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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 
28-án tartott nyilvános ülésérıl a Polgármesteri Hivatal 45. 
tanácskozótermében  
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, 
Bartis Márton, Eitler Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Gajda Mihály, Gulyás 
Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, Kovács István, Mester Csaba, 
Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné 
testületi tagok 
Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Polgármesteri Hivatal irodavezetıi, 
meghívottak, Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános képviselı-testületi ülésen 
megjelent képviselıtársait, napirendi pontok kapcsán meghívott vendégeket, és a 
kábeltelevízión keresztül a lakosságot. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, mivel az ülés kezdetén 11 fı képviselı jelen van, és a testületi 
ülést megnyitja. 
 
Javasolja, hogy az elıterjesztéseket a meghívón szereplı sorrend szerint 
tárgyalják, és a 4/9., 4/11. sz. elıterjesztést zárt ülésen. Ezzel a Képviselı-
testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el, majd a 
jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
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59/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a lejárt 
határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
2. sz. napirend: Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület beszámolója 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az írásos elıterjesztés egy tájékoztató jellegő 
anyag, ami a Leader programról szól és a Vidékfejlesztési Egyesület 
munkájáról. Összevont bizottsági ülésen több kérdés hangzott el, és ezekre 
válaszként a képviselık részére egy kiegészítı anyag készült, amely ki lett 
osztva. Ebben szerepelnek a támogatási jogszabályok, valamint az összes 
nyertes pályázat, amibıl kitőnik, hogy a benyújtott pályázatok alapján 8 
Szeghalmot érintı munkahelyteremtésrıl van szó. Kéri a napirenddel 
kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem 
volt, majd javasolja a beszámoló tudomásulvételét, amelyet szavazásra terjeszt. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 11 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
60/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körös-Sárréti 
Vidékfejlesztési Egyesület írásos beszámolóját, az elhangzott szóbeli 
kiegészítéssel együtt tudomásul veszi. 
 
3. sz. napirend: Tájékoztató az önkormányzati bizottságok munkájáról – 
Szóbeli tájékoztató 
Elıadók: Bizottságok elnökei 
(Gulyás Sándorné képviselı e napirend tárgyalásakor érkezett az ülésterembe, 
így a Képviselı-testület létszáma: 12 fıre emelkedett.) 
 
Macsári József polgármester: A bizottsági tájékoztató a jelenlevıknek és a 
lakosságnak szól arról, hogy az elmúlt idıszakban a Képviselı-testület 
bizottságai milyen munkát végeztek. Kéri a bizottságok elnökeit, hogy 
számoljanak be eddigi munkájukról. 
 
Kardos László Városfejlesztési Bizottság elnöke: Kardos László: a 
Városfejlesztési Bizottság az elmúlt 4 évben 42 alkalommal ülésezett, feladat- és 
hatáskörébıl adódóan folyamatosan figyelemmel kísérte és véleményezte a 
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városfejlesztési célkitőzéseket, közremőködött az önkormányzati fejlesztések 
kidolgozásában, részt vett a városrendezési terv kidolgozásában, a 
vagyongazdálkodási feladatokban, a helyi építési szabályzat megalkotásában és 
döntött a járdaépítésekrıl. Az igények alapján 4 év alatt közel 4 km járdát 
építettek a bizottsági döntések alapján. 2007. óta több alkalommal 
véleményezték, és javaslatokat tettek a városközpont rekonstrukció elıkészítése 
kapcsán. Döntéseik az elmúlt idıszakban: Bocskai úti lakóközösség kérésére 
indítványozták sebességmérı kihelyezését a gyorshajtás megakadályozására, 
ami a Fáy úti lakótelepen szintén kérés volt. Kezdeményezésükre megvalósult 
Töviskes major utcáinak feltöltése 400 m3 törtbeton biztosításával. Indokoltnak 
tartották a Felina cég észrevétele alapján a Shell benzinkútnál elsıbbségadás 
kötelezı jelzıtábla elhelyezését, illetve képviselıi javaslatra támogatták az 
Arany J. – Kinizsi u. keresztezıdésében gyalogátkelıhely kialakítását; a 
Kendereskerti és Farkasfoki csatorna takarítását, iszaptalanítását; a városban 
fellelhetı illegális szemétlerakások felszámolását. A bizottság indítványozta, 
hogy a városban lévı társasházak tulajdonosaival együttmőködve, ahol nincs 
megoldva a csapadékvíz elvezetés kérdése zárt csatornahálózatba, ott megoldják 
ezt a közfoglalkoztatási program keretében. Javasolták továbbá a Fáy u. 
egyirányú szakaszán parkolók felfestését. Döntött a Bizottság a járdaépítési 
program kapcsán a lakossági hozzájárulás mértékérıl, amelyet 2010-ben 1.400,- 
Ft/fm-ben határoztak meg. Kéri a lakosságot, hogy amennyiben járdaépítésre 
igényük van az utcai közösségeknek, akkor pályázzanak az Önkormányzatnál, 
mivel erre még lehetıség van. Ezúton is megköszöni a bizottsági tagok eddigi 
munkáját. 
 
Macsári József polgármester: A szóbeli tájékoztatót megköszöni, és javasolja 
annak elfogadását. A tájékoztatót szavazásra terjeszti, és szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
61/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 
Városfejlesztési Bizottság munkájáról szóló szóbeli tájékoztatót.  
 
