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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 
25-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,  Gajda 
Mihály, 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, a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, meghívottak, és 
érdeklődők, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket,  önkormányzati  képviselőket,  a  napirendi  ponttal  érintett 
meghívott  vendégeket  és  a  televíziónézőket.  Megállapítja,  hogy a  Képviselő-
testület határozatképes, és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő 
napirendi pontok tárgyalását a jelenleg kiosztott anyagokkal kiegészítve, ezzel a 
Képviselő-testület  tagjai  egyhangúlag  egyetértettek.  Mielőtt  rátérnének  a 
testületi  anyagok  tárgyalására,  Vass  Andrea  és  Tóth  István  Tildy  Zoltán 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat  VIII/A. osztályos tanulói meghívják Képviselő-testület tagjait  a 
végzős diákok nevében a 2009. június 13-i ballagási ünnepségre, és átadják a 
meghívót.  A  meghívó  átadása  után  Képviselő-testület  rátér  a  napirendek 
tárgyalására.

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

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kérdezi 
a Képviselő-testület tagjait, hogy az írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel.  Összevont  bizottsági  ülésen  a  bizottsági  tagok  véleményezték  az 
előterjesztést, és azt elfogadásra javasolták. Megállapítja, hogy hozzászólás nem 



volt, és a jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy  a  Képviselő-testület  15  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az  alábbi 
határozatot hozta:

H a t á r o z a t

54/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

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

2. sz. napirend: Rendőrség beszámolója a 2008. éves tevékenységéről
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Köszönti  a  napirend  kapcsán  megjelent  dr. 
Gyurosovics József dandártábornok urat,  megyei  főkapitányt és Szalai Zoltán 
rendőralezredes urat, szeghalmi kapitányságvezetőt. Összevont bizottsági ülésen 
tárgyalták  a  napirendet,  sok  kérdés  elhangzott  a  kapitányságvezetőhöz, 
amelyekre  válaszolt,  de  a  testületi  ülésen  is  szeretné  szóban  kiegészíteni  az 
írásos anyagot.

(Gajda Mihály és Farkas Zoltán képviselők e napirend tárgyalásánál érkeztek, 
így a Képviselő-testület létszáma 17 főre emelkedett.)

Szalai  Zoltán kapitányságvezető: Immár  5.  éve  számolnak  be a  Szeghalmi 
Rendőrkapitányság munkájáról, a város közbiztonságáról. Összevont bizottsági 
ülésen tárgyalták a napirendet, sok kérdés elhangzott, és a szóbeli kiegészítését 
ez  alapján  igyekezett  összeállítani.  A  bűnügyi  helyzet  értékelése  kapcsán 
elmondja,  hogy  az  illetékességi  területükön  a  bázis  évhez  képest,  ami  729 
bűnesetet  tartalmazott,  az  elmúlt  évben  741  ismertté  vált  bűncselekményt 
nyomoztak. A városban 187-ről 182-re való csökkenés tapasztalható, és a 2006. 
évi adathoz képest szinte felére visszaesett a bűncselekmények száma. Fontos 
fokmérője munkájuknak, hogy mennyi a bűnesetek aránya az 1000 lakosra jutó 
bűncselekmények  számát  tekintve.  Békés  megyében  26,5  %,  a  Szeghalmi 
Rendőrkapitányságon  21,  és  Szeghalom  városban  18  %.  Mindezek  alapján, 
amellett, hogy Békés megye közbiztonsága kiemelkedő, országos 1., 2. helyen 
van, ehhez képest Szeghalom illetékességi területe és Szeghalom város erősíti, 
javítja  az  átlagot.  A  bűncselekmények  összetételét  tekintve  a  vagyon  elleni 
bűncselekmények  döntő  többségűek:  52,8  %,  ez  is  csökkent  a  2006.  évihez 
képest.  Közrend  elleni  bűncselekmények  száma  21  %,  az  előző  évi  12-ről, 
amelyek okiratokkal való visszaélések voltak, illetve a garázdaság száma 3-ról 
6-ra  nőtt;  gazdasági  bűncselekmények  10  %-ban; személy  elleni 
bűncselekmények 8,8 %-ban; közlekedési bűncselekmények 4,4 %-ban vannak 
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jelen. Fontos mutató a kár és a megtérülési arány: 16,7 millió Ft keletkezett az 
előző évben és 1,7 millió Ft térült meg ebből. Itt is jelentős javulás mutatkozik a 
korábbi  időszakhoz  viszonyítva.  A  felderítési  eredményesség  példamutató, 
mivel  71 % volt  az  elmúlt  évben,  ami  tartósnak mondható  az elmúlt  éveket 
tekintve.  A  közbiztonsági,  illetve  közlekedésrendészeti  helyzet  értékelését 
illetően megjegyzi, a lakosság biztonságérzetét nagyban befolyásolja az, hogy 
látnak-e  rendőrt  az  utcákon.  A  közvélemény  kutatás  alapján  a  szeghalmi 
lakosság körében 57 %-os az elégedettség a rendőri munkával kapcsolatban, ez 
emelkedett az előző évi adathoz képest. Érdekesség viszont, hogy a szeghalmi 
lakosság tűrési indexe 65 %-os, míg a Békés megyére vonatkozó átlagos adat 
75,5 %, ez  mutatja,  hogy a helyi  lakosok kevésbé  toleránsak a  bűnesetekkel 
kapcsolatban.  Ahhoz  azonban,  hogy  több  rendőrt  lássanak  az  utcán,  több 
rendőrre  van  szükség,  amiben  jelenleg  hiányosságaik  vannak,  de  ezeket 
hamarosan pótolni tudják, mivel 8 fővel fog nőni az állományuk létszáma. A 
részletes  adatok  ismertetése  után  kitér  a.  bizottsági  ülésen  elhangzottakra, 
többek  között  arra,  hogy  túl  magas  a  helyszíni  bírság  összege,  ez  átlagban 
Szeghalmon:  4.050,-  Ft,  amelyet  az  emberek  nem  tudnak  kifizetni.  Úgy 
gondolja, amikor az alsó határ 3.000,- Ft, a maximum pedig 20.000,- Ft, akkor 
az  említett  átlag  nem  számít  magas  büntetésnek,  egyébként  is  toleránsak  a 
rendőrök  az  állampolgárokkal  szemben.  452  esetben  tettek  szabálysértési 
feljelentést,  83  esetben  került  sor  elfogadásra,  és  159 esetben volt  előállítás. 
Fontos  feladatuknak  tekintik  a  közlekedési  helyzetnek  a  javítását,  annak 
megőrzését. A KRESZ szabályoknak a betartása, illetve be nem tartása fontos 
indikátor,  ami  mutatja,  hogy  kik  a  jogkövető  állampolgárok,  és  a  szeghalmi 
lakosság  nagy  része  jogkövető  állampolgárnak  mondható.  Az  ittas  vezetés 
kiszűrésére  több fokozott  ellenőrzést  tartottak,  a  passzív  biztonsági  eszközök 
alkalmazására, többször ellenőriztek sebességmérő készülékkel, az erőforrások 
korlátozottak ugyan, de maximálisan kihasználják. 
Fokozottan  ellenőrzik  a  kerékpárosokat,  mivel  2.  helyen  állnak  a  balesetek 
okozásában, és nem lehet megengedni, hogy ráadásul ittasak legyenek, ezeket 
igyekeznek kiszűrni, és erre a továbbiakban is odafigyelnek.
Az együttműködést  tekintve  nagyon jó  a  kapcsolatuk  az  Önkormányzattal,  a 
Polgárőrséggel  és  egyéb  szervekkel,  reméli,  hogy  ezzel  a  jövőben  sem lesz 
probléma. Befejezésül megköszöni a lakosság segítőkészségét, akik támogatják 
munkájukat  a  bűncselekmények  felderítésében,  és  a  közlekedésbiztonság 
javításában.  Megköszöni  a  polgármester  úrnak  és  a  képviselő-testületnek  a 
támogatását, a két segédmotor kerékpár nagyban segíti munkájukat, amelyet az 
Önkormányzattól  kaptak.  Kéri,  hogy  a  munkájukat  ítéljék  meg  és  kéri  a 
kérdéseket.

Macsári  József  polgármester: Megköszöni  a  szóbeli  kiegészítést,  amely  a 
bizottsági  ülésen  elhangzott  kérdésekre  épült.  Úgy  gondolja,  hogy  nagyon 
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hasznos és aktív volt az összevont bizottsági ülés, amely a Rendőrség munkáját 
tárgyalta. Kérdezi képviselőtársait, van-e kérdés.

Bartis Márton testületi tag: Kérdése, hogy az utóbbi időben, a forgalomban 
megjelent  elektromos kerékpárokkal  kapcsolatban van-e előkészületben olyan 
szabályozás,  ami  előírná,  hogy  ezeket  megfelelő  közlekedési  ismeretekkel 
használhatják.  Többen panaszkodnak ugyanis  arra,  hogy ezek a  járművek  az 
utakon nagyon veszélyesek,  mivel  hangtalanul,  észrevétlenül  suhannak el,  és 
vezetőik nem rendelkeznek a szükséges közlekedési ismeretekkel. Egy konkrét 
esetet említ a József A. u.-Bajcsy Zs. u. kereszteződésénél lévő stop táblánál, 
ahol  ezt  a  jelzést  figyelmen  kívül  hagyták.  Erre  kér  választ,  hogy  van-e 
előkészületben olyan rendszabály, ami ezt helyre teszi.

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Szeretné megköszönni maga és a körzetében 
lakók nevében a Rendőrség áldozatkész munkáját. A statisztikai adatok nagyon 
jók,  de  az  elmúlt  években  folyamatosan  kérte,  hogy  a  város  peremére,  az 
Újtelepre, a külterületekre nagyobb figyelmet fordítsanak, és tapasztalni lehet, 
hogy az emberek érzik ezt a jelenlétet, és továbbra is igénylik. Megemlíti, hogy 
az  újtelepi  iskolától  a  város  széléig  rettenetesen  veszélyes  a  közlekedés,  a 
kerékpárúton közlekednek a babakocsival, kerékpárral, elektromos kerékpárral, 
motorral,  a  kövesút  is  nagyon rossz,  és nincs normális  járda a város széléig. 
Mindez  borzasztóan  balesetveszélyes,  és  ez  fokozódik,  amikor  elkezdődik  a 
nyári szünet, a gyerekek kimennek kerékpárokkal az utcára, éppen ezért erre a 
részre fokozott figyelmet kér. Megköszönve az eddigi segítségüket, további sok 
sikert kíván a Rendőrség dolgozóinak.

