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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 
14-én  tartott  r  e  n  d  k  í  v  ü  l  i  üléséről a  Polgármesteri  Hivatal  44. 
tanácskozótermében 

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

Macsári József polgármester: Köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőtársait, a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit. Megállapítja, 
hogy 16 képviselő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes és az ülést 
megnyitja.  Ismerteti  a  napirendi  pontokat,  amelyeknek  tárgyalásával  a 
Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 

1./ sz. napirend: Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás társulási, 
illetve együttműködési megállapodásának módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Tájékoztatást  ad  arról,  hogy  a  novemberben 
elfogadott  Társulási  Megállapodás  2.  pontjának,  és  az  Együttműködési 
Megállapodás 5. pontjának szövegrésze módosul az előterjesztés szerint. Kéri az 
előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. 

Gajda  Mihály  testületi  tag: A  Békéscsabai  Közalapítvány  maradt  ki,  azért 
szükséges a módosítás?

Macsári József polgármester: A szövegrész kerül módosításra, a békéscsabai 
Business  Scholl  Közalapítvány  már  korábban is  szerepelt  az  együttműködési 
megállapodásban.  Elsőként  szavazásra  bocsátja  a  Társulási  Megállapodás 



módosítását, amelynek eredményeként megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 
16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

1/2009. (I. 14.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyta  a 
Szakképzés Szervezési Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 
módosítását a határozat melléklete szerint.

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

Határidő: Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az előterjesztés 
további  részét,  a  Társulásnak  az  Együttműködési  Megállapodásra  vonatkozó 
módosítását.  Szavazás  eredménye  alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-
testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

2/2009. (I. 14.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyta  a 
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás, valamint a Business School 
Közalapítvány között létrejött  Együttműködési Megállapodás módosítását a 
határozat melléklete szerint.

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

Határidő: Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

2.  sz.  napirend:  Köztisztviselők teljesítményértékeléséhez  szükséges  célok 
megállapítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Az  előterjesztés  a  köztisztviselők 
teljesítményértékeléséhez  szükséges  kiemelt  célok  meghatározásáról  szól,  ezt 
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minden  év  elején  meg  kell  határozni.  Kéri  a  véleményeket,  észrevételeket  a 
határozati javaslattal kapcsolatban.

Dr.  Farkas  Erzsébet  testületi  tag: A  4.  ponttal,  a  pályázatok  szakszerű 
elkészítésével kapcsolatban fejti ki véleményét. Nem kíván minősítést tenni, de 
javasolja  mindenképpen,  hogy  amennyiben  szükséges,  külső  szakember 
segítségét  kell  kérni  a  pályázatok  elkészítéséhez,  a  támogatás  sikeressége 
érdekében. Jobban oda kell figyelni és keresni a lehetőségeket több területen a 
pályázati  támogatások  elnyerésére,  hiszen  a  környező  települések  sokkal 
sikeresebben készítik a pályázataikat, és nyernek nagy összegű támogatásokat. 
Nem  ehhez  a  napirendhez  tartozik  ugyan,  de  kéri,  hogy  a  2009.  évi 
költségvetésbe kerüljön betervezésre a méhnyak rák elleni oltás költsége, mivel 
ez évben az 1994-es születésűek kapják az oltást, és ennek fontosságára hívja fel 
képviselőtársainak figyelmét. Példaként említi Szarvas települést, mivel ott ez az 
oltás, és az agyhártyagyulladás elleni védőoltás is ingyenes.

A továbbiakban felveti még, hogy a helyi televízióban a kistérség hírei között 
Szeghalomra 2 hónapja ugyanaz a hír vonatkozik, míg a térség többi települései 
részletesen jelentetik meg híreiket. Kéri, hogy folyamatosan közölje a televízió 
az érdemi híreket, hogy ezzel a lakosságot tájékoztassák.

Macsári  József  polgármester: Az  előterjesztésre  vonatkozó  javaslatot, 
miszerint a 4. pont kiegészüljön „szükség esetén külső szakember bevonásával” 
szövegrésszel,  a  határozati  javaslattal  együtt  szavazásra  bocsátja.  Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

3/2009. (I. 14.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
köztisztviselők  teljesítményértékelésének alapjául  szolgáló  kiemelt  célokról 
szóló előterjesztést, és a kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. Kiemelten  fontosnak  tartja,  hogy  folyamatosan  rendelkezésre  állnak  a 
település  helyzetére,  illetve  annak  változásaira  vonatkozó  információk, 
előrejelzések, elemzések.

2. Kiemelten fontosnak tartja, hogy teljes körű kép mutatja az önkormányzat 
rendelkezésére álló legfontosabb erőforrásokat, lehetőségeket, amelyek a 
döntési mozgásteret behatárolják.
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3. Kiemelten fontosnak tartja a település hosszú távú komplex fejlesztésének 
biztosítását.

4. Pályázati  lehetőségek  folyamatos  figyelemmel  kísérése.  Pályázatok 
szakszerű elkészítése, szükség esetén külső szakember bevonásával.