Pákozdi Gábor Sport és Civilszervezetek Bizottságának Elnöke: Képviselı-
testület 2002-ben a bizottságot azért hozta létre, hogy támogassák a helyi sport- 
és civilszervezeteket, akik a város közéletében aktívan részt vesznek. Kezdetben 
12 ilyen szervezet volt, jelenleg már 29-en vannak, akik támogatást kértek, és 
akik nélkül Szeghalmon nem létezik kulturális élet, illetve különbözı 
rendezvény. A bizottság 13 millió Ft felett rendelkezik minden évben, ami 
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szőkös keretnek mondható, mivel még többet szeretnének adni, de a keret 
behatárolt, így ebbıl az összegbıl segítik rendezvényeiket, hogy méltó hírnevet 
szerezzenek maguknak és a városnak is. Ez sikerült is, és a diákolimpiát említve 
– ami az ország egyik legrangosabb eseménye – 2 ilyen rendezvény is volt a 
karatésok jóvoltából. Továbbá nemzetközi versenyek, európai bajnokságok, 
régiós versenyek és különbözı meghívásos versenyek zajlottak le az egyesületek 
által Szeghalmon. A sport területen NB-II-ben és Megye I-ben tudják biztosítani 
az egyesületek mőködését. A tájékoztató részeként felsorolja részletesen az 
egyesületeket, és civilszervezeteket, amelyeket eddig támogattak, említi a PRO 
MUSICA, Körös-Sárréti Hagyományırzı Íjász Egyesület, és itt megjegyzi, 
hogy az elmúlt 2 évben olyan hagyományırzı, gasztronómiai egyesületek, 
baráti társaságok jöttek létre, akiknek a munkájuk dicséretes, és 
tevékenységüknek országos viszhangjuk volt. Lehetıségük szerint támogatták a 
Mozgáskorlátozottak helyi egyesületét; Galamb és Kisállattenyésztık 
Egyesületét, akik ez évben világbajnokságot bonyolítanak le; a Karate Egyesület 
és az Erıemelı Egyesület szintén jelentıs helyi és nemzetközi sportversenyeket 
bonyolít le; a Sárréti Népdalkör Egyesület szinte minden városi rendezvényen 
részt vesz, és az országban különbözı versenyeken győjti be a kitüntetéseket. A 
Tenisz Egyesületet említve több válogatott versenyzıvel büszkélkedhetnek. 
Újként jelent meg a Safi billiárdklub, a Könnyőzenéért Alapítvány, Bagdi Gyula 
Asztalitenisz Sportegyesület, amely a gyerekek számára nagyon hasznos 
szabadidıt biztosítanak. A Horgász Egyesület szintén sok érdeklıdıt vonz, akik 
támogatásban részesültek, továbbá a Vakok és Gyengénlátók Csoportja, a 
Szeghalmi Nyugdíjas Klub, a Mazsorett Egyesület, a Sárréti Pákászvilág 
Hagyománytisztelı Gasztronómiai Egyesület is jelen van a támogatottak 
körében, valamint a Magyar Autósport Szövetség, amely a napokban rendezte 
meg a II. Szisz Ferenc emlékversenyt. Tavaly indították elıször a Mindenki 
karácsonyát a városban, amely sok érdeklıdıt vonzott. Erre a városi 
rendezvényre ez évben is különített el pénzösszeget a bizottság, bízva abban, 
hogy most is megrendezik, és ugyancsak különített el támogatást a tanulásban, 
mővészetben, sportban kiváló eredményeket elérık jutalmazására is. 
Bizottságuk ezt a hagyományt a továbbiakban is javasolja folytatni. Végezetül 
minden bizottsági tagnak megköszöni az eddigi munkáját. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a Sport és Civilszervezetek 
Bizottságának munkájáról elhangzott szóbeli tájékoztatót, és javasolja annak 
elfogadását. A tájékoztatót szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
62/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Sport és 
Civilszervezetek Bizottságának munkájáról szóló szóbeli tájékoztatót. 
 
Macsári József polgármester: Megkéri Mikolik Judit képviselıtársát, hogy Dr. 
Farkas Erzsébet bizottsági elnök távolléte miatt tartsa meg a tájékoztatót az 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság munkájáról. 
(Gajda Mihály és Mester Csaba képviselık e napirend tárgyalásakor érkeztek 
az ülésterembe, így a Képviselı-testület létszáma: 14 fıre emelkedett.) 
 
Mikolik Judit képvisel ı, Eü. és Népj. Biz. tagja: Az Egészségügyi és 
Népjóléti Bizottság 2009. júniustól 2010. júniusig 14 alkalommal ülésezett. 
Munkájuk során véleményezték a feladatkörüket érintı testületi anyagokat, 
döntöttek a keret erejéig a szemétszállítással kapcsolatos kedvezményekrıl, 
továbbá az elsı lakáshoz jutás támogatás biztosításáról, és javaslatot tettek 
szociális helyzetük vizsgálata alapján a bérlakásra jogosult bérlık 
kiválasztására. Támogatták a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot a 
felsıoktatási hallgatók számára, és közremőködtek a 2010-es közfoglalkoztatási 
terv kidolgozásában. 
Semmelweis-nap alkalmából javaslatot tettek az egészségügyi alapellátásban 
dolgozó 4 fı elismerésére, az ünnepségre 2010. június 25-én került sor a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében.  
A Bizottsághoz az elmúlt l év alatt 2 kérelem érkezett lakásprobléma megoldása 
miatt. Az egyik család, lakásuk árverezése miatt kért segítséget, míg a másik 
kérelmezı család önkormányzati lakásuk cseréjének ügyében kért segítséget. A 
bizottsági tagok mindkét kérelmet megvitatták, és az elnök írásban válaszolt a 
kérelmezıknek. A bizottsági tagok szakmai segítségükkel részt vettek az 
önkormányzati bérlakásra jogosultak 2010. évi névjegyzékének összeállításában, 
és továbbra is nagy figyelmet fordítanak az egészségügyi alapellátás megfelelı 
szakorvosokkal való feltöltésére, illetve a város egészséges ivóvízzel való 
ellátására. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni az Egészségügyi és Népjóléti 
Bizottság munkájáról szóló tájékoztatót, és javasolja azt elfogadásra. Az 
elhangzott tájékoztatót szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
63/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság munkájáról szóló szóbeli tájékoztatót. 
 