Pákozdi  Gábor  testületi  tag: 2008-ban  a  droggal  kapcsolatban  semmiféle 
felderítés nem történt, valószínűleg visszahúzódnak az elkövetők. Úgy gondolja 
ezt teljes homály fedi, hogy mi ezzel a helyzet Szeghalmon. Nagyon jó volt az 
Iskola együttműködése a Rendőrséggel más esetet említve, felhívták a figyelmet 
az  elkövető  kiskorúakra,  amiről  az  Iskolának  tudomása  volt,  de  végül  nem 
találta meg senki az intézkedésnek a módját,  a gyerekek „megúszták”,  pedig 
tudvalévő, hogy a zsarolás, verekedés 14-16 éves korúakat érintően az Iskolában 
is jelen van, de nem tudnak folyamatosan mit kezdeni ezzel a kérdéssel. Jó az 
iskolarendőri rendszer, ez jól működik a kis- és nagyiskolásoknál. Érdekesnek 
találja  a  statisztikában  a  kerékpárosi  bűnesetet  1997-2007-ben,  valóban 
felmerülhet a lakosságban az, hogy a kerékpárosokat üldözik, és valóban lehetett 
látni  kerékpárost  üldöző  szirénázó  rendőrautót.  Tény,  hogy  a  kerékpárosok 
okozhatnak balesetet, de kérdés, hogy tolja a kerékpárt, vagy nem.

Mikolik Judit testületi tag: Kérte már bizottsági ülésen, és elhangzott testületi 
ülésen  is,  hogy  nagy  problémát  jelent  a  főutcai  járdán  való  kerékpározás. 
Fokozott ellenőrzést kér ezzel kapcsolatban, és ha nincs elegendő rendőrlétszám, 
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akkor  a  polgárőrök figyeljenek  erre,  hogy  ez  a  szabálytalanság  megszűnjön, 
mivel nagyon balesetveszélyes.

Szalai  Zoltán  kapitányságvezető: Az  elektromos  kerékpárral  kapcsolatban 
elhangzott  kérdésre  válaszolva  nincs  információja  arról,  hogy  jogszabály 
változna, semmi plusz ismeret nem kell, mint ami a kerékpározáshoz szükséges. 
Az általános iskoláknál a gyerekeket próbálják oktatni, nevelni versenyekkel, de 
a szülőkkel mindez nehezebb. Az Újtelepen valóban jelen vannak, remélhetőleg 
ez  érzékelhető  is,  és  a  továbbiakban  is  erre  törekednek.  A  kerékpárút 
használattal  kapcsolatban  elhangzott  hozzászólásra  reagálva  elmondja,  hogy 
valóban  rossz  állapotú  mind  a  járda,  mind  a  közút,  de  a  kerékpárutat  a 
jogszabályok szerint csak is erre a célra lehetne igénybe venni.  A kábítószer 
kérdését érintően valóban úgy tűnik, hogy az elmúlt évben semmi nem történt, 
Szeghalomra  vonatkozóan.  Előfordulhat,  hogy  a  szeghalmi  kábítószer 
fogyasztókat nem Szeghalmon, hanem más településen fogják el, egyébként itt 
statisztikai átfedésekről van szó, voltak elfogások, de az ügy még folyamatban 
van.  Nehézséget  okoz  számukra,  hogy  míg  régebben  a  szórakozóhelyekre 
bemehettek,  most  már  erre  nincs  lehetőségük,  mivel  ezzel  zavarhatják  a 
szórakozáshoz  való  jogot  a  rendelkezések  értelmében.  Tantestületi  ülésen 
valóban szó volt arról, hogy a gyerekek körében sor kerülhet bűncselekmények 
elkövetésére.  Ennek  az  volt  a  célja,  hogy  megismertessék  a  tanári  karral  a 
bűncselekményeket, és azokat hogyan ismerhetik fel, illetve hogyan működjön 
erre a jelzés. A Rendőrség szükség esetén megteszi a lépéseket a családsegítők 
felé,  és  ez  egy  hosszadalmas  folyamatot  jelent.  Az  ittas  kerékpárosokkal 
kapcsolatban továbbra is hangsúlyozza, hogy alkoholmentesen kell közlekedni a 
balesetek  elkerülése  érdekében.  Talán  látványosabb,  ha  a  kerékpárosokat 
ellenőrzik,  de  az  ilyen  jellegű  ellenőrzésük  természetesen  kiterjed  minden 
gépjárművel  való  közlekedőre.  A  Tildy  utcán  való  kerékpározás  nem 
tapasztalható  rendőri  jelenlét  esetén,  de  mivel  ezt  állandóan  nem  tudják 
biztosítani,  fel  hívják  erre  a  polgárőrök figyelmét  is.  Kéri  a  lakosságot  és  a 
testületi tagokat is, hogy ha ilyen jellegű szabálytalanságot észlelnek a gyerekek 
részéről, szólítsák fel őket a szabályok betartására, a Rendőrség is megteszi ezt.

Gyurosovics  József  megyei  főkapitány:  Az  elhangzott  kérdéseket  illetően, 
néhányra szeretne bővebben visszatérni. Tekintettel arra, hogy Békés megyében 
jól  kiépített  kerékpárút  hálózat  van,  így  sokan  használják  a  kerékpárt 
közlekedésre.  Ezzel  összefüggésben  van,  hogy  a  balesetet  okozók  között  a 
kerékpárosok  akár  10  évre  visszamenőleg  a  2.  helyen  vannak  a 
személygépjárművet vezetők után, és sajnos jelentős arányban vannak jelen az 
ittas kerékpározók, ezt mutatják az adatok is. Az, ha valaki tolja a kerékpárját a 
járdán,  és  megivott  előtte  2  sört,  ez  nem  szabálysértés,  de  a  közúti 
közlekedésben  nem vehet  részt  szeszes  ital  fogyasztása  után.  Az  elektromos 
kerékpározóknál  semmiféle  jogszabályi  kötöttség  nincs  azon  kívül,  hogy  12. 
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éves életkor alatt  főközlekedési  úton nem lehet  kerékpározni,  tehát  nem kell 
KRESZ  vizsgát  tenni.  Továbbra  is  nagy  gondot  fordítanak  a  jövőben  is  a 
kerékpárosok ellenőrzésére annak érdekében, hogy ittasan ne vehessenek részt a 
közlekedésben,  és ezáltal  elkerülhető legyen a baleset  okozása.  A kábítószert 
érintő kérdésre elmondja, hogy 2005-2006-os évben, a fiatalok által látogatott 
szórakozóhelyeken  végrehajtott  rendőrségi  razziákat  ma  már  ombudsmani 
állásfoglalás  szerint  nem  lehet  alkalmazni.  Állásfoglalásuk  szerint  egy  ilyen 
mintavétel,  hogy  fogyasztott-e  valaki  kábítószer  hatású  anyagot,  ez  olyan 
műveletnek minősül, aminek csak büntetőeljárás keretén belül van helye. Más 
módszereket kell alkalmazni,  a Rendőrség próbálja a láncolatot megszakítani, 
amely  a  termesztőtől  a  fogyasztóig  jut  el.  Ezzel  kapcsolatban  elég  sikeres 
akciókat tudtak végrehajtani. A város közlekedés biztonságára utaló felvetésekre 
a  válasza  az,  hogy  a  kapitányság  illetékes  közlekedési  szakembereivel,  az 
Önkormányzat  megfelelő  szerveivel  együttműködve  egy  forgalombiztonsági 
bejárással  meg  lehetne  oldani  a  problémát,  és  itt  is  utal  a  kerékpárosok 
balesetére.  Néhány  adatot  említ  Békés  megye közlekedésbiztonsági  helyzetét 
elemezve,  és  hangsúlyozza,  hogy  az  Európai  Unió  közlekedésbiztonsággal 
kapcsolatos célkitűzéséhez 2004-ben csatlakozva, Magyarország 2010-re 30 %-
ban vállalta  a  halálos  eredetű balesetek  számának  csökkentését,  és  2015-ben 
fogja  elérni  az  50  %-os  csökkenést,  ami  rendkívül  komoly  adatnak  számít, 
hiszen  Magyarországon  évente  1200-1300  ember  hal  meg  közlekedési 
balesetben. Éppen ezért meg kell teremteni a biztonságos közlekedést az utakon, 
ehhez megfelelő rendőri jelenlét szükséges, sebességmérés, biztonsági eszközök 
használatának  ellenőrzése,  amelyre  a  Rendőrség  folyamatosan  törekszik.  A 
szabályok betartására nyomatékosan felhívja a figyelmet, hiszen így elkerülhető 
a  súlyos  baleset.  Igyekezett  a  felvetésekre  válaszolni,  amennyiben  még  van 
kérdés, észrevétel, szívesen áll a Képviselő-testület rendelkezésére.

Pákozdi Gábor testületi tag: Meglepte az ombudsmani állásfoglalás. Kérdése: 
hogy ha egy 12 éves  gyerek bemegy egy szórakozóhelyre,  akkor  senki  nem 
ellenőrzi,  egyedül  a  vendéglátó  jólelkére  van  bízva,  hogy  kiszolgálják 
alkohollal, cigarettával, kábítószerrel esetleg?

Gyurosovics József megyei főkapitány: Az a mintavétel, amelyet ilyen esetben 
alkalmaznak,  az ombudsmani  állásfoglalás  szerint  csak büntetőeljárás keretén 
belül teheti meg a rendőrhatóság. Az, hogy valakit kiszolgálnak szeszesitallal, 
és,  hogy  mi  történik  egy  szórakozóhelyen,  mindig  az  üzemeltetőnek  a 
felelőssége.  Vannak olyan szervezetek,  amelyek mindezt  ellenőrizhetik,  hogy 
kiszolgálnak-e szeszesitallal  18.,  14.  éven aluli  személyeket,  azonban nagy a 
szülői  felelősség  is.  Tehát  nemcsak  a  rendőrségnek  van  ebben  felelőssége, 
hanem a szülőknek is rendkívül komoly felelőssége van a gyerekek ellenőrzése 
tekintetében.  Mint  említette,  vannak  megfelelő  eszközeik,  és  van  megfelelő 
bűnügyi felderítő munkájuk ebben az irányban is, de ahhoz, hogy ilyen jellegű 
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konkrét  intézkedéseket  tegyenek,  ahhoz  a  kezükben  a  bűncselekmény 
megalapozott gyanújának meg kell lennie.
Macsári József polgármester: Megköszöni főkapitány úrnak a válaszadását, és 
örül annak, hogy sok kérdés elhangzott a beszámoló kapcsán. Az ombudsmani 
állásfoglalást  tiszteletben  kell  tartani,  jogszabályok  szerint  működik  a 
Rendőrség.  Való  igaz,  amit  Bartis  képviselőtársa  elmondott  a  hangtalanul, 
gyorsan  suhanó  elektromos  kerékpározókról.  Úgy  gondolja,  hogy  a  KRESZ 
módosításakor e problémára is lesz megoldás, mert valóban ön- és közveszélyes 
egyes esetekben a közlekedésük.
Fentiek után javasolja elfogadásra a Rendőrség beszámolóját a kérdésekre adott 
válasszal,  és  a  szóbeli  tájékoztatóval  kiegészítve.  Szavazás  eredményeképpen 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

55/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szeghalmi 
Rendőrkapitányság 2008. éves tevékenységéről készült beszámolót, valamint 
Szeghalom város közbiztonságáról  szóló tájékoztatót az elhangzott  szóbeli 
kiegészítéssel együtt.
Képviselő-testület gratulál a Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Városi 
Rendőrkapitányság  kollektívájának  a  2008.  évi  eredményes  munkájához,  és 
további jó munkát kíván.