5. Kiemelten  fontosnak  tartja  a  helyi  közszolgáltatások  körébe  tartozó 
intézmények  és  szolgáltatások  színvonalának  emelését  és  a 
szolgáltatásokat  igénybe  vevő  polgárok  megelégedettségének  javítását, 
valamint a település működtetése eredményességének emelését.

6. Kiemelten  fontosnak  tartja,  hogy  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai 
érvényesüljenek,  erősödjenek  a  polgárbarát  igazgatás  eszközei  és 
módszerei.

7. A beruházások szakszerű bonyolítása.

8. Javítani  kell  az  ügyintézés  törvényességi  színvonalát  oly  módon,  hogy 
csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma.

9. Határidőre  készüljön  el  a  költségvetési  koncepció.  Határidőre  kell 
benyújtani a költségvetési javaslatot.

10.A  helyi  adóbeszedés  hatékonyságának  javításával  növekedjenek  az 
önkormányzat bevételei.

11.A köztisztviselők előmeneteléhez kapcsolódóan fokozottan érvényesíteni 
kell  az  ösztönzési  szempontokat,  és  határidőre  el  kell  készíteni  az 
előmenetellel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket.

12.Határidőre  elő  kell  készíteni  az  egyéni  teljesítménykövetelmények 
meghatározását, illetve azok teljesítésének értékelését.

13.Erősíteni kell a közterület felügyelet megelőző tevékenységét.

14.Biztosítani  kell  a  testület  törvényes  működésének  alapfeltételeit.  A 
testületnek határidőre el kell készíteni és a testületi tagok részére meg kell 
küldeni a döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat, biztosítani kell, 
hogy  az  érdekegyeztetés  során  a  döntéssel  érintettek  kifejthessék 
véleményüket.

4



15.Az  előterjesztések,  a  rendeletek,  és  a  határozatok  szövegét  úgy  kell 
megszerkeszteni,  hogy  az  egyértelmű,  világos,  a  magyar  nyelv 
szabályainak megfelelőek legyenek és szakmai kifejezéseket, csak akkor 
tartalmazzanak,  ha azok nélkül  a pontos jogi  szabályozás nem oldható 
meg.

16.Európai parlamenti képviselők választásának szakszerű lebonyolítása.

17.A közbeszerzések szakszerű lebonyolítása.

18. ÁSZ és MÁK vizsgálatok tapasztalatainak hasznosítása.

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

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

2/1. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 
teljesítmény követelményei alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Ismerteti  az  előterjesztés  szerinti 
teljesítménykövetelményeket,  amelyek  a  Tűzoltóság  részére  minden  évben 
meghatározásra kerülnek, és kéri a véleményeket, észrevételeket.

Hegyesi  Zsuzsanna  testületi  tag:  Kérdése  arra  vonatkozik,  hogy  az  anyag 
miben változik a múlt évihez képest.

Jakab Mihály tűzoltó alezredes: Az előterjesztésben írt követelmények között 
nincs  nagy  mértékű  változás,  hiszen  csupán  személyi  változások  voltak  az 
állományban a korábbi előterjesztést követő időszakban.

Macsári  József  polgármester: Fentiek  után  javasolja  elfogadásra  az 
előterjesztést, amelyet szavazásra terjeszt. Szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

4/2009. (I. 14.) Ökt. sz.
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Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  Szeghalom Város 
Önkormányzat  Hivatásos  Tűzoltósága  részére  a  2009.  évi  teljesítmény 
követelményeinek alapját képező kiemelt célokat a határozat melléklete szerint 
határozza meg.

Határidő: Azonnal és folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

B e j e l e n t é s

Macsári  József  polgármester: Tájékoztatást  ad  arról,  hogy  a  megváltozott 
szociális törvény több feladatot ró az Önkormányzatra, és amennyiben nem lesz 
változás, 2009. évben lényegesen több önrészt kell biztosítani az Önkormányzat 
költségvetésében erre a célra.  A cél minél több közmunkás foglalkoztatása, a 
szociális  segélyezettek  számának  csökkentése.  Az  új  közmunkaprogrammal 
kapcsolatban  a  Munkaügyi  Központ  Kirendeltségénél  a  mai  napon 
megrendezésre kerülő fórumon előadás tartására kérték fel. Az Önkormányzat 
feladata lesz éves közfoglalkozási terv készítése, amelyet a képviselő-testületi 
döntést  megelőzően  véleményez  a  szociális  „kerekasztal”  és  a  Munkügyi 
Központ. 
Kérdezi  képviselőtársait,  hogy  van-e  bejelentésük.  Megállapítja,  hogy  egyéb 
bejelentés nincs, ezért megköszöni a Képviselő-testület tagjainak a munkáját, és 
a rendkívüli ülést lezárja.

Kmf.

Macsári József Dr. Oláh Ernő
 polgármester címzetes főjegyző
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