Bartis Márton Közbeszerzési Bizottság elnöke: A Közbeszerzési Bizottság az 
üléseit mindig az események függvényében tartja, az elmúlt egy évben a 
közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatárt elérı beszerzések ügyében 
többször üléseztek soron kívül is. 2009-ben a pályázatokon, hazai forrásokból 
nyert támogatások felhasználása, útépítések, útfelújítások, járdaépítések, Kinizsi 
u. közvilágítás bıvítése, óvodák főtéskorszerősítése, Általános Iskola 
közlekedık burkolat felújítása, egészségügyi alapellátás épületének belsı 
felújítása tárgyában a kivitelezı kiválasztására folytattak le hirdetménnyel 
indított egyszerő közbeszerzési eljárást. Ugyancsak múlt évben folytattak le 
közbeszerzési eljárást az „Integrált városközpont fejlesztés” tárgyában a 
kivitelezık kiválasztására, és megjegyzi, hogy egy-egy eljárás akár 3 bizottsági 
ülést igényel. Az eljárást megindító testületi döntést követıen a bizottság 
fogadja el az ajánlattételi felhívást, részt vesz a borítékbontási eljárásban, majd a 
nyertes ajánlattevıre döntési javaslatot terjeszt a Képviselı-testület elé. A 2009. 
április 1. után indított közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési törvény 
módosítása és a 2009. április 28.-tól hatályos szabályzat értelmében a 
Bizottságnak, a Kbt. hatálya alávont beszerzések esetében nincs döntési joga a 
bírálat, illetve az eljárást lezáró döntések meghozatalában. Jelenleg a Képviselı-
testület eljárást megindító döntése alapján négy eljárás van folyamatban. Az 
értékhatárt el nem érı beszerzések ügyében továbbra is a bizottság jár el. 
Döntöttek a szilárd burkolatú utak kátyúzása, Petıfi Óvoda nyílászáróinak 
cseréje ügyében a kivitelezı kiválasztására, mőszaki ellenırök és hivatalos 
könyvvizsgáló megbízására folytattak le eljárásokat. Ugyancsak feladatuk az 
elidegenítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok licitálás útján történı 
értékesítése is, ilyen jellegő eljárás a beszámolási idıszakban több alkalommal 
volt, de érdeklıdés hiányában eredménytelen volt. Összességében az elmúlt egy 
évben több mint 30 alkalommal üléseztek, és ezúton köszöni meg a bizottsági 
tagok munkáját, akikre mindig lehetett számítani. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a Közbeszerzési Bizottság 
munkájáról szóló tájékoztatót, és javasolja azt elfogadásra. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 14 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
64/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 
Közbeszerzési Bizottság munkájáról szóló szóbeli tájékoztatót. 
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Gajda Mihály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: Az Oktatási 
Bizottságnak nincs olyan hatásköre, jogköre, amit a Képviselı-testület 
ráruházott volna. A Bizottság ezért önálló döntéseket nem hozott, a testületi 
ülések elıterjesztéseit véleményezik, egyéb anyagok nem voltak napirenden 
bizottsági üléseiken, ezért nem volt olyan jellegő kötelezettségük, hogy 
határozatokat hoztak volna. A Sport és Civilszervezetek Bizottsága biztosított 
számukra 100 ezer forintot, ezt az összeget majd felosztják, de ez évben még 
nem érkezett hozzájuk kérelem támogatás biztosítása iránt. A munkájuk során 
alapvetıen oktatási és kulturális intézményeket érintı elıterjesztéseket 
tárgyaltak, így például az intézmények beszámolóit, és az alapító okiratoknak a 
módosítását, illetve az Önkormányzat 2010. évi költségvetését, mindazt ami 
oktatási és kulturális jellegő kérdést érintett. Ezúton köszöni meg a bizottsági 
tagok eddigi munkáját. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a bizottsági elnöknek a 
beszámolóját, és kéri a szóbeli tájékoztatás elfogadását. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 14 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
65/2010. (VI. 28.) Ökt. sz.  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az 
Oktatási és Kulturális Bizottság munkájáról szóló szóbeli tájékoztatót. 
 
4/1. sz. napirend: Önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának rendjérıl és a közterületen való szeszesital-fogyasztás 
korlátozásának szabályairól 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A rendelet-tervezettel kapcsolatban ismerteti az 
összevont bizottsági ülésen elhangzott indítványt a rendelet kiegészítésére: az 
engedélyezett elıkerttel rendelkezı vendéglátó üzletek esetében az esti nyitva 
tartás 22 órára korlátozódjon, és a rendelet-tervezet többi részével a bizottsági 
tagok egyetértettek. Tájékoztatásul elmondja, hogy a város honlapján 
megjelentette az Önkormányzat a rendelet-tervezetet lakossági véleményezésre, 
és a legtöbben 51,5 % -ban, a szigorúbb szabályozásra szavaztak. A bizottsági 
ülésen ezt hosszasan tárgyalták, és a bizottsági tagok akarata egybeesik a 
honlapon megjelent véleményekkel. Megjegyzi, hogy nagyobb városok ezt a 
korlátozást már régen bevezették például Budapest egyes kerületeinek 
vendéglátóegységeiben. Kéri a hozzászólásokat. 
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Mikolik Judit testületi tag:  Ezek szerint az üzletek 11-ig, az elıkertek, pedig 
10-ig lehetnek nyitva? 
 
