcsy-Zs. u. 1/1. sz.  alatti önkormányzati  bérlakás nyílászáróinak cseréjével, 
melyhez  az  előzetes  számítások  szerinti  1,3  millió  Ft  bekerülési  költséget 
biztosítja.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Macsári József polgármester

Képviselői bejelentések:
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Hegyesi  Zsuzsanna testületi  tag:  Elmondja,  hogy  a  nyár  folyamán  sokan 
keresték  meg  a  választópolgárok  közül  különböző  kérésekkel,  melyeknek  a 
többsége a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos. Több helyre kérnek a lakosok 
gyalogos átkelő kijelölését: az Újtelep felől az Arany J. utcára,  a Kis-Hunyadi 
utcáról  és  a  Petőfi  utcáról,  valamint  a  Petőfi  –  Kinizsi  utcai  kereszteződés. 
Ezeket  jogos  kérésnek  tartja,  maga  is  meggyőződött  a  szükségességéről. 
Ugyanez a probléma Bocskai  utcai  részen ahol,  főleg a  kerékpáros forgalom 
nem tud átmenni a kerékpárútra biztonságosan a Széchenyi utcán keresztül, ahol 
a Templom és a Vasútállomás között egyáltalán nincs gyalogos átkelő kijelölve. 
Kérték továbbá, hogy jelezze a Testület felé, hogy ahol leszűkül a főközlekedési 
út, sebességkorlátozás is legyen kihelyezve. Nagyon veszélyes az Alma Mater és 
Tildy utcai útkereszteződés közötti útszakasz a nagy sebesség miatt.
Ismételten felveti az Újtelepi út állapotát, mely minősíthetetlen és tűrhetetlen, 
kéri a segítséget az út felújítása érdekében.
Az  Újtelepi  játszótér  állapota  szintén  minősíthetetlen,  már  alig  van  kerítés, 
valami megoldást kell keresni.
A május ülésen jelezte, hogy az Újtelep öt utcájában nagyon elszaporodtak a 
patkányok.  Történt  több  egyeztetés,  de  hathatós  intézkedés  nem,  kéri  az 
ÁNTSZ-el való intézkedés felgyorsítását, a téli hónapok előtt.
Végül tájékoztatja a Testületet, hogy Töviskesben elkészült egy kisebb játszótér 
a gyerekek nagy örömére, továbbá néhány becsatlakozó utat apró kőzúzalékkal 
megszórtak, a közlekedés javítása érdekében.

Gulyás Sándorné testületi tag: A járdaépítéssel kapcsolatban elmondja, hogy a 
Jókai utcában 2 éve összegyűjtötte az aláírásokat. Azt az ígéretet kapta, hogy a 
következő  évben  az  lesz  az  első,  de  még  az  idén  is  kimaradt.  Továbbá 
megjegyzi, hogy a Tildy utcán a járdát használják a kerékpárosok. 
A szemét szállítással kapcsolatban is sokan megkeresték, akik nem részesülnek 
támogatásban nem rakják ki hetente ürítésre a kukát, de  mégis a teljes összeget 
kell fizetniük. Tudomása szerint Gyomaendrődön vonalkóddal vannak ellátva a 
kukák és csak a tényleges ürítést kell fizetni.
Végül  határozati  javaslatot  tesz  –  melyhez  aláírásokat  gyűjtött  és  átad  a 
Polgármester Úr részére – a mozgóárusok  tevékenységével kapcsolatban, arra 
vonatkozóan, hogy ne engedjék őket sem a közterületen, sem intézményekben és 
kereskedelmi egységeken belül sem árulni. A helyi vállalkozókat, akik helyben 
fizetik az iparűzési adót,  hátrányos helyzetbe hozzák a mozgóárusok,  akik itt 
nem fizetnek iparűzési adót. Tudomása szerint Dévaványán nem engedélyezik a 
mozgóárusokat árulni.