3.  sz.  napirend:  Beszámoló  Szeghalom  Város  Önkormányzat  Hivatásos 
Tűzoltóságának 2007-2008. évi munkájáról
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Szeghalom  Város  Önkormányzat  Hivatásos 
Tűzoltósága elkészítette a 2007-2008. évi munkájáról szóló írásos beszámolóját. 
Köszönti a napirend kapcsán megjelent Dr. Gáti Zoltán tűzoltóezredes urat, a 
Békés  megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  igazgatóját,  valamint  az 
Önkormányzat  Hivatásos  Tűzoltóság  parancsnokát  Jakab  Mihály  tűzoltó 
alezredes  urat.  Összevont  bizottsági  ülésen  bizottsági  tagok  tárgyalták  a 
beszámolót,  és  azt  elfogadásra  javasolták.  Parancsnok  úr  jelezte,  hogy  a 
képviselő-testületi  ülésen  is  kiegészíti  szóban az írásos  beszámolóját  és  kéri, 
hogy ezt tegye meg.

Jakab Mihály Tűzoltóság parancsnoka: Néhány gondolatot a beszámolóhoz 
fűzve, a lakosság tájékoztatására elmondja, hogy az Önkormányzat Tűzoltósága, 
mint  az ország 96 tűzoltóságának egyike a jogszabályok alapján működik az 
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Önkormányzatnak az önállóan gazdálkodó szervezeti egységeként. E mellett a 
szakmai felügyeletet a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az Országos 
Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  látja  el,  akik  minden  évben  rendszeresen 
ellenőrzik  munkájukat.  Ennek  során  a  munkájukkal  mindig  meg  voltak 
elégedve, olyan hiányosságot egyetlen alkalommal sem állapítottak meg, amely 
a munkavégzésüket befolyásolta volna. E mellett kötelessége, hogy tájékoztassa 
munkájukról a polgármester urat, és a képviselő-testületet, ez rendszeresen meg 
is történik. 2007-2008-as év óriási változást hozott a tűzoltóság életében is, és 8 
ember vette igénybe a rokkantsági nyugdíjaztatást 2007-ben, akiknek 20-25 éves 
szakmai gyakorlatuk volt. Az állomány utánpótlása 2008-ban megkezdődött, a 
jelenlegi  létszámuk:  59 fő.  Az országban több tűzoltósággal  közösen elérték, 
hogy 2008. júliustól visszakerült  parancsnokságuk a régi II-es,  jelenleg IV-es 
kategóriába, és így 3 tűzoltó gépjárműfecskendővel tudnak kivonulni a tűz- és 
káresetekhez,  ez  nagy  eredménynek  számít.  Így  Szeghalom  biztonságosabb 
helyzetben van,  ugyanis ha más tűzoltóság területére kell  vonulniuk, akkor a 
kettes fecskendő mindig helyben maradhat. A szakterületek munkájáról szólva, 
a  tűzmegelőzési  szakterületen  lévő  2  fő  óriási  rutinnal  rendelkezik,  nagy 
szakmai  tapasztalattal,  és  itt  említi  meg,  hogy  Nagy  István  alezredes  úr  is 
nyugállományba vonul,  és  az  ő  szakmai  tudása,  gyakorlati  tapasztalata  rövid 
időn belül nem pótolható. A statisztikai adatokban szerepel a vonulások száma 
2000-től és ebben látható, hogy átlagosan 300 az éves vonulások száma, ebbe 
beletartozik  az  elemi  csapás,  vihar,  belvíz,  tűzeset,  közlekedési  baleset.  A 
gazdasági  munkájukat  illetően elmondja,  hogy 1995. július l-től önálló, majd 
1996-tól  önállóan működő költségvetési  szervként látják el  feladatukat,  így a 
normatívák  alapján  megkapják  a  személyi  juttatásra  a  béreket,  és  a  dologi 
kiadásra is a fedezetet. 13 millió forintot kapnak évente ahhoz, hogy a laktanya 
rendben legyen, és vonulni  tudjanak a tűzoltókkal,  de ehhez még 6-7 milliót 
hozzá  kell  tenniük.  Minden  beszámoló  foglalkozik  a  gépjárművek 
elöregedésével,  pótlásuk  érdekében  próbálkoznak  pályázat  benyújtásával,  és 
kérik majd a kistérség településeinek a segítségét a szükséges 18 millió forintos 
önrész  biztosításában,  hiszen  egy  új  tűzoltókocsi  90  millió  Ft.  Rövid 
tájékoztatást ad a propaganda tevékenységükről, az óvodások, iskolások minden 
évben  megjelennek  a  Tűzoltóságon,  minden  rendezvényen  ott  vannak  más 
településen is,  és úgy érzik, hogy minden rendezvényen szívesen látják őket. 
Említésre érdemes az is, hogy 2003. óta nemzetközi táborozáson vesznek részt a 
szeghalmi tűzoltók gyermekeivel 10-16 fővel, és együtt táboroznak Csehország, 
Lengyelország fiataljaival,  akik ifjúsági  tűzoltók. Jelenleg is várnak 50-60 fő 
gyermeket  külföldről  kísérőikkel  együtt.  Végezetül  köszöni  a  figyelmet,  és 
amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszol.

Macsári  József  polgármester: Megköszöni  a  parancsnok  úr  szóbeli 
kiegészítését, és kérdezi, hogy van-e hozzászólás a Tűzoltóság tájékoztatójával 
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kapcsolatban.  Amennyiben  nincs  hozzászólás  a  Képviselő-testület  tagjai 
részéről, átadja a szót Dr. Gáti Zoltán tűzoltó ezredes úrnak.

Dr.  Gáti  Zoltán  Békés  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  vezetője: 
Örül annak, hogy nincs kérdés, mivel ez azt jelenti, hogy a Képviselő-testület 
meg  van  elégedve  a  Tűzoltóság  munkájával.  Vannak  bizonyos  belső 
problémáik,  melynek  megoldásához  az  Önkormányzat  segítsége  szükséges. 
Mint mondja, munkájuk arra épül, ami a gépkocsikra is rá van írva, hogy „ha baj 
van, segítünk”, és a szervezet egész tevékenységét ez foglalja össze. Az elmúlt 
évben több mint 2500 esemény volt, ahová menniük kellett a tűzoltóknak, tehát 
10-11 ember ennyi alkalommal indult el és teljesítette a kötelességét, a jégről 
mentéstől a darazsak megfogásáig.
A  biztonsági  szint  nőtt  a  magasabb  kategóriába  történő  besorolással,  Békés 
megyében  9  vonuló  tűzoltóegység  működik,  és  garantálják  mindenhol  a  20 
perces  elérhetőségi  határt,  az  időbeni  kivonulást.  Biharugrát  említve,  itt 
jelentkezhet probléma 50 km távolság esetén 50 percet  jelent a kiérkezés,  ez 
megoldást igényel. Mint ahogyan említette,  az Önkormányzat segítségére van 
szükség a pályázati rendszerrel kapcsolatban, az önerő biztosításában. Egy elég 
rossz  jogi  konstrukció  működik  most,  és  mindig  a  Tűzoltóság  fenntartó 
Önkormányzata az, akinek az önrészt biztosítani kellene, holott térségi feladatot 
látnak el. Ezt a térségi összefogást kellene erősíteni, maguk a szervezeten belül 
igyekeznek  mindent  megtenni,  de  ehhez  kérné  nagy  tisztelettel  az 
Önkormányzat vezetésének a segítségét is, és számítanak a környező települések 
segítségére is. Szakmai vélemény alapján egy stabilan, jól működő, a város és 
környékének érdekét jól szolgáló és jól biztosító tűzoltóegységről van szó. A 
Képviselő-testület  ezt  azzal  ismerte  el,  hogy  sok  kérdést  nem  tettek  fel  a 
napirend tárgyalása során.

Macsári  József  polgármester: Megköszöni  az  igazgató  úr  kiegészítését, 
kérdezi  képviselőtársait,  hogy  van-e  kérdés,  észrevétel  az  anyaggal 
kapcsolatban.  Az  Önkormányzati  Tűzoltóságot  érintően  több  vita  volt,  hogy 
ezek  a  szervek  önkormányzati,  vagy  központi  igazgatás  alatt  vannak-e. 
Jogszabályváltozással  ezek  önkormányzati  tűzoltóságok,  de  az  is  igaz,  hogy 
hasonló a probléma,  mint  a rendőrségek esetében,  hogy például  a kistérséget 
vagy nem fedi le, vagy hiányosan fedi le a működési, vonulási körzete, de adott 
esetben attól még lényegesen messzebbre is elmennek tűzoltásra, vagy mentésre. 
Teljesen  jogosnak  tartja  Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete, hogy amikor nem kifejezetten Szeghalom védelméről van szó, hanem a 
kistérségről, illetve attól nagyobb területről, akkor csakis összefogással lehet az 
önrészt  biztosítani  egy  új  tűzoltófecskendő  megvásárlásához.  Megemlíti,  az 
elmúlt napokban volt egy Békés-Bihari vegyes bizottsági ülés, ahol elhangzott, 
hogy például Romániában 2 %-os önrészt kérnek, Magyarországon pedig ilyen 
pályázathoz lényegesen többet. Itt a 10 % nagyon nagy terhet ró Szeghalomra és 
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a térségekre is, és jó lenne, ha önrész nélkül tudnák biztosítani az ilyen nagy 
értékű műszaki eszközök pótlását. A kis értékűekről már döntött a Képviselő-
testület,  korábban  2,5  millió  Ft-os  önrészt  biztosított  a  műszaki  mentéshez 
szükséges  eszközök  vásárlásához.  Egy közel  100 millió  Ft-os  fecskenőnek  a 
megvásárlásához biztosítandó önrész komoly terhet jelent. Megköszöni ismét a 
beszámolót és annak kiegészítését, majd szavazásra bocsátja az írásos anyagot a 
szóbeli kiegészítéssel együtt.
Szavazás eredménye alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  17 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

56/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szeghalom 
Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságának 2007-2008. évi munkájáról 
készült írásos beszámolót, az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.
Képviselő-testület  további  jó  munkát  kíván  a  Tűzoltóság  dolgozóinak  úgy 
megyei, mint városi szinten, és továbbra is fontosnak tartja az együttműködést.