Macsári József polgármester: A kiegészítés az elıkertekre vonatkozik. Fentiek 
után szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 

10/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 
 

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl és a közterületen való 
szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályairól 

 
 

Szeghalom Varos Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 
valamint a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) 
bekezdésében, illetve 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következı rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A rendelet célja 
 

A rendelet célja, hogy a kereskedık érdekeinek figyelembevételével, a lakosság 
nyugalmának, illetve pihenéshez való jogának biztosítása megvalósuljon. 
 

2. § 
 

A rendelet hatálya 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szeghalom város belterületén mőködı 
valamennyi vendéglátó üzletre, kivéve azon üzleteket, amelyek bejáratától 
számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül lakott ingatlan nem 
található. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti üzletet mőködtetı 
kereskedıre. 
(3)A rendelet személyi hatálya a közterületen való szeszesital-fogyasztásra 
vonatkozó rendelkezések tekintetében a természetes személyekre terjed ki. 
 



 9 

 
3. § 

 
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendje 

 
(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, vendéglátó üzlet: 

a) hétfıtıl csütörtökig, valamint vasárnap 23.00 óra és másnap 5.00 között – 
elıkert, terasz 22.00 és másnap 6.00  között – nem tarthat nyitva. 

      b) pénteken és szombaton legfeljebb másnap 2. 00 óráig tarthat nyitva. 
(2) Amennyiben az ünnepnapot megelızı nap az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott napra esik, a nyitva tartás rendjére az (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltak vonatkoznak. 
(3) Az év december 31. és január 1. napjain az (1) bekezdés szerinti korlátozás 
nem alkalmazható. 
(4) A Polgármester az üzemeltetı kérelme alapján, eseti alkalommal egyedi 
nyitva tartási rendet engedélyezhet. 
(5) A (4) bekezdésben foglalt kérelmet e rendelet 1. számú mellékletet képezı 
formanyomtatványon kell benyújtani. 
(6) A (4) bekezdésben foglalt engedély zártkörő családi rendezvények, illetve 
városi rendezvény megrendezése eseten adható meg. 
 

4. § 
 

A közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályai 
 

5. § (1) A közterületen tilos a szeszesital fogyasztása a (2)-(4) bekezdésekben 
foglalt esetek kivételével. 
 
(2) A közterületen történı szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki az 
érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkezı vendéglátó üzletre, annak 
elıkertjére, kitelepülése területére, nyitva tartási idıben. 
(3) A közterületen történı szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki az 
engedéllyel rendelkezı rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje 
alatt. 
(4) A közterületen történı szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki a 
december 31. napján 20 órától a következı év január 1. napján 6 óráig terjedı 
idıszakra. 

 
5. § 

 
Értelmezı rendelkezések  
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a) üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt 
épület, illetve önálló rendeltetési egységet képezı épületrész, helyiség, ideértve 
az elsıdlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy 
épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; 
b) vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzıen helyben 
fogyasztás céljából történı forgalmazása, ideértve az azzal összefüggı 
szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is. 
c) vendéglátó üzlet: Vendéglátást végzı üzlet. 
d) családi rendezvény: névadót, házasságkötést, házassági évfordulót, 
születésnapot, névnapot, halálesetet, ballagást, szalagavatót követı 
rendezvények; 
e) városi rendezvény: önkormányzat által szervezett vagy támogatott 
rendezvény; 
f) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy 
önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelıen 
bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a 
magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott 
és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki 
használhat. 
g) szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények 
gyógyászati jellegő szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült 
terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítıitalokat; 
 

6. § 
 

Záró rendelkezések 
 
A rendelet 2010. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 

1. sz. melléklet 
Kérelem 

egyedi nyitvatartási rend engedélyezésére 
 

Üzemeltetı neve:……………………………………………… 
Üzlet címe:.……………………………………………………. 
Üzletkor száma, megnevezése:…..…………………………… 
 
Kérem üzletemben, engedélyezze az egyedi nyitvatartási rendet ………… év 
…………………… hó …………… napján ..……órától ……… óráig 
……………………..rendezvény megtartása alkalmából. 
 
Nyilatkozom, hogy a rendezvény ideje alatt folyamatosan biztosítom a lakosság 
nyugalmát, illetve a rendezvény végét követıen a közterületen keletkezett 



 11 

hulladék eltakarításáról azonnal gondoskodom. 
 
Szeghalom, ………………………………. 
 

………………………………….. 
üzemeltetı 
 

4/2. sz. napirend: Közszolgáltatási Szerzıdés Önkormányzat és a Békés-
Manifest Kft. között a hulladékszállítással kapcsolatban 
4/2/1. sz. napirend: TAPPE Kft. és Önkormányzat közötti elszámolás, 
szolgáltatás megszőnése miatt 
4/2/2. sz. napirend: Települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására 
irányuló közszolgáltatás igénybevételérıl szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelent Bondár 
Lajost a Manifest Kft. ügyvezetıjét. Javasolja, hogy mindhárom napirendet 
együtt tárgyalják, mivel azok összefüggı anyagok. 2010. június 30. napjával 
megszőnik a TAPPE Kft., és a közszolgáltatást a Képviselı-testület korábbi 
döntése alapján a Békés-Manifest Kft.-vel látja el a településen, az elıterjesztett 
közszolgáltatási szerzıdés alapján, amelyet javasol elfogadásra. Bizottságok az 
elıterjesztéseket elfogadásra javasolták a Képviselı-testület felé, és kéri a 
hozzászólásokat. A közszolgáltatási szerzıdés tartalmazza azokat a lakossági 
szemétszállítási díjkedvezményeket, amelyek korábban is érvényben voltak a 
Tappe Kft.-nél. Mivel ezzel ellentétes információja van, ezért kéri az ügyvezetı 
igazgatót, hogy a szociális iroda vezetıjével ez ügyben egyeztessenek. 
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott 
el. Elsıként szavazásra bocsátja a közszolgáltatási szerzıdést, amelynek alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag –  
az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
66/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az 
Önkormányzat és a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel 
kötendı közszolgáltatási szerzıdés tervezetével, amely a települési szilárd 
hulladék begyőjtés, szállítás és hulladékártalmatlanítás közszolgáltatásra 
vonatkozik.  
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Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2010. július 01. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja a 4/2/1. sz. 
elıterjesztést, ami alapján a TAPPE Kft.-vel megszőnik a közszolgáltatási 
szerzıdés, illetve a határozati javaslat tartalmazza még az elszámolás módját is. 
Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 14 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
67/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
 