Dr.Farkas  Erzsébet testületi  tag:  Járdaépítéssel  kapcsolatban  mondja  el  a 
véleményét.  Kíváncsi  arra,  amikor  a Városfejlesztési  Bizottság tárgyalja és a 
sorrendiséget felállítja a járdaépítésre vonatkozóan,  az hogyan működik. Ennek 
úgy  kellene  működni,  hogy  amelyik  képviselő  benyújtotta  a  területéről 
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hónapokkal  ezelőtt  a  kérelmet  és  a  kérelem megtárgyalásra  kerül,  az  igényt 
beadó képviselőt is meghívják a Városfejlesztési Bizottság ülésére. Érdeklődött 
és kiderült, hogy az általa beadott kérelem nem szerepelt sehol. Két bizottsági 
tagot is megkérdezett, akik elmondták, hogy a sorrendiséget készen kapták és 
nem tudták,  hogy más kérelem is  volt  beadva.  A műszaki  iroda vezetőjét  is 
kérdezte, hogy az általa benyújtott Érmelléki rész – ahol soha nem volt járda – 
miért  nem  szerepelt  az  igények  között,  melyre  azt  a  választ  kapta,  hogy 
beépítetlen telkek vannak azon a részen. Elmondja továbbá, hogy a Dugovics 
utca harmadikként szerepel, annak ellenére, hogy az ott lakók úgy nyilatkoztak, 
hogy nem kérték a járdaépítést.  Az eljárást  inkorrektnek tartja.  Kéri,  hogy a 
döntések mindenkire egyformán vonatkozzanak, ezt így tartsák be.

Mikolik Judit testületi tag: Szintén a szemétszállítással kapcsolatban veti fel, 
hogy  korábban  olyan  levelet  kaptak  a  TAPPE-től,  hogy  egy  évben  egyszer 
kifertőtlenítik  a  nagy  kukákat,  illetve  melegben  klórmésszel  fertőtlenítik.  A 
környezetében lévő kukák nem voltak kimosva, illetve fertőtlenítve. A Bocskai 
ABC előtt kicserélték a kukát, de még rosszabb állapotban van mint ez előző. 
Javasolja,  hogy  az  ÁNTSZ  nézze  meg,  hogy  megfelelően  történnek-e  az 
ürítések,  továbbá  a  TAPPE jelezze,  hogy mikor  és  hol  fogja  fertőtleníteni  a 
kukákat. A maga részéről vállalja ennek az ellenőrzését.

Kovács  István testületi  tag:  A  maga  részéről  is  összeírta  a  körzetében  a 
járdaépítési  igényeket,  melyre a Városfejlesztési  Bizottság  elnöke azt  jelezte, 
hogy egy járda fog az idén megépülni. Hat millió Ft-os keret van, és határidőre 
kellett benyújtani a járdaépítési igényeket. 
A közmunkások  foglalkoztatására  is  beadták  a  javaslatot  januárban,  de  most 
kéri, hogy a Patai utcai erdősáv helyét takarítsák ki, mert tele van parlagfűvel. A 
mozgóárusokkal  kapcsolatban  elmondja,  hogy  hétvégén  reggeltől  estig 
szirénáznak az árusok,  mely zavarja a lakókat.  Egyetért  az ezzel  kapcsolatos 
felvetéssel.

Mester Csaba testületi tag:  Felveti, hogy a szeméttelep bezárásával, a lakosság 
nem  tudja  hova  rakni  a  zöldhulladékot,  és  elkezdődött  az  égetése.  Az  ősz 
beálltával  még  nagyobb  intenzitással  fog  folyni,  még  jobban  szükséges  a 
zöldhulladék gyűjtése. Megemlíti,  hogy a nyár folyamán irdatlan disznótrágya 
szag terjengett a városban, nem tudni, hogy honnan jött.

Kardos  László testületi  tag:  A  járdaépítéssel  kapcsolatos  felvetésekre  kíván 
reagálni,  mint  a  Városfejlesztési  Bizottság  elnöke.  Minden  évben  a  város 
költségvetéséből 6 millió Ft kerül elkülönítésre járdaépítésre, és minden évben 
beérkeznek a kérelmek a Műszaki Irodára. Mielőtt a Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalja  a  járdaépítést,  az  irodavezetővel  a  helyszínen  is  megnézik  a 
járdaépítési igényeket. Többek között megnézték az Érmelléki részt is, ahol még 
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4-5 ingatlan nincs beépítve. Mérlegelik a döntésnél azt is, hogy hány családot 
érint  a  járdaépítés.  A  Jókai  utcára  több  éve  bent  van  járdaépítési  kérelem, 
viszont a Bethlen utcán is hosszú évek óta tervezték a járdaépítést, mivel nagy 
forgalmú utcáról  van szó és  mindkét  oldalban lakók támogatták.  A bizottság 
demokratikus  keretek  között  döntött  arról,  hogy  mely  utcák  járdaépítését 
támogassa. A Dugovics utcáról is benyújtásra került a lakossági igény, ahol egy 
ingatlantulajdonos jelezte, hogy nem járul hozzá. Nem hiszi, a hogy bizottság 
valakikre  nézve  is  részrehajlóan  hoznák  meg  a  döntésüket.  Állást  foglaltak 
abban,  hogy az Érmelléken akkor fogják támogatni  a járdaépítést,  amikor  az 
ingatlanok  beépítésre  kerülnek.  Az  Önkormányzat  pályázott  és  nyert  olyan 
járdaépítésre,  ahol  nem  lehet  lakossági  hozzájárulást  szerezni.  Dr.  Farkas 
Erzsébet képviselő asszony körzetében is volt járdaépítés, pl. a Kossuth utcában. 
A Jókai utcában már dolgoznak a járdaépítők, sajnos az idei keretből nem lesz 
meg a teljes  utca járdafelújítása.  A Szelesi  újtelepen sem tudták támogatni  a 
járdaépítést, mert az már meghaladná a 6 millió Ft-os keretet.