4/1. sz. napirend: Alapító Okiratok módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Törvényi kötelezettsége a Képviselő-testületnek 
valamennyi intézménynél a CV. tv. alapján az alapító okiratok módosítása. Nem 
az első, és nem az utolsó módosítás,  hiszen a végrehajtási rendelet még nem 
érkezett meg, de a megszabott  határidőnek megfelelően ezt meg kell jelenleg 
tenni. Összevont bizottsági ülésen bizottsági tagok véleményezték a napirendet, 
és  javasolták  elfogadásra.  Kérdezi  képviselőtársait  hogy  van-e  ezzel 
kapcsolatban  hozzászólás.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nem  hangzott  el, 
majd indítványozza, hogy külön határozatszámokkal, de egyben szavazzák meg 
az előterjesztéseket, amelyek a módosításokra vonatkoznak. Ezzel a Képviselő-
testület  tagjai  egyhangúlag  egyetértettek,  majd  szavazásra  bocsátja  a 
napirendhez  kapcsolódó  határozati  javaslatokat.  Szavazás  eredménye  alapján 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatokat hozta:

H a t á r o z a t

57/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

a.)Szeghalom  Város  Önkormányzata  a  2008.  évi  CV.  törvény  44.§  (4) 
bekezdésének  megfelelően  felülvizsgálta  az  irányítása  alatt  álló 
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költségvetési  szerveknél,  a  közfeladat  ellátása  módját  szervezeti 
szempontból.

b.)  Az  önkormányzat  közfeladati  ellátásához  a  jelenlegi  költségvetési 
intézményei működésére 2009. július 1. napját követően is szükség van, a 
Polgármesteri  Hivatal  Szeghalom,  Szeghalom  Város  Önkormányzat 
Hivatásos  Tűzoltósága,  Péter  András  Gimnázium  és  Szigeti  Endre 
Szakképző  Iskola,  Tildy  Zoltán  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat, 
Művelődési,  Sport-  és  Szabadidő  Központ,  Napköziotthonos  Óvoda  és 
Bölcsőde,  Nagy  Miklós  Városi  Könyvtár  és  a  Sárréti  Múzeum 
intézményeket a 2009. május 1-jén érvényes szervezeti keretben működteti 
tovább. 

c.)Utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

58/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  tv.  38.  §  (1),  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §, valamint a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-4. §-a, 
15. §-18. §-a, valamint  az államháztartás működési  rendjéről szóló 217/1998. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-16. §-a alapján Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozatlan időre alapított költségvetési szervének Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

1. A költségvetési szerv neve: Városi Polgármesteri Hivatal Szeghalom

2. Székhelye: 5520, Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

3. Jogelődje: Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Szeghalom, Szabadság 
tér 4-8

4. Alapítás ideje: 1990. november 1.
5. Alapításáról rendelkező jogszabály:

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
Létrehozásáról rendelkező határozat: 9/1990. (XI. 01.)

6. Bankszámla száma: 10402142-50485250-5461008
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7. Törzsszám: 344575000

8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Alaptevékenysége: 
Szakágazat száma:

841105  helyi  önkormányzatok  valamint  többcélú  kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat számok:

KSH szakfeladat rend szerint
Száma Neve

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
551414 Üdültetés
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751142 Területi körzeti igazgatási szervek tevékenysége
751153 Önkormányzatok és többc. Kistér. társulások ig. tev.
751164 Települési  és  területi  kisebbségi  önkormányzatok  igazgatási 

tevékenysége
751175 Országgyűlési  képviselőválasztással  kapcsolatos  feladatok 

végrehajtása
751186 Önkormányzati  képviselőválasztással  kapcsolatos  feladatok 

végrehajtása
751867 Köztemető fenntartási feladatok
751670 Polgári védelmi tevékenység
751757 Önkormányzati,  valamint  többcélú  kistérségi  társulási 

intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
751834 Vízkárelhárítás
751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
751856 Települési vízellátás és vízminőség védelem
751878 Közvilágítási feladatok
751922 Önkormányzatok  és  többcélú  kistérségi  társulások 

elszámolásai
751966 Önkormányzatok  és  többcélú  kistérségi  társulások  feladatra 

nem tervezhető elszámolása
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása
851219 Háziorvosi szolgálat
851286 Fogorvosi ellátás
851297 Védőnői szolgálat
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851912 Anya, gyermek és csecsemővédelem
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
852018 Állategészségügyi tevékenység
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés
901215 Településtisztasági szolgáltatás
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
924025 Verseny- és élsport
924047 Sportcélok és feladatok
926018 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
926029 Máshová nem sorolt sporttevékenység
930921 Családi ünnepek szervezése

Kiegészítő tevékenysége: nincs.
Kisegítő tevékenysége: nincs.
Vállalkozási tevékenysége: nincs.

9. Általános  forgalmi  adó  alanyisága: Adóalany,  általános  szabályok 
alapján. Adószáma:15344571-2-04

10. Szervezeti  felépítése:  A polgármesteri  hivatal  szervezeti  felépítését  a 
mindenkor hatályos SZMSZ tartalmazza.

11. Illetékessége:
 Szeghalom Város közigazgatási területe

a) a  kiemelt  építéshatóságok  tekintetében  a  343/2006.(XII.  23.) 
Korm.  rendelet  1./A  mellékletében  megjelölt  települések 
közigazgatási területe,

b) a  gyámhatósági  eljárás  során  a  331/2006.  (XII.  23.  )  Korm. 
rendelet  mellékletében  megjelölt  települések  közigazgatási 
területe,

c) az  okmányirodai  eljárás  során  a  256/2000.  (XII.  26.  )Korm. 
rendelet mellékletében felsorolt települések közigazgatási területe.

d) jogszabályban meghatározott esetekben Szeghalom Kistérség
e)

12. Irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
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13. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

14. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

15.Típus szerinti besorolása:
Tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv.
Saját  gazdasági  szervezete  látja  el  a  gazdálkodással,  költségvetés-
tervezéssel,  az  előirányzat-felhasználással,  a  hatáskörébe  tartozó 
előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, 
beruházással,  a  vagyon  használatával,  hasznosításával,  a  munkaerő-
gazdálkodással,  a  készpénzkezeléssel,  analitikai  nyilvántartással, 
könyvvezetéssel,  számlakezeléssel,  pénzügyi  információszolgáltatással 
összefüggő feladatait. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII.  tv.  VII.  fejezetének  rendelkezései  szerint,  éves  költségvetés 
alapján folytatja. A kötelezően ellátandó feladatok során keletkező díjak 
beszedési  rendjéről  az  önkormányzat  által  kiadott  számviteli  politika 
alapján  gondoskodik.  A  rendelkezések  kiterjednek  a  nem  vállalkozási 
tevékenység  körében,  az  alaptevékenysége  feltételeként  rendelkezésre 
álló,  s  e  célra  csak  részben  lekötött  személyi  és  anyagi  kapacitások 
fokozott  kihasználásából  eredő  bevételek  díjainak  és  a  bevételek 
megállapodás  útján  történő  szerzésének  szabályaira,  amelyet  nem 
nyereségszerzés céljából végeznek.

A  –  Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által 
jóváhagyott  –  gazdálkodással  kapcsolatos  munkamegosztás  és  a 
felelősségvállalás  rendjéről  szóló  megállapodások  alapján  ellátja  az 
önállóan  működő  Napköziotthonos  Óvoda  és  Bölcsőde  Szeghalom,  az 
önállóan működő Nagy Miklós Városi  Könyvtár,  valamint  az  önállóan 
működő Sárréti Múzeum pénzügyi, gazdasági feladatait is.
Előirányzatok  feletti  rendelkezési  jogosultsága: A  Polgármesteri 
Hivatal teljes jogkörű szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi a 
hivatal rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra.

16. Vezetőjének kinevezési rendje:
A polgármesteri hivatal vezetője a jegyző. Kinevezésének rendje az 1990. 
évi  LXV.  törvény  36.§  (1)  bekezdése  szerint:  a képviselő-testület  - 
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pályázat  alapján  -  a  jogszabályban  megállapított  képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan 
időre szól. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja.

17.Foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony(ok) 
megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre 
a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  az 
irányadó.  Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló, 
melyekre  nézve  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII. 
törvény  az  irányadó.  Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a 
Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  (pl.  megbízási 
jogviszony) az irányadó. 

18. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: a jegyző.

19. Jogi személyiségű szervezeti egység(einek) adatai:  jogi személyiségű 
szervezeti egysége nincs.

20. Az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok: 
A  feladatok  ellátásához  a  Polgármesteri  Hivatal  rendelkezésére  áll  a 
Képviselő-testület által rábízott székhelyen lévő épület ingatlan, valamint 
a  hivatal  leltár  szerint  nyilvántartott  eszközei  és  az  éves  költségvetés 
szerinti pénzeszközök.
A  hivatal  használatában  lévő  és  a  fentiekben  részletezett,  az  alapító 
tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési 
jog  az  ingyenes  és  teljes  körű  használati  jog  gyakorlására  és 
rendeltetésszerű használatára terjed ki.
Az  önkormányzat  tulajdonában  és  a  hivatal  használatában  lévő 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. 
Az  ilyen  vagyontárgyak  elidegenítése  és  hasznosítása,  rendeltetésszerű 
használata  módosítása  vonatkozásában  az  intézmény  a  rendelkezési 
jognak  és  rendeltetésszerű  használatnak  megfelelően  –  az  alapfeladat 
ellátása  sérelme  nélkül  –  az  önkormányzat  vagyonáról  szóló  és  a 
vagyontárgyak  feletti  tulajdonosi  rendelkezési  jog  gyakorlásának 
szabályairól  a  4/1993  (II.1)  számú  képviselő-testületi  rendeletben 
meghatározott  időtartam szerint,  mértékben  és  módon  önállóan,  illetve 
tulajdonosi hozzájárulás alapján dönt.
A  hivatal  a  rendelkezésre  álló  helyiségeket  meghatározott  időtartamra 
bérletbe  adhatja.  A  bérletbe  adásra  akkor  van  lehetőség,  ha  az  nem 
akadályozza a hivatalban folyó munkát. 
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21. Az Alapító Okirat módosításai 2009. július 1. napján lépnek 
hatályba.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  és  kiegészítésével  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések 
megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

H a tá r o z a t

59/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szeghalom  Város 
Önkormányzat  Hivatásos  Tűzoltósága  Alapító  Okiratát  az  alábbiak  szerint 
módosítja.

1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiakkal kiegészül:
1., Rövidnév:

Szeghalmi Tűzoltóság

2. Az Alapító Okirat 5. pontja hatályát veszti.

3. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

6. Az irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

    Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

4. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

7. Az intézmény illetékességi köre:
a.) A Kormány rendeletében meghatározott működési terület
b.)  A  riasztási  és  segítségnyújtási  terv  alapján  a  működési 
területen kívülre is vonul.
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5. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

8. Az intézmény jogállása:
Önálló  jogi  személyként  működő  helyi  önkormányzati 
költségvetési szerv.

6. Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiakban kiegészül:

A kiegészítő tevékenység szakfeladata: 
751692: máshová nem sorolható szervek tevékenysége.

7. Az Alapító Okirat az alábbi 11. ponttal egészül ki:

11. A költségvetési szerv besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv
Feladatellátáshoz  kapcsolódó  funkciója  alapján:  önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik.
Pénzügyi- gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja 
el.

8. Az Alapító Okirat az alábbi 12. ponttal egészül ki:

12. Költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok megjelölése:

A  foglalkoztatottjainak  jogviszonya  alapesetben  hivatásos 
önkormányzati tűzoltó, melyekre a fegyveres szervek hivatásos 
állományú  tagjainak  szolgálati  viszonyáról  szóló  1996.  évi 
XLIII. tv. az irányadó.
Foglalkoztatottjainak  jogviszonya  lehet  továbbá 
közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. Tv. az irányadó.
Az  intézmény  dolgozói  felett  a  munkáltatói  jogot  az 
intézményvezető gyakorolja.

9. Az Alapító Okirat az alábbi 13. ponttal egészül ki:

13. Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

10. Az Alapító Okirat az alábbi 14. , és 14.1. ponttokkal egészül ki:
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14., A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
TEÁOR  842520  tűzvédelemi tevékenységek

14.1. Alaptevékenysége:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat.
751669 tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás

11. Az Alapító Okirat az alábbi 15. ponttal egészül ki:

15. Az alaptevékenység érdekeltségi rendszere:
Maradvány érdekeltségű költségvetési szerv.

12. Az Alapító Okirat az alábbi 16. ponttal egészül ki:

16. Az intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó jogszabályok:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg pályázat 
útján,  határozott  időtartamra.  Felette  az  egyéb  munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.