1./ A TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft.-vel (5650 Mezıberény, Békési u. 
0307/2.) települési szilárd hulladékszállítással, hulladék elhelyezéssel, valamint 
elhullott állati tetemek elszállításával kapcsolatos közszolgáltatási szerzıdés 
2010. június 30-val megszőnik. Szeghalom Város Önkormányzata és a TAPPE 
Kft. egymással a 2010. szeptember 30-i pénzügyi zárást követıen elszámolnak. 
Az elszámolás kiterjed az önkormányzatot megilletı eddig beszedett 
rekultivációs díjakra is. 
 
2./ Szeghalom Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a pénzügyi zárást 
követıen még fennmaradó kintlévıségek kezelését teljes jogkörrel a Békés 
Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. veszi át a TAPPE Kft.-tıl. 
 
3./ A pénzügyi elszámolásról a Képviselı-testületet tájékoztatni kell. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2010. október 15. és Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A 4/2/2. sz. elıterjesztés a 2010. július l-tıl 
érvényes rendelet-tervezetet tartalmazza, a 2011. január 1. napjával életbelépı 
szemétszállítási díjakkal, amellyel a bizottsági tagok egyetértettek, és javasolták 
Képviselı-testületnek a rendelet e szerinti megalkotását. A rendelet-tervezetet 
szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta: 
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SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
11/2010. (VI. 29.) sz. önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás 
kötelezı igénybevételérıl szóló 2/1999. (III. 02.) sz. önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: rendelet) módosításáról 
 

1. § 
 
A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(3) Szeghalom Város Önkormányzata a közszolgáltatás ellátásával a többségi 
önkormányzati tulajdonban lévı Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Kunágota, Rákóczi u. 9. (továbbiakban: közszolgáltató) bízza meg, és kötelezi a 
feladat ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, 
valamint felruházza a rendeletben meghatározott jogosítványokkal. 
 

2. § 
 
A rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott 1. sz. melléklet helyébe e 
rendelet melléklete lép 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba. A rendelet melléklete 2011. január 
1-jén lép hatályba. 
 

1. sz. melléklet * 
 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák 
(2011. január 1-tıl érvényes díjak) 

 
 

Megnevezés hó/lakás 
Lakossági hulladékgyőjtés és szállítás 
 
(Céglogós zsák) 

257,77.-Ft.lakás/ürítés 
1117,00 Ft./hó/lakás 

257,77.- Ft./db 
 
Közületi hulladékgyőjtés és szállítás Díj 

Díj a megrendelı saját tulajdonú edényzetével:   
120 lit.-es: 518,06 Ft Ürítés 
Díj a szolgáltató edényzetével:   
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120 lit.-es: 556,72 Ft Ürítés 
240 lit.-es: 910,51 Ft Ürítés 
1,1 m3-es: 2606,37 Ft Ürítés 
Konténer szállítási díja: - alkalom 
Hulladéklerakási díj: - tonna 
Konténer bérleti díja 199,68 Ft nap 
* A díjak arányosan 20,- Ft/ürítés rekultivációs, rekonstrukciós költséget 
tartalmaznak a szeghalmi felhagyott lerakók rekultivációjához. 
 
4/3. sz. napirend: Békés Megyei Vízmővek Zrt. tájékoztatója az ivóvíz 
minıséggel kapcsolatban 
Elıadó: Macsári József polgármester 
(Dr. Farkas Erzsébet képviselı e napirend tárgyalásakor érkezett az 
ülésterembe, így a Képviselı-testület létszáma 15 fıre emelkedett.) 
 
Macsári József polgármester: A testületi ülést megelızı összevont bizottsági 
ülésen jelenlevı Dr. Csák Gyula Vízmővek Zrt. vezérigazgatója teljes 
részletességgel beszélt a település ivóvízellátásáról, az ehhez kapcsolódó 
kérdéskörökrıl. Tisztelettel köszönti a képviselı-testületi ülésen Vízmővektıl 
megjelent szakembereket, és kéri, hogy a felmerülı kérdésekre, észrevételekre 
szíveskedjenek válaszolni. Tájékoztatásul elmondja, hogy az ivóvízminıség 
javító programmal kapcsolatban 2010. június 16-án 18.00 órától Szeghalmon 
lakossági fórum megrendezésére kerül sor, amelyet egy megbízott cég szervez. 
Nem feltételezi egyébként, hogy az ivóvízjavító konzorcium tudna olyan 
információval szolgálni a város lakosságának, hiszen sokkal inkább 
kompetensek ebben a Békés megyei Vízmővek Zrt. illetékes szakemberei. Kéri 
a hozzászólásokat.  
 