Török Sándorné testületi tag: A zöld hulladékgyűjtéssel, illetve az Árpád utca 
szelektív  hulladékgyűjtő  szigeténél  kialakult   helyzet  megoldására  kér 
intézkedést, mert oda hordják a zöldhulladékot és az építési törmeléket. 
Kérdése, hogy az Önkormányzat nyomon követi-e a bedőlt lakáshitelesek sorsát, 
és tud-e az Önkormányzat rajtuk segíteni.

Dr.  Farkas  Erzsébet testületi  tag:  Nem hiszi,  hogy jótékonyságot  gyakorolt 
volna a Városfejlesztési Bizottság, illetve a város azzal, hogy a Kossuth utcán a 
rossz járdát felújították. Most olyan helyre kérte a járdaépítést, ahol soha nem 
volt járda. Nem a játszótér miatt, hanem a közlekedés miatt. A Kolozsvári és 
Érmellék sarkon a lakók saját maguk építették ki a járdát, melyhez megkapták 
az  építési  anyagot.  Csupán  azt  kérte,  hogy  ne  ad-hoc  döntéseket  hozzon  a 
Városfejlesztési  Bizottság,  és  hívja  meg  az  ülésre  a  képviselőket.  Elnök  úr 
hozzászólásával  azt  jelezte,  hogy fontossági  sorrendben az emberek nem oda 
tartoznak, ahova kellene.

Farkas Zoltán testületi  tag:  Járdaépítéssel  kapcsolatban jogos felvetés,  hogy 
hogyan legyen a sorrend. Korábban is volt mindig  vita, mert még mindig sok 
felújításra váró járda van. Az önkormányzati törvény egyébként előírja, hogy a 
képviselőket minden bizottsági ülésről értesíteni kell. Számára az derül ki, hogy 
a Városfejlesztési Bizottság üléséről, azok a képviselők, akik nem tagok, nem 
voltak értesítve. Kérése, hogy erre ügyeljenek, hogy az ilyen vitákat elkerüljék. 
Lassan ott tart város, hogy azok a járdák, melyek lakossági összefogással 10 éve 
megépültek, azokat lehetne újra építeni, mert a mai minőségnek nem felel meg 
összetételében.  Ügyelni  kell  arra,  hogy  elkerüljék  a  látszatát  annak,  hogy 
részrehajló döntések születnek. Szintén ügyelni kell arra, hogy a járdaépítés a 
maga rendje szerint lakossági kezdeményezésre és a hozzájárulás megfizetéséről 
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való  nyilatkozat megtétele után indulhasson. Számára az is kiderült ezek nélkül 
is voltak járdaépítések.

Kardos László testületi tag: Megköszöni az előző hozzászólást, mely kulturált, 
építő jellegű volt. Megjegyzi, hogy minden utcában megtörténtek a szükséges 
felmérések, a lakosság nyilatkozatai. Dr. Farkas Erzsébet képviselő asszonytól 
kéri, hogy olyan hangnemben és stílusban beszéljen más emberekkel,  mely a 
kulturált  társalgáshoz  méltó.  Kijelenti,  hogy  nem  diszkriminál  és  nem 
különböztet  meg  senkit.  A  bizottság  nem ad-hoc  jelleggel  ülésezik,  minden 
esetben összehívásra kerül.