13. Az Alapító Okirat módosításai 2009. július 1. napján lépnek hatályba.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  és  kiegészítésével  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések 
megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

60/2009. (V. 25.) 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 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

6. Az irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

    Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Alapítás éve: 1999.
Jogelődjei: Péter András Gimnázium, Szigeti Endre Szakképző 
Iskola

2. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. Az intézmény működési köre:
Szeghalom Város közigazgatási határa
Észak-Békési Kisrégió
A város és a kistérség határain túli vonzáskörzet

3. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

11. A költségvetési szerv besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv

közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz  kapcsolódó  funkciója  alapján:  önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik.
Pénzügyi- gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja 
el.

4. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

12. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai:
TEÁOR 853100 általános középfokú oktatás
TEÁOR 853200 szakmai középfokú oktatás

5. Az Alapító Okirat 13. 1. pontja az alábbi mondattal egészül ki, valamint a 
80512-4., 80513-5. szakfeladatok hatályát vesztik.

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok:

6. Az Alapító Okirat 13.2. pontja 75176-8. szakfeladat hatályát veszti.

7. Az Alapító Okirat az alábbi 21. ponttal egészül ki:

21.  A  költségvetési  szerv  foglalkoztatottjaira  vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
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Foglalkoztatottjainak  jogviszonya  alapesetben  közalkalmazott, 
melyekre  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII. 
törvény az irányadó.
Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Évi törvény 
az irányadó.
Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári 
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) 
az irányadó.

Az  intézmény  dolgozói  felett  a  munkáltatói  jogkört  az 
intézményvezető gyakorolja.

8. Az Alapító Okirat módosításai 2009. július 1. napján lépnek hatályba.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

61/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Tildy  Zoltán 
Általános  Iskola,  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1., Az Alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3.  Az  intézmény  típusa:  Többcélú,  közös  igazgatású  közoktatási 
intézmény

Típusok  megnevezése:  Általános  Iskola,  alapfokú  művészeti 
oktatási  intézmény,  nevelési  tanácsadó és egységes  pedagógiai 
szakszolgálat.
Az intézmény önálló egységei:
Általános iskola
Alapfokú művészeti iskola
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.

2., Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
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6. Az irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Alapítás éve: 2002.
Jogelődjei: Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 
Szeghalom

3., Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

9. Az intézmény működési köre:
Szeghalom Város közigazgatási határa
Sárréti  Iskolaszövetség  (12  település)  vonatkozásában 
Szeghalom Város vonzáskörzete.

4., Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

11. A költségvetési szerv besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv

 Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz  kapcsolódó  funkciója  alapján:  önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik.
Pénzügyi- gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja 
el.

5., Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

12. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai:
TEÁOR 852010 Alapfokú oktatás
TEÁOR 562900 Egyéb vendéglátás

6., Az Alapító Okirat 13.1. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok:

7., Az Alapító Okirat 13.2. pontja 75176-8. szakfeladat hatályát veszti.
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8., Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

16. Intézmény befogadó képessége:
16.1. Általános tantervű tagozat: 800 fő
16.2. Gyógypedagógiai tagozat:   15 fő
16.3. Napközi otthon: 300 fő

16.4. Alapfokú művészetoktatás:  250  fő,  ebből  egyéni  képzésben 
résztvevő nem több, mint 30 %.

9., Az Alapító Okirat az alábbi 21. ponttal egészül ki:

21.  A  költségvetési  szerv  foglalkoztatottjaira  vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Foglalkoztatottjainak  jogviszonya  alapesetben  közalkalmazott, 
melyekre  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII. 
törvény az irányadó.
Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. évi törvény 
az irányadó.
Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári 
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) 
az irányadó.

Az  intézmény  dolgozói  felett  a  munkáltatói  jogkört  az 
intézményvezető gyakorolja.

10., Az Alapító Okirat módosítása 2009. július 1. napján lép hatályba.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

62/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Művelődési, 
Sport,- és Szabadidő Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.
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1., Az Alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3. Az intézmény működési köre:
Szeghalom Város közigazgatási határa

2., Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

5. Az irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

    Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

3., Az Alapító Okirat 7. pontja hatályát veszti.

4., Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

8. Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési 
szerv.  Az  intézmény  vezetője  az  igazgató,  akit  Szeghalom  Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete nevez ki és az intézmény dolgozói 
felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.

5., Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
TEÁOR 900400: Művészeti létesítmények működtetése
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok:
Alaptevékenységek:
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
926018 Máshová nem sorolt kulturális tevékenységek
924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
551414 Üdültetés

6., Az Alapító Okirat az alábbi 14. ponttal egészül ki:

14.  A  költségvetési  szerv  foglalkoztatottjaira  vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
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Foglalkoztatottjainak  jogviszonya  alapesetben  közalkalmazott, 
melyekre  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII. 
törvény az irányadó.
Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre 
nézve  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  Tv.  az 
irányadó.
Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári 
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) 
az irányadó.

Az  intézmény  dolgozói  felett  a  munkáltatói  jogkört  az 
intézményvezető gyakorolja.

7., Az Alapító Okirat 15. ponttal egészül ki:

15. A költségvetési szerv besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz  kapcsolódó  funkciója  alapján:  önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik.
Pénzügyi- gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja 
el.

8., Az Alapító Okirat módosítása 2009. július 1. napján lép hatályba.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

63/2009. (V. 25.) Ökt. sz. 

Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1., Az Alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
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3. Az intézmény működési köre:
Szeghalom Város közigazgatási határa

2., Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

4. Törzsszáma: 633864
Adószáma: 16654048-1-04.
OM azonosító száma: 028112

3., Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

5. Az irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

    Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Alapítás éve: 2004.
Jogelődje: Napköziotthonos Óvoda, Szeghalom

4., Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

8. A költségvetési szerv besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési 
szerv

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:

Önállóan működő költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel 
rendelkezik,  amelyek  felett  kötelezettség  vállalási, 
teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 

A  szakmai  alapfeladata  ellátásához  szükséges  szakmai 
szervezeti  egységekkel  rendelkezik,  ezen  kívül  egyes 
adminisztratív,  szellemi  támogató  feladatokat  is  –  e  célt 
szolgáló, külön szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény 
pénzügyi – gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

5.,  Az  Alapító  Okirat  12.  pontja  helyébe  az  alábbi  rendelkezések  lépnek, 
valamint a 12.1. ponttal egészül ki: 
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12. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
TEÁOR: 851020 Óvodai nevelés

12.1. Alaptevékenységek:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok:
801115 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

801126 Sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai  nevelése:  a 
többi  gyermekkel  együtt  nevelhető  értelmi,  beszédfogyatékos, 
autista,  a  megismerő  funkciók vagy a  viselkedés  fejlődésének 
organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkció, vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós  és  súlyos  rendellenességével  küzdő  gyermek  integrált 
nevelése.

853213 Bölcsődei ellátás

6., Az Alapító Okirat az alábbi 16. ponttal egészül ki:

A  költségvetési  szerv  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási 
jogviszonyok megjelölése:

A  foglalkoztatottjainak  jogviszonya  közalkalmazott,  melyekre  a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 
az irányadó.

Egyes  foglalkoztatottjainak  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. az 
irányadó.

Az  intézmény  dolgozói  felett  a  munkáltatói  jogkört  az 
intézményvezető gyakorolja.

7., Az Alapító Okirat módosításai 2009. július 1. napján lépnek hatályba.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

64/2009. (V. 25.) Ökt. sz.
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Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Nagy  Miklós 
Városi Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1., Az Alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3. Az irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

  Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

2., Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

5. Az intézmény működési köre:
a.) Szeghalom Város – városi könyvtári funkció
b.) Szeghalom kistérség – hálózati – módszertani funkció

3., Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

6. Az intézmény jogállása:
Önálló  jogi  személyként  működő  helyi  önkormányzati 
költségvetési szerv. 

4., Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, valamint 
8. 1. ponttal kiegészül::

8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
TEÁOR 910100  könyvtári, levéltári tevékenység

8.1. Alaptevékenység:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat
923127 közművelődési, könyvtári tevékenység

5., Az Alapító Okirat az alábbi 13. ponttal egészül ki:
13. A költségvetési szerv besorolása:

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató  szerv  fajtája: 
közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv

Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
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Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel 
rendelkezik,  amelyek  felett  kötelezettség  vállalási, 
teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 

A  szakmai  alapfeladata  ellátásához  szükséges  szakmai 
szervezeti  egységekkel  rendelkezik,  ezen  kívül  egyes 
adminisztratív,  szellemi  támogató  feladatokat  is  –  e  célt 
szolgáló, külön szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény 
pénzügyi – gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

6., Az Alapító Okirat az alábbi 14. ponttal egészül ki:

14. A  költségvetési  szerv  foglalkoztatottjaira  vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

A  foglalkoztatottjainak  jogviszonya  közalkalmazott,  melyekre  a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
az irányadó.

Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. az 
irányadó.

Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári 
Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  tv.  (pl.:  megbízási 
jogviszony) az irányadó.

Az  intézmény  dolgozói  felett  a  munkáltatói  jogkört  az 
intézményvezető gyakorolja.

7., Az Alapító Okirat módosításai 2009. július 1. napján lépnek hatályba.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

65/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Sárréti  Múzeum 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1., Az Alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
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3. Törzsszáma: 633886

2., Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
4. Az irányító szerv neve, székhelye:

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

    Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Alapítási év: 1963.

3., Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
10. Az intézmény jogállása:

Önálló  jogi  személyként  működő  helyi  önkormányzati 
költségvetési szerv. 

4.,  Az  Alapító  Okirat  13.  pontja  helyébe  az  alábbi  rendelkezések  lépnek, 
valamint 13.1. ponttal egészül ki:

13. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
TEÁOR 910200 Múzeumi tevékenység

13.1. Alaptevékenység:
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat
923215 múzeumi tevékenység

5., Az Alapító Okirat az alábbi 17. ponttal egészül ki:
17. A költségvetési szerv besorolása:

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv

Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel 
rendelkezik,  amelyek  felett  kötelezettség  vállalási, 
teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 
A  szakmai  alapfeladata  ellátásához  szükséges  szakmai 
szervezeti  egységekkel  rendelkezik,  ezen  kívül  egyes 
adminisztratív,  szellemi  támogató  feladatokat  is  –  e  célt 
szolgáló, külön szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény 
pénzügyi – gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
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6., Az Alapító Okirat az alábbi 18. ponttal egészül ki:
18. A  költségvetési  szerv  foglalkoztatottjaira  vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A  foglalkoztatottjainak  jogviszonya  közalkalmazott,  melyekre  a 

közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  tv.  az 
irányadó.

Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. az 
irányadó.

Az  intézmény  dolgozói  felett  a  munkáltatói  jogkört  az 
intézményvezető gyakorolja.