Gulyás Sándorné testületi tag: Fenntartással fogadja az ivóvízminıség javító 
programot, és kérdés, hogy megéri-e a városnak csatlakozni ehhez a 
programhoz. Elıre még nem lehet tudni a vízdíjat, de a vezérigazgató úr is 
elismerte, hogy emelkedés várható. Változatlanul az a véleménye, hogy miért 
kell külföldrıl hozni a vizet, mivel Magyarországon is rendelkezésre áll a 
készlet. Miért kell mereven az UNIÓ-s szabályokhoz ragaszkodni? Tudomása 
szerint az arzén nem olyan mértékő, hogy indokolttá tenné az ivóvíz Arad 
megyébıl való vezetését, a jód értékét pedig lehetne csökkenteni. Nincs 
biztosíték arra, hogy a beruházás után az ivóvíz minısége jobb lesz. A külföldi 
befektetéssel kapcsolatban egyébként aggályai vannak. 
 
Macsári József polgármester: A vezérigazgató úr elmondta, hogy a Vízmővek 
Zrt. nem tagja az ivóvízminıség javító program konzorciumának. Az UNIÓ-s 
értékeket tekintve arról is hallani, hogy az arzén 10 mikrogramm/liter alá fog 
csökkenni. Az egészséges ivóvíz biztosítását a regionális rendszerre való 
csatlakozás jelentené, hiszen jelenleg a település saját kútjaiból nyeri az ivóvizet 
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Szeghalom és Füzesgyarmat esetében, de ettıl sokkal rosszabb paraméterekkel 
rendelkezı kútjaik vannak például Bucsának, Kertészszigetnek és 
Ecsegfalvának. A települést akkor érinti majd az Aradról való vízvezetés, ha 
rajta lesznek a regionális rendszeren, és ez a cél, mivel hosszú távon ez jelenthet 
megoldást. 
 
Rung Attila osztályvezetı: A biztonságos, megfelelı ivóvíz ellátást tekintve a 
Közép-Békési regionális vízmőre való rácsatlakozás lenne a jó megoldás. Az 
UNIÓ-s értékeket be kell tartani, és a cél az, hogy megfelelı minıségő és 
elérhetı áron részesüljön Szeghalom vízellátásban. Az esetleges aradi 
vízátvétellel kapcsolatban azt szeretné tisztázni, hogy a víz mindenképpen 
drágulni fog az új létesítmények megjelenésével, bár nem biztos, hogy 
Szeghalmon ez nagy költségnövekedést fog jelenteni az itt mőködı 
tisztítóberendezések miatt. A jód értékét tekintve a szeghalmi ágazatba bekerült 
víz átlagosan kisebb jódtartalmú, mint a kutak nyers vize, tehát most jobbak az 
értékek, mint 1993. elıtt, de még csökkenteni szükséges. Ugyanilyen fontos a 
bórmentesítés is, amire van uniós határérték. Hangsúlyozza, hogy a legjobb 
megoldást a regionális vízmőre való rácsatlakozás jelentené, de szóba jöhet az 
aradi vízátvétel, és ennek elınyeit részleteiben is indokolja. A vízátvételt jogi és 
közgazdasági tekintetben össze kellene majd dolgozni, hogy mindkét félnek 
megfelelı legyen. A külföldi befektetıkkel szembeni aggályokra reagálva 
elmondja, hogy az eddigi tervek szerint, a vizet áthozó cég tulajdonosai mindkét 
oldalról kizárólag önkormányzatok lesznek, tehát semmilyen más befektetı a 
vízátvételben nem jut szerephez. Összességében a víz minıségjavító program 
során új létesítmények épülnek, és az amortizáció vagy az abból fedezhetı 
pótlások vonalán jelentkeznek drágulások, de a másik oldalról csökkenés 
várható, mert a nagyon drága víztisztítással szemben a vízátvezetés 
gazdaságosabb lesz. Például a szeghalmi vízmőnél a szivattyúzás költségét 
tekintve, annak kb. 3/4 részébıl Romániából el lehet idáig hozni a vizet, és még 
nincs számolva a szivattyúzásnál a munkabér, illetve a vegyszer és egyéb 
költség. 
 
Pákozdi Gábor testületi tag: Elhangzott, hogy a szeghalmi víz kitermelése 
nagyon költséges. Ha 1-2 éven belül lejár a moratórium, és a településnek saját 
magának kell kifizetnie a vízköltséget, akkor hány %-os vízdíj emelkedés 
várható? További kérdése, hogy a megye többi részéhez viszonyítva, itt mitıl 
drágább a víz? 
 