Macsári József polgármester:  A hozzászólásokra reagál:   Hegyesi Zsuzsanna 
képviselőnő felvetésére, az igaz, hogy a Közútkezelő Kht magatartásán múlik, 
hogy mikor kerül felújításra az Újtelepi út. Hosszú évek óta több levélváltással, 
és  Alelnök úr  tárgyalásával  sem jutottak előbbre.  A gyalogátkelőket  illetően, 
valóban ésszerűbb lenne Alma Mater sarkánál a Szabolcs v. utcában szemben 
elhelyezni  egy  gyalogos  átkelőt.  A  hulladékgyűjtést  illetően  emberi 
felelőtlenségen múlik az, mindenki számára kellemetlen dolgokat elkerüljék. Ha 
bárkit rajta kapnak és bejelentésre kerül a hivatalhoz az illegális szemétlerakás, 
az a megfelelő büntetést megkapja. 
Gulyásné képviselő asszony felvetésére  a járdaépítés megválaszolásra került. A 
szemétszállítási  támogatás  illetve  ürítési  díjnak  a  Gyomaendrődihez  hasonló 
bevezetésére  a  jelenlegi  szolgáltatóval  nem  lehetséges.  Amikor  letelik  a 
szerződés,  akkor  lehet  feltételként  szabni  a  leendő  szolgáltatóval  szemben. 
Sajnos  van olyan ügyfél  is,  hogy számlát  kap,  pedig  nincs  birtokában kuka, 
nekik kérni kell a kukát, mivel kötelező közszolgáltatásról van szó.
Az  írásos  beadvánnyal  kapcsolatban  elmondja,  hogy  törvény  szól  a 
kereskedelemről,  kormányrendelet  az  üzletek  működéséről,  melyet  helyi 
rendelettel  nem lehet  megváltoztatni.  Egy dolgot  tehetnek,  az alkalmi  árusok 
részére  a  napi  iparűzési  adó  befizetését  a  jogszabály  által  megengedett 
legmagasabb összegben kellene megállapítani.  Tudomása szerint kitiltani nem 
lehet a mozgóárusokat a városból, de jegyző úr megnézi, milyen lehetőség van.
Farkas Erzsébet képviselőnő felvetésére a járdaépítéssel kapcsolatban elmondja, 
hogy  minden  bizottsági  ülés  nyilvános,  melyről  minden  képviselőt  értesíteni 
kell, főleg ha a képviselő beadvánnyal él.
Mikolik  Judit  képviselőnő  kérésének  megfelelően  levelet  írnak  a  TAPPE 
részére, hogy mikor történik a szemétgyűjtők fertőtlenítése.
Kovács  István  képviselő  úr  bejelentését  megköszöni,  a  közmunkásokat  oda 
irányítják a parlagfű kiírtására.
Mester  Csaba  képviselő  úr   bejelentését  az  elmúlt  időszakban  mindenki 
megtapasztalhatta. Úgy gondolja, hogy az észak-nyugati széljárás következtében 
a füzesgyarmati sertéstelepről jöhetett a szag, vagy pedig mezőgazdasági terület 
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trágyázása  történhetett  meg,  mert  az  egész  városban  érezhető  volt.  Sajnos 
zöldhulladék égetésére van példa, mely tilos.
Török  Sándorné  képviselőnő  a  szemétgyűjtéssel  kapcsolatban  részben  meg 
kapta a választ, illegálisan lerakott szeméttel nem tudnak mit kezdeni, lakossági 
összefogással ki kellene deríteni, kik azok, akik illegálisan lerakják a szemetet.A 
bedőlt lakáshitelesekkel kapcsolatban nincs tervben az Önkormányzatnál, hogy 
további  önkormányzati  bérlakást  vásároljanak.  A  krízisalappal   kapcsolatban 
nagyon  sok  érdeklődő  van  a  szociális  irodán.  A  krízisalappal  kapcsolatban 
kétségei vannak.

Farkas Zoltán képviselő úr hozzászólásával egyetért, hogy a járdaépítésnél nem 
lehet különbséget tenni, a forrást próbálják egyenlően szétosztani. Mint említette 
pályázati pénzt is nyertek járdaépítésre.

A  Képviselő-testület  ülésén  más  napirend,  bejelentés  nem  hangzott  el, 
megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

K.m.f.t.

Macsári József Dr.Oláh Ernő
 polgármester        címzetes főjegyző
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