7., Az Alapító Okirat módosításai 2009. július 1. napján lépnek hatályba.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

4/2. sz. napirend: Intézmények Minőségirányítási Programjának elfogadása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az előterjesztés az önkormányzati intézmények 
intézményi  minőségirányítási  programjainak  felülvizsgálatáról  van,  amelynek 
terjedelmes anyagát a képviselők, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság 
tagjai CD-n megkaptak. Az Oktatási bizottsági tagok részletesen véleményezték 
az  anyagot,  és  elfogadásra  javasolták  az  IMIP-et  mindhárom  intézmény 
esetében.  Kérdezi,  hogy  van-e  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  hozzászólás. 
Megállapítja,  hogy  nincs  hozzászólás,  majd  az  intézményekre  vonatkozó 
határozati  javaslatokat  szavazásra  bocsátja,  amelynek  eredményeképpen 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatokat hozta:

H a t á r o z a t

66/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsőde minőségirányítási programját jóváhagyja.
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Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

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

H a t á r o z a t

67/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Tildy  Zoltán 
Általános  Iskola  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat minőségirányítási programját jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

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

H a t á r o z a t

68/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Péter  András 
Gimnázium  és  Szigeti  Endre  Szakképző  Iskola  minőségirányítási 
programját jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

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

4/3. sz. napirend: Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Alapító 
Okirata,  valamint  a  szakképzési  hozzájárulás  átadás-átvételéről  szóló 
megállapodás 
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  A  TISZK-kel  kapcsolatos  anyagot,  amely  a 
Társulás alapító okiratára és a szakképzési hozzájárulás átadás-átvételéről szóló 
megállapodásra  vonatkozik,  az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  tagjai  teljes 
részletességgel  véleményezték.  Állásfoglalásuk  szerint  az  alapító  okirattal, 
valamint  az  említett  megállapodással  egyetértettek,  és  javasolták  Képviselő-
testületnek  elfogadásra.  Kéri  az  anyaggal  kapcsolatos  hozzászólásokat. 
Hozzászólás  nem  hangzott  el,  és  az  előterjesztésben  szereplő  határozati 
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javaslatot 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

69/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Berettyó-Körös 
Szakképzés  Szervezési  Társulás  Alapító  Okiratát  elfogadja,  továbbá 
jóváhagyja  a  szakképzési  hozzájárulás  átadás-átvételéről  szóló 
megállapodást.

Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

4/4. sz. napirend: Közös villamos energia beszerzés
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Korábbi  döntés  alapján,  előzetes 
szándéknyilatkozatban  az  Önkormányzat  is  részt  kíván  venni  a  gáz  és 
elektromos  áram megyei  szinten  történő  beszerzésében.  Az  előterjesztés  azt 
tartalmazza,  hogy  a  képviselő-testületi  döntéssel  alátámasztva  ki  kell 
nyilvánítani  a  szándékot  gáz  és  elektromos  áram konzorciális  keretek  között 
történő  beszerzésére,  és  így  lehetőség  lesz  a  legalacsonyabb  értéken  való 
beszerzésre.  Kéri  a  véleményeket,  észrevételeket.  Megállapítja,  hogy 
hozzászólás  nem  volt,  majd  az  előterjesztést  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

70/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kinyilvánítja 
együttműködési szándékát a gáz és elektromos áram megyei szinten történő 
konzorciális keretek között történő beszerzésével kapcsolatban.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.
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Határidő: 2009. május 29.
Felelős: Macsári József polgármester

4/5. sz. napirend: Védőnői álláshelyre pályázat
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Már  több  alkalommal  kiírták  a  pályázatot  a 
védőnői álláshelyre, de eddig sikertelen volt, ezért újból ki kell írni. Javasolja, 
hogy  amennyiben  a  pályázati  kiírás  eredménytelen  lesz,  akkor  újból 
megjelentethető  legyen a  pályázat  testületi  döntés  nélkül.  Ezzel  a  Képviselő-
testület  tagjai  egyhangúlag  egyetértettek,  és  szavazásra  bocsátja  a  pályázati 
kiírást. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 17 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

71/2009. (V. 25.) Ökt. sz

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. november 16. 
napjával megüresedő védőnői álláshelyre az alábbi pályázatot írja ki:

Pályázati kiírás
1./ A pályázatot meghirdető szerv neve és címe:

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5520. Szeghalom Szabadság tér 4-8.

2./ Munkahely és munkakör megnevezése:
Körzeti védőnő
I. sz. szolgálat

3./ Pályázati feltételek:
- egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma
- büntetlen előélet

Csatolandó:
- érvényes erkölcsi bizonyítvány
- végzettséget igazoló okirat másolata
- szakmai önéletrajz

4./ Juttatások, egyéb információk:
- bérezés Kjt. szerint
- letelepedés támogatása 
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- pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon 
  belül
- elbírálási határidő: a határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülés
- az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető
-  pályázat  benyújtása:  Macsári  József  polgármesterhez  a  Polgármesteri 
Hivatal címére (5520. Szeghalom Szabadság tér 4-8.)
- érdeklődni lehet: Macsári József polgármesternél (T: 66-371-611)

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

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Macsári József polgármester

4/6. sz. napirend: Településfejlesztési koncepció módosítása 

Macsári  József  polgármester: Korábban  a  Képviselő-testület  döntött  a 
településfejlesztési koncepció módosításáról, mely a vízmű teleptől északra lévő 
részt  érintette,  és  véleménye  szerint  elírás  történhetett  a  kereskedelmi, 
szolgáltató,  terület-felhasználási  kategóriába  való  soroláskor.  Ahhoz,  hogy  a 
fenti területen a munkahelyteremtés az olasz befektetők részéről megvalósuljon, 
ahhoz  szükséges  a  termőföld  végleges  kivonása,  illetve  az  ingatlan 
nyilvántartásba „ipari park” elnevezés kerüljön. Tehát a határozati javaslat arról 
szól, hogy gazdasági, ipari övezet 1. besorolást nyerjen a városrendezési tervben 
ez a terület.  Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat.

Dr.  Farkas  Erzsébet  testületi  tag: Az  olasz  befektetőcsoport  projektével 
kapcsolatban  kérdezi,  lehet-e  tudni,  hogy  mit  szeretnének  csinálni, 
környezetszennyező-e?

Macsári  József  polgármester: Nem  feltétlenül  csak  az  olasz  befektetői 
csoportra vonatkozik ez a területrendezés.
Az  olasz  befektetők  egyébként  részben  műanyagipari  termékeket,  részben 
kávéfőzőgyártást és összeszerelést, illetve fémmegmunkálást szeretnének ezen a 
területen  végezni,  de  ahhoz,  hogy  e  tevékenységhez  megkapják  az 
engedélyezést,  a  szakhatóságoknak  véleményezni  kell  és  Magyarországon 
eléggé  szigorúak  a  környezetvédelmi  előírások,  olyan  tevékenység  nem 
végezhető, amelyet a Környezetvédelmi Felügyelőség nem engedélyez.

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Az előterjesztésben írt mondatot, amely az 
adókedvezményre vonatkozik, véleménye szerint konkretizálni kellene.
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Macsári  József  polgármester: Csak  arról  lehet  szó,  amit  a  jogszabályok 
előírnak,  és  lehetőséget  biztosítanak  a  Képviselő-testületnek,  például 
munkahelyteremtésre  vonatkozóan,  ami  az iparűzési  adó alapját  csökkentheti. 
Az  ilyen  konkrét  esetek  mindenképpen  a  Képviselő-testület  elé  lesznek 
terjesztve.

Farkas  Zoltán  testületi  tag: Úgy  gondolja,  hogy  amikor  a  tárgyalások 
véglegesek lesznek, a döntéshozatal miatt újból Képviselő-testület elé kerül az 
előterjesztés, amikor a bérleti díj és egyéb kérdések megválaszolhatóak lesznek.

Macsári  József  polgármester: Most  csak  a  területről  van  szó,  teljesen 
függetlenül  attól,  hogy  az  olasz  befektetők,  vagy  bárki  más  hasznosítaná  a 
területet, ennek a területnek gazdasági ipari övezet 1. besorolásúnak kell lennie. 
Nyilvánvaló,  hogy  szolgáltató  tevékenységet  egyébként  sem akarna  senki  itt 
létesíteni.

Török Sándorné testületi tag: a határozati javaslatra utal, hogy miért szükséges 
a módosítás.

Gajda  Mihály  testületi  tag: A  szerviz  utat  az  Önkormányzat  építi?  Az 
előterjesztésből ez ugyanis nem derül ki.

Macsári  József  polgármester:  Hangsúlyozza,  hogy  miért  van  szükség  a 
határozat módosítására, a területet érintő besorolást tekintve. A szerviz utat nem 
építi  meg az Önkormányzat,  a  határozat  szerint  amennyiben év végéig nincs 
komoly befektetői szándék, akkor tárgytalan az ügy, viszont ha a beruházások 
megkezdődnek, akkor a részletkérdések újból a Képviselő-testület elé kerülnek. 
A  korábbi  döntés  csupán  egy  szándéknyilatkozat  volt,  hogy  ezt  a 
munkahelyteremtő beruházást megfelelő szerződéssel próbálja az Önkormányzat 
idehozni a városba. Itt most kifejezetten a terület besorolásáról kell dönteni a 
Képviselő-testületnek.  Szavazásra  bocsátja  a  terület  átsorolásával  kapcsolatos 
határozati  javaslatot,  amelynek  eredménye  alapján  megállapítja,  hogy 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 6 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

72/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
67/2008. (V. 9.) Ökt. sz. határozatban megfogalmazott  vízmű teleptől északra 
elhelyezkedő  0800/2  hrsz.-ú  telek  kereskedelmi  és  szolgáltató  terület  helyett 
gazdasági, ipari terület (GIP-1) terület-felhasználási kategóriába kerüljön, illetve 
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bővüljön  a  0802/2  hrsz.-ú  területtel  szintén  GIP-1  terület-felhasználási 
kategóriába.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.
Határidő: Azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

4/7.  sz.  napirend:  KÖRÖS  VOLÁN  Zrt.-nek  vissza  nem  térítendő 
önkormányzati támogatás nyújtása

Macsári József polgármester: Az előterjesztés minden évben napirenden van, 
amely a KÖRÖS VOLÁN Zrt.-nek nyújtott vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatásról  szól,  amelyet  javasol  elfogadásra,  és  kéri  ezzel  kapcsolatban  a 
hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nem  hangzott  el,  majd 
szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslatot.  Szavazás  eredményeképpen 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

73/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  KÖRÖS VOLÁN 
Zrt.-vel  (5600  Békéscsaba,  Szarvasi  út  103.  sz.)  kötött  közszolgálati 
szerződésnek,  illetve  a  20/2009.  (IV.  17.)  KHEM-ÖM  együttes  rendeletben 
foglaltaknak  megfelelően  a  helyi  közlekedés  működtetéséhez  (folyamatos 
üzemeltetéséhez  és  eszközfenntartási  ráfordításaihoz)  valamint  fejlesztéséhez 
(beruházásaihoz)  2008.  évben  bruttó  400.000,-  Ft  vissza  nem  térítendő 
önkormányzati támogatást nyújtott.