Rung Attila osztályvezetı: Nem lesz változás, ugyanis a moratórium nem 
szőnik meg. Valóban az árak magasabbak, mint máshol, de ez csak részben 
vezethetı vissza a hálózat hibáira. A legfontosabb momentum az, hogy a 
víztisztítási technológia önmagában okoz generál vízveszteségeket, és ez kisebb 
lesz a vízátvétel után. 
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Gajda Mihály testületi tag: Az elhangzottakat kiegészítve a lakosság 
megnyugtatására elmondja, hogy az ivóvíz szolgáltatás kötelezı önkormányzati 
feladat, és semmi olyan nem történik, amirıl a Képviselı-testület nem dönt. A 
Képviselı-testület dönti majd el, hogy milyen megoldást fog választani az 
ivóvíz szolgáltatással kapcsolatban. Az interneten bármit írnak, a valóság az 
lesz, amit itt a Képviselı-testületi ülésen határoznak el, másnak az akarata ebben 
a kérdésben nem érvényesül. Ha az ÁNTSZ bezáratja az ivóvíz szolgáltatást a 
nem megfelelı minıségő víz miatt, akkor zacskós víz szolgáltatással oldják meg 
az ivóvíz biztosítását. Ha ezt nem vállalják fel, akkor a vegyes vállalat által 
szolgáltatott romániai vízátvételre kerül sor, vagy pedig olyan technológiát 
fognak alkalmazni, ami kiveszi többek között a jódot. Ez is megoldható, de ez 
drága lesz, mint ahogyan ezt a vízmőves szakemberek említik. Arra kér 
mindenkit, hogy e témában óvatosan nyilatkozzanak, mivel a lakosság körében 
más eddig is sok menda-monda kering, miszerint többszörösére nı a vízdíj, stb. 
Pontosan azért munkálkodnak, azért vetıdött fel a romániai vízátvétel gondolata 
is, hogy ez ne következzen be. Hangsúlyozza, hogy 2 különbözı dologról van 
szó, ugyanis a szóban forgó romániai vízátvétel még csak egy elvi lehetıség, és 
az ivóvízminıség javító programot tekintve semmi közük nincs egymáshoz. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A bizottsági ülésen elhangzottakat 
kétkedve fogadja. 1993-ban Szeghalom határában egy 400 milliós 
tisztítóberendezés épült, holott ennek töredékéért regionális vízzel lehetett volna 
ellátni a két települést, azóta ez a tisztítás állandóan növeli a város lakosságának 
a vízdíját. Jelenleg per van folyamatban a két település és a Vízmővek Zrt. 
között egy szénszőrı cserével kapcsolatban 24-25 milliós nagyságban. 
Azért lehet kételkedni, mert az 1993-as beruházás idején nem a két város 
lakosságának az érdekeit vették figyelembe, hanem teljesen más érdekeket, ami 
a Vízmővek keretei között lett eldöntve. Ettıl kezdve ezt a vizet állandóan 
tisztítani kell, ami nagyon költséges, és ezért elgondolkodható, hogy mennyire 
lehet hinni a Vízmővek Zrt.-nek. Ami az ivóvizet illeti, a katasztrófaszemléletet 
elvetné ebben a témában. Most már lehet tudni, hogy 10 milligramm/liter értékre 
hogyan tisztít a vízmő, igaz a jódot és a bórt nem tudja kiszőrni megfelelıen, 
ezért az erre érzékenyek ezt a vizet ne fogyasszák. Mivel mindez a lakosság 5 
%-át érinti, nem lenne megoldás a zacskós víz elrendelése, hiszen a 
vezérigazgató úr elmondta a bizottsági ülésen, hogy ez milyen nagy költséggel 
járna. Az egészséges ivóvíz biztosítását a regionális rendszerre való rákötés 
jelentené, kérdés azonban, hogy elegendı lenne-e a vízmennyiség a települések 
ellátására. Ha itt meg van a lehetıség, akkor miért nem ebben az irányban 
tesznek lépéseket? Nyílván a Vízmővek Zrt. keresi az egyéb megoldásokat is a 
megfelelı ivóvíz biztosítására, de a jövıben nem látja azt a határidıt, hogy a 
regionális víz ide fog jönni Szeghalomra és Füzesgyarmatra. Az ivóvízminıség 
javító programmal ugyanúgy, mint a DAREH mőködésével kapcsolatban lesújtó 
a véleménye, hiszen ezekkel kapcsolatban semmi elırelépés nem történt, a 
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vezérigazgató úr el is mondta, hogy ehhez az ivóvíz minıség javító programhoz 
a Vízmőveknek semmi köze.  
Arra szeretne választ kapni, hogy milyen határidıre várható a regionális víz 
ideérkezése, amikor leállhat a tisztítómő. 
 
Macsári József polgármester: Egyet kell érteni abban, hogy annak idején nem 
kellett volna több száz milliós költséggel a víztisztító mővet megépíteni, hiszen 
ebbıl az összegbıl lehetett volna csatlakozni a regionális vízmő rendszerre, mint 
ahogyan ezt megtette az összes környezı település. Alapvetı probléma az, hogy 
a gerincvezeték, ami hozza a közép-békési regionális vizet, az nem bírja el a 
további településeknek a rácsatlakozását. Ki kellene építeni azt a nagyságú 
hálózatot, ami ide eljuttatná a vizet, és a további teendık már szakmai jellegőek, 
hogy aradi vízzel, vagy dél-békési vízzel keverve juttatják el a fogyasztókhoz az 
ivóvizet. 
 
Rung Attila osztályvezetı: Örül annak, hogy a regionális vízmő rendszerre 
való rácsatlakozás lenne a megfelelıbb megoldás. Az elhangzottakra válaszolva 
részletesen elmondja, hogy a legelsı vízminıség javító program hogyan indult, 
mennyire változott a 80-as, 90-es években a helyi fogyasztók vízigénye. A 
jelenlegi helyzetet tekintve, amennyiben nem jönne létre az aradi vízátvétel, 
megoldható víztisztítás nélkül is Szeghalom ivóvíz ellátása a regionális 
rendszerrıl, ha nem, akkor is nagy mennyiségben, olcsóbban alkalmazható 
víztisztításokat tudnak alkalmazni már új technológiák során, mint ahogyan 
jelenleg a település víztisztítása történik.  
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Az összevont bizottsági ülésen megkapta a 
vezérigazgató úrtól azt a tanulmányt az ivóvízzel kapcsolatban, ami 1-1 millió 
forintos költséget jelent Szeghalomnak és Füzesgyarmatnak. A cél az, hogy az 
ivóvízminıség javító programnál az uniós pályázatoknál elsıbbséget élvezzenek 
a települések, mert amióta a program napirenden van, azóta a dél-alföldi 
arzénértékek folyamatosan szóba kerülnek. Amiatt kérte az állásfoglalást, mert 
már korábban is voltak adatok arra, hogy a magas jodid tartalom miatt sok az 
óvodáskorúaktól kezdve 18 éves korig a pajzsmirigyes betegek száma.  
Az anyagot illetıen nincsenek elég adatok Magyarországra vonatkozóan, mert 
itt kevés helyen jellemzı az ivóvíz nagy jódtartalma. Kínában, Nigériában 
észleltek hasonló adatokat, és mindenhol ahol magas volt az érték, ott a 
pajzsmirigy betegségek gyakorisága magasabb volt, a táblázat adatai is ezt 
támasztják alá. Ezt a tanulmányt az ÁNTSZ-nél és más fórumokon is 
jelzésértékőnek kell venni, hiszen ez nagy probléma, amelynek megoldására 
törekedni kell. 
 