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a helyi közlekedést tárgyév január 1-
től  december  31-ig  folyamatosan  fenntartja,  valamint  azt,  hogy  a  2004.  évi 
XXXIII.  törvény 6.  §-a  szerint  pályázati  eljárás  nélkül,  valamint  a  17.  §  (5) 
bekezdésben  foglaltak  figyelembevételével,  a  közszolgáltatással  közvetlenül 
megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgálati szerződést.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: Azonnal
Felelős: Macsári József polgármester

4/8. sz. napirend: Óvodai alapítványoknak támogatás biztosítása
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Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A „Gyermekeink  Jövőjéért”  és  az  „Együtt  a 
Gyermekek  Mosolyáért”  alapítványok  kérelemmel  fordultak  az  Oktatási  és 
Kulturális Bizottsághoz, hogy részükre anyagi támogatást biztosítsanak az erdei 
óvodában való részvételükhöz. A Bizottság támogatta a kérelmeket, és odaítélte 
számukra  a  100.000,-  Ft-ot  megosztva  a  2  alapítvány  között  a  gyermekek 
létszámának  arányában.  Tekintettel  arra,  hogy  az  alapítványok  esetében 
képviselő-testületi  döntés  szükséges,  ezért  javasolja  támogatni  a  bizottság 
javaslatát,  amelyet  szavazásra  terjeszt  elő.  Szavazás  eredménye  alapján 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

74/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Oktatási  és 
Kulturális Bizottságának javaslata alapján támogatja a „Gyermekeink Jövőjéért” 
Alapítvány  és  az  „Együtt  a  Gyermekek  Mosolyáért”  Alapítvány kérelmét  és 
részükre anyagi támogatást biztosít az Oktatási és Kulturális Bizottság 2009. évi 
keretéből:  Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány részére 60.000,- Ft, Együtt a 
Gyermekek Mosolyáért Alapítvány részére: 40.000,- Ft összeget.

Támogatottak a támogatással a következő évi támogatási igények benyújtásakor, 
de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek elszámolni.

A határidőre  történő el  nem számolás  a  következő  évi  támogatásból  történő 
kizárást vonja maga után.

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

Határidő: Folyamatos, értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester

4/9.  sz.  napirend:  Pályázatok  benyújtása  LEKI,  TEUT,  CÉDE,  TEKI 
támogatások elnyerésére
4/10.  sz.  napirend:  Szeghalom  Város  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Macsári József polgármester
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Macsári  József  polgármester: Javasolja  a két  előterjesztést  együtt  tárgyalni, 
mivel ezek összefüggő anyagok.
A költségvetési  rendeletben részletezve  van,  hogy  mik  azok,  amiket  a  hazai 
forrású  pályázatokból  szeretne  az  Önkormányzat  megvalósítani.  Az 
előterjesztésben  mindezek  konkrétan  meg  vannak  határozva,  és  tartalmazza 
mindazokat  a  fejlesztéseket,  amelyek  tervezve  voltak,  ehhez  kapcsolódik  az 
előterjesztés,  amely a pályázatok benyújtását tartalmazza. Az írásos anyagban 
szerepel,  hogy egyúttal  rangsort  is  jelent  bizonyos  pályázati  támogatásoknál, 
mert  nyilván  a  hazai  forrásból  ennyi  pályázata  nem lesz  Szeghalomnak,  de 
igyekeztek  fontossági  sorrendet  meghatározni.  Kéri  az  előterjesztéssel 
kapcsolatos hozzászólásokat.

Eitler Gottfried testületi tag: Az anyag nem került bizottsági ülés elé, amit ott 
véleményezhettek volna. A Gyarmatoldali temetőt említve úgy ítéli meg, hogy 
nem  elegendő  a  parkoló,  ezért  nagyobb  parkolóhelyeket  kellene  kialakítani, 
bővíteni kellene a területet a temető bekötő útját tekintve. A másik felvetése a 
Tildy és a Dózsa Gy.utcai járda összekötő szakaszának felújítására irányul, és 
kérdése, hogy egyúttal a kerékpárút építése megvalósulhat-e.

Macsári József polgármester: A városrendezési tervre vonatkozóan az Ady E. 
utcán van elvezetve a kerékpárút a későbbi folytatás tekintetében, egyrészt, hogy 
lehetőség legyen a hídra való csatlakoztatáshoz másrészt,  pedig a Dózsa Gy. 
utcára való áttereléshez.  Abba a költségkeretbe,  amely tervezve van, nem fér 
bele,  hogy  lényegesen  szélesíteni  tudják  ebből  a  LEKI-s  beruházásból  a 
temetőbe bevezető utat, viszont az út felújítását mindenképpen fontosnak tartják. 
Igaz, hogy 2 autó nehezen fér el egymás mellett a temetőbe bevezető úton, ezért 
alakítottak  ki  parkolási  lehetőséget  a  területen.  Hosszútávon  nem  célja  a 
városnak, hogy ezen a területen lényeges parkoló bővítést végezzen, ezt mutatja 
a  városrendezési  terv  is.  A  buszfordulóval  kapcsolatos  problémát  próbálják 
megoldani.

Török  Sándorné  testületi  tag: A  LEKI-S  pályázatoknál  az  egészségügyi 
alapellátás  épületének  felújítása,  és  az  Általános  Iskola  burkolatcseréje 
rangsorolva  van,  ezeket  nem  lehet-e  feljebb  tenni?  A  Petőfi  úti  óvoda 
korszerűsítése véleménye szerint talán fontosabb, mint a hulladéklerakó bekötő 
útja.

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület dönt a rangsorolásban. Úgy 
gondolja, hogy például a LEKI pályázati keretben az első 2 pályázatra van forrás 
lehetősége  a  városnak  szűkösen,  ezért  nem  lenne  helyes  felcserélni,  mivel 
útépítésekre szükség van azokon a helyeken, ahol még nincs szilárdburkolatú út, 
és  itt  a  rangsorban  az  útépítés  lenne.  A  Dózsa  Gy.  úti  általános  iskolával 
kapcsolatban pedig már nyújtott be pályázatot az Önkormányzat, a Petőfi utcai 
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óvoda fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban is. Azért van szükség a rangsorolásra 
a pályázatoknál, mert amennyiben marad forrás a kiírt pályázati támogatásoknál, 
akkor  legyenek  a  pályázatok  benyújtva  Önkormányzat  részéről,  ugyanis,  ha 
formailag  megfelelnek  a  bírálatnak,  akkor  a  tartaléklistára  kerülve  még  van 
esély a plusz forrásra. A hulladéklerakó telepre vezető út katasztrófális állapotú, 
ezt javítani kell mindenképpen, hiszen balesetveszélyes.

Kovácsné  Kincses  Anikó  testületi  tag: Megjegyzést  szeretne  tenni  azzal 
kapcsolatban,  hogy  jó  látni  az  Óvoda  fűtéskorszerűsítésénél,  hogy  igénybe 
fognak venni megújuló energiaforrásokat.  Kérdése,  hogy ezt a pályázatokban 
lehet-e kibővíteni a többi intézményre vonatkozóan is?

Macsári  József  polgármester:  Ezek  egyedi  tagintézményre  vonatkozó 
felújításokat  tartalmaznak,  és  nincs  lehetőség  arra,  hogy  ekkora  összegű 
pályázatot nyújtsanak be, mivel meg van határozva, hogy 20 millió Ft alatti lehet 
a támogatási forrás egy pályázati célnál. Ahhoz, hogy a többi intézményben is 
ezt  megcsinálják  több  száz  millió  forintra  lenne  szükség.  Ezekkel  a  szóbeli 
kiegészítéssel javasolja elfogadni a 4/9. sz. előterjesztésben foglalt pályázatok 
benyújtását, és a pályázatok rangsorolására vonatkozó határozati javaslatot, és 
mindezt szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja,  hogy a 
Képviselő-testület  17  igen  szavazattal  –  egyhangúlag –  az  alábbi 
határozatokat hozta:

H a t á r o z a t

75/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  pályázati  felhívására,  LEKI  pályázati  forrás 
elnyerésére pályázatot nyújt be a szeghalmi egészségügyi alapellátás épületének 
belső felújítási munkálatainak megvalósítására.

A Képviselő-testület  a  bruttó  24.302.089,-  Ft  összköltséggel  tervezett  projekt 
17,71  %-át,  azaz:  4.303.900,-  Ft  önerőt  a  2009.  évi  költségvetése  terhére 
biztosítja. Az igényelt támogatás mértéke 82,29 %, azaz: 19.998.189,- Ft.

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

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje
Felelős: Macsári József  polgármester

H a t á r o z a t
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76/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  pályázati  felhívására,  LEKI  pályázati  forrás 
elnyerésére pályázatot nyújt be a Szeghalom Táncsics utca belső; a Torda, az ún. 
kis Kolozsvári és Újtelep XX. utcák útépítési  munkálatainak megvalósítására.

A Képviselő-testület  a  bruttó  27.294.212,-  Ft  összköltséggel  tervezett  projekt 
26,73  %-át,  azaz:  7.295.743,-  Ft  önerőt  a  2009.  évi  költségvetése  terhére 
biztosítja. Az igényelt támogatás mértéke 73,27 %, azaz: 19.998.469,- Ft.

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

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje
Felelős: Macsári József  polgármester

H a t á r o z a t

77/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  pályázati  felhívására,  LEKI  pályázati  forrás 
elnyerésére  pályázatot  nyújt  be a  Szeghalom Dózsa  Gy.  úti  Általános  Iskola 
közlekedőinek  burkolatcseréje  és  a  tantermek  padozatcseréje  munkálatainak 
megvalósítására.

A Képviselő-testület a bruttó 7.610.900,- Ft összköltséggel tervezett projekt 15 
%-át, azaz: 1.141.635,- Ft önerőt a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. Az 
igényelt támogatás mértéke 85 %, azaz: 6.469.265,- Ft.

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

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

78/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  pályázati  felhívására,  LEKI  pályázati  forrás 
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elnyerésére  pályázatot  nyújt  be az idegenforgalmi  fejlesztésekhez  kapcsolódó 
utcanév táblák, eligazító táblák beszerzésére.

A Képviselő-testület a bruttó 3.955.811,- Ft összköltséggel tervezett projekt 15 
%-át, azaz: 593.372,- Ft önerőt a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. Az 
igényelt támogatás mértéke 85 %, azaz: 3.362.439,- Ft.

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

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje
Felelős: Macsári József  polgármester

H a t á r o z a t

79/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  pályázati  felhívására,  TEUT  pályázati  forrás 
elnyerésére  pályázatot  nyújt  be  a  Szeghalom Somogyi  B.  –  Bacsó  B.  utcák 
burkolat felújítási munkálatainak megvalósítására.

A Képviselő-testület a bruttó 31.259.604,- Ft összköltséggel tervezett projekt 50 
%-át, azaz: 15.629.802,- Ft önerőt a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Az igényelt támogatás mértéke 50 %, azaz: 15.629.802,- Ft.

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

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje
Felelős: Macsári József  polgármester

H a t á r o z a t

80/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  pályázati  felhívására,  CÉDE  pályázati  forrás 
elnyerésére pályázatot nyújt be közvilágítás bővítése (Szeghalom Kinizsi út a 
Csaba-Metál  és  Érmellék  sarok  közötti  szakaszon)  munkálatainak 
megvalósítására.
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A Képviselő-testület a bruttó 14.403.613,- Ft összköltséggel tervezett projekt 15 
%-át, azaz: 2.160.542,- Ft önerőt a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. Az 
igényelt támogatás mértéke 85 %, azaz: 12.243.071,- Ft.

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

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje
Felelős: Macsári József  polgármester

H a t á r o z a t

81/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  pályázati  felhívására,  CÉDE  pályázati  forrás 
elnyerésére  pályázatot  nyújt  be  a  Közcélú  foglalkoztatáshoz  kapcsolódó 
eszközbeszerzésekhez (kommunális kisgép, számítógép).
 
A Képviselő-testület a bruttó 10.458.449,- Ft összköltséggel tervezett projekt 15 
%-át, azaz: 1.568.767,- Ft önerőt a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. Az 
igényelt támogatás mértéke 85 %, azaz: 8.889.682,- Ft.

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

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje
Felelős: Macsári József  polgármester

H a t á r o z a t

82/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  pályázati  felhívására,  TEKI  pályázati  forrás 
elnyerésére pályázatot nyújt be a Gyarmat oldali temető bekötő útjának felújítási 
munkálatainak megvalósítására.

A Képviselő-testület a bruttó 6.102.324,- Ft összköltséggel tervezett projekt 15 
%-át, azaz: 915.349,- Ft önerőt a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. Az 
igényelt támogatás mértéke: 85 %, azaz: 5.186.975,- Ft
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Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

83/2009. (V. 25.) Ökt. sz. 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  pályázati  felhívására,  TEKI  pályázati  forrás 
elnyerésére  pályázatot  nyújt  be  a  Hulladéklerakó  telep  bekötő  útjának 
megerősítése és felújítási munkálatainak I. ütemű megvalósítására. 

A Képviselő-testület a bruttó 22.707.733,- Ft összköltséggel tervezett projekt 15 
%-át, azaz: 3.406.160,- Ft önerőt a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. Az 
igényelt támogatás mértéke: 85 %, azaz: 19.301.573,- Ft

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

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

84/2009. (V. 25.) Ökt. sz. 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  pályázati  felhívására,  TEKI  pályázati  forrás 
elnyerésére  pályázatot  nyújt  be  a  Petőfi  úti  óvoda  fűtéskorszerűsítési 
munkálataink megvalósítására.

A Képviselő-testület a bruttó 17.706.013,- Ft összköltséggel tervezett projekt 15 
%-át, azaz: 2.655.902,- Ft önerőt a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. Az 
igényelt támogatás mértéke: 85 %, azaz: 15.050.111,- Ft

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

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje
Felelős: Macsári József polgármester
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H a t á r o z a t

85/2009. (V. 25.) Ökt. sz. 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  pályázati  felhívására,  TEKI  pályázati  forrás 
elnyerésére  pályázatot  nyújt  be  az  Arany J.  út  Újtelep  XIII.  –  X.  u.  közötti 
szakasz, Arany J. út Újtelep I. – III. u. közötti szakasz, Széchenyi u. Baross G. – 
Kazinczy  u.  közötti  szakasz,  Tildy  u.  –  Dózsa  u.  összekötő  szakasz  járda 
felújítási munkálatainak megvalósítására. 

A Képviselő-testület a bruttó 10.520.919,- Ft összköltséggel tervezett projekt 15 
%-át, azaz: 1.578.138,- Ft önerőt a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja. Az 
igényelt támogatás mértéke: 85 %, azaz: 8.942.781,- Ft

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

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

86/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  az 
előterjesztésben felsorolt fejlesztések megvalósításával a pályázati forrásonként 
megjelölt fontossági sorrend szerint, az alábbiak alapján.
Képviselő-testület  a  fejlesztések  megvalósításához  szükséges  saját  forrást 
pályázatonként a 2009. évi költségvetésében biztosítja. 

I. LEKI támogatás:
1. Egészségügyi alapellátás épületének belső felújítása
2. Útépítések (Táncsics belső, Torda, Kis Kolozsvári, Újtelep XX. utcák)
3. Idegenforgalmi  fejlesztésekhez  kapcsolódó  utcanév  táblák,  eligazító 

táblák beszerzése
4. Dózsa  úti  Általános  Iskola  közlekedőinek burkolatcseréje  és  tantermek 

padozatcseréje.

II. TEUT támogatás:
1. Somogyi-Bacsó B. utcák burkolat felújítása.
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III. CÉDE támogatás:
1. Közvilágítás bővítése (Kinizsi u. a Csaba-Metál és Érmellék sarok közötti 

szakaszon
2. Közcélú  programhoz  kapcsolódó  eszközbeszerzés  (kommunális  kisgép, 

számítógép)

IV. TEKI támogatás:
1. Gyarmat oldali temető bekötő útjainak felújítása
2. Hulladéklerakó telep bekötő útjának megerősítése, felújítása I. ütem
3. Járdafelújítások (Arany J. u. Újtelep XIII. – X. közötti szakasz, Arany J. 

u.  Újtelep I.-  III.  közötti  szakasz,  Széchenyi  u.  Baross  G.  –  Kazinczy 
közötti szakasz, Tildy – Dózsa u. összekötő szakasz.

4. Petőfi úti óvoda fűtéskorszerűsítése.

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

Határidő: Folyamatos, értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  fentiek  után  szavazásra  bocsátja  az 
előterjesztéshez  kapcsolódó  rendelet-tervezetet.  Szavazás  eredménye  alapján 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi rendeletet alkotja:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2009.(V. 26.) sz.
rendelete 

a 2009.évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.24.) számú rendelet módosításáról

Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2/2009.(II.24.)  számú 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A rendelet 3.§ (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
 
Az önkormányzat céltartaléka: 127.319 ezer Ft.
Ebből: - tanulók tankönyv támogatása 8.920 ezer Ft

- általános tartalék  40.000 ezer Ft
- felhalmozási pályázati sajáterő 78.399 ezer Ft
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melyből a megvalósítandó beruházások, felújítások:
o Tervezési feladatok (pályázatokhoz)
o Eü. alapellátás rekonstrukció(belső felújítás) –LEKI –pályázati 

önerő 4.304 eFt biztosítása
o Táncsics – Torda u., Kolozsvári-Újtelep XX.u. útépítés – LEKI 

pályázati önerő 7.296 eFt biztosítása
o Általános Iskola burkolatfelújítás-(Dózsa utcai épület) – LEKI 

pályázati önerő 1.142 eFt biztosítása 
o Játszóterek felújítása – CÉDE pályázati önerő biztosítása
o Somogyi  Béla  –Bacsó  B.  utca  burkolat  felújítása  -  TEUT 

pályázati önerő 15.630 eFt biztosítása
o Kinizsi utca közvilágítás-bővítés – CÉDE pályázati önerő 2.161 

eFt biztosítása
o Temetői  út  (Gyarmatoldali)  felújítása  – TEKI pályázati  önerő 

916 eFt biztosítása
o Járdafelújítások  (Arany  J.út  Újtelep  XIII.és  X.u.  közötti 

szakasza;  Arany  J.út  Újtelep  I.  –  III.utca  közötti  szakasza; 
Széchenyi u. Baross G. és Kazinczy u. közötti szakasza; Tildy 
u.-Dózsa utca összekötő járda– TEUT pályázati önerő 1.579 eFt 
biztosítása

o Utcanév-  és  tájékoztató  táblák  kihelyezése,  idegenforgalmi 
fejlesztések LEKI pályázati önerő 594 eFt biztosítása

o Szeméttelepi út felújítása I.ütem – TEKI pályázati önerő 3.407 
eFt biztosítása

o Csapadékvíz elvezetés – DAOP pályázati önerő biztosítása
o Buszöblök,  buszfordulók  kialakítása  –  DAOP pályázati  önerő 

biztosítása
o Petőfi utca szélesítése – DAOP pályázati önerő biztosítása
o Városközpont rekonstrukció – DAOP önerő finanszírozás
o Kommunális  takarítógép  és  számítógép  beszerzés  közcélú 

programhoz- pályázati önerő 1.569 eFt biztosítása
○    Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréje – CÉDE pályázati 

önerő biztosítása
o Petőfi úti Óvoda fűtés- és melegvízellátás korszerűsítése 

megújuló energiaforrás igénybevételével – TEKI pályázati önerő 
2.656 eFt biztosítása

2.§

Ez a rendelet 2009.május 26. napján lép hatályba.

4/11. sz. napirend: TAPPE Kft.-vel kapcsolatos észrevétel
Előadó: Macsári József polgármester
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Macsári  József  polgármester: Dr.  Farkas  Erzsébet  képviselőtársa,  az 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke összevont bizottsági ülésen felvette, 
hogy  több  évre  visszamenőleg  átnézte  a  testületi  jegyzőkönyveket,  amelyek 
alapján látható, több alkalommal szóvá tették a képviselők, hogy a TAPPE Kft. 
nem javítja, illetve nem cseréli a hulladékgyűjtőket és fertőtlenítő mosást sem 
észleltek, tehát ennek sem tettek eleget. Ezekre való tekintettel intézkedést kér, 
mivel  komoly  hiányosságok  vannak,  és  ezt  meg  kell  szüntetni.  Fennáll  a 
járványveszélynek  is  lehetősége,  illetve  olyan  forgalmi  helyen  van,  amely 
veszélyt jelenthet az egészségre, ezért az ÁNTSZ is értesül a TAPPE Kft.-nek írt 
levélről,  hogy  a  kukákat  cseréljék  ki,  és  tájékoztatást  szeretne  kapni  az 
Önkormányzat, hogy mikor történik ezeknek a cseréje. Kérdezi képviselőtársait, 
hogy ezzel  kapcsolatban van-e kérdés,  észrevétel.  Megállapítja,  hogy kérdés, 
észrevétel  nem hangzott  el  a  fentiekkel  kapcsolatban,  ezért  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

87/2009. (V. 25.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
TAPPE Kft.  felé  újból  jelezni  kell  a  rossz  állapotú  hulladékgyűjtők  szükség 
szerinti  cseréjét  és  fertőtlenítő  mosását  a  fertőzések  megakadályozása 
érdekében. A legkifogásolhatóbb hulladékgyűjtők: a Bocskai ABC. előtti, Fáy 
úti Óvoda melletti, Bajcsy Zs. és József A. u. sarkán, valamint a Polgármesteri 
Hivatal kerítése mellettiek.
Megbízza  és  felhatalmazza  a  polgármestert,  valamint  az  Egészségügyi  és 
Népjóléti Bizottság elnökét, hogy ezzel kapcsolatban tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket.

Határidő: Azonnal
Felelős: Macsári  József  polgármester,  Dr.  Farkas  Erzsébet  Eü.  és  Népj.Biz. 
elnöke

Macsári  József  polgármester: A  testületi  ülésnek  egyéb  napirendje  nincs, 
kérdezi képviselőtársait,  hogy van-e közérdekű bejelentés.  Megállapítja,  hogy 
bejelentés  nincs,  ezért  megköszöni  a  Képviselő-testület  munkáját,  a  lakosság 
figyelmét,  akik figyelemmel  kísérték kábeltelevízión  az ülést,  és  a  nyilvános 
testületi ülést lezárja.

Kmf.
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Macsári József Dr. Oláh Ernő
 polgármester címzetes főjegyző
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