Macsári József polgármester: Részletes visszatekintés hangzott el az ivóvíz 
biztosításával, a tisztítók megépítésével. Képviselıtársai hozzászólásait tekintve 
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egyetértés van abban, hogy ha szükséges, a Közép-Békési ivóvízminıség javító 
programban kéri a város a Vízmővek Zrt. segítségét, és csak a regionális víz az, 
amely megoldja ezeket a problémákat. A szénszőrı valószínő csökkenti egyes 
anyagoknak az értékét, amely még nem elfogadható. Az ivóvíz jodid értékével 
kapcsolatban Dr. Farkas Erzsébet képviselıtársával felkeresték az ÁNTSZ-t, és 
azt tapasztalták, hogy mindenki ódzkodik ettıl a kérdéstıl, hiszen nincs 
határérték meghatározva, mindig csak külföldi példákat említettek. Megköszöni 
a Vízmővek Zrt. szakembereinek a megjelenését, az elhangzott részletes 
tájékoztatást. A szóbeli tájékoztatást nem bocsátja szavazásra, hiszen a 
késıbbiekben úgyis szerepel majd napirenden a Vízmővek beszámolója. Azért 
kérték képviselıtársai ezt a tájékoztatót, mert az egészséges ivóvíz 
biztosításának kérdésében tisztán szeretnének látni, és ezzel a napirendet lezárja. 
 
4/4. sz. Csuta Lajos lemondása a Városfejlesztési Bizottsági tagságáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
(Szabó István képviselı e napirend tárgyalásakor érkezett az ülésterembe, így a 
Képviselı-testület létszáma: 16 fıre emelkedett.) 
 
Macsári József polgármester: Csuta Lajos a Városfejlesztési Bizottság külsıs 
tagja 2010. május 31. napjával írásban lemondott a bizottsági tagságáról. 
Javasolja képviselıtársainak, hogy a lemondást fogadják el, és ezt szavazásra 
bocsátja. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
68/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Csuta 
Lajos szeghalmi lakos lemondását a Városfejlesztési Bizottsági tagságáról. 
A Képviselı-testület ezúton megköszöni Csuta Lajos bizottsági munkáját, 
hiszen javaslataival nagyban segítette a bizottsági döntéseket. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Csuta Lajos lemondása miatt, a Városfejlesztési 
Bizottság külsıs tagjai sorába javasolja delegálni Kovács Sándor Szeghalom 
Táncsics u. 14/1. sz. alatti lakost, és a javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás 
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eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület  16 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
69/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városfejlesztési 
Bizottságba külsı bizottsági tagként Kovács Sándor Szeghalom Táncsics u. 
14/1. sz. alatti lakost választja meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/5. sz. napirend: 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Új elıterjesztés készítésére került sor, amelyben 
a jogszabályi változások átdolgozásra kerültek. A rendelet-tervezet táblázatából 
egyértelmően kitőnik, hogy az elıirányzat módosítását mi tette indokolttá. 
Egyrészt a kereset kiegészítés elszámolása december, január, márciusra 
vonatkozóan, másrészt a beruházások kiegészültek a bölcsıdei beruházással, 
illetve a pénzmaradványok felhasználása az intézményeknél, ami már az eredeti 
költségvetésben el lett fogadva, és mindezen túl a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat költségvetése. Bizottsági tagok a rendelet-tervezettel 
egyetértettek, és javasolták Képviselı-testület felé elfogadásra. Kéri a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a rendelet-
tervezetet szavazásra bocsátja, amelynek alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

12/2010. (VI. 29.) sz. önkormányzati rendelete 
 

a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: rendelet) módosításáról 

 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 3/2010. (II. 23.) sz. 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
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1. § 
 

A rendelet 3. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 
 

(1) A Képviselı-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2010. 
évi összesített költségvetésének 

 
a./ bevételi fıösszegét 2.658.423 ezer Ft-ban 
b./ kiadási fıösszegét 2.658.423 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg. 
 

(2) A Képviselı-testület a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
 

a./ bevételi fıösszegét 2.657.857 ezer Ft-ban 
b./ kiadási fıösszegét 2.657.857 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg. 
 

(3) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
 

a./ bevételi fıösszege 566 ezer Ft 
b./ kiadási fıösszegét 566 ezer Ft. 

 
2. § 

 
A rendelet 3. § (4), (5) és (6)  bekezdése helyébe a következı rendelkezések 
lépnek és ezzel egyidejőleg a (7) bekezdés hatályát veszti: 

 
(4) A Képviselı-testület a 3. § (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott 

bevételi fıösszeget az alábbi bontásban határozza meg: 
 

 
aa./ Mőködési bevételek 1.890.027 ezer Ft 
ab./ Felhalmozási bevételek   209.406  ezer Ft 

 Pénzforgalmi bevételek összesen: 2.099.433 ezer Ft 
ac./ Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 

(pénzforgalom nélküli bevétel) 
   358.990 ezer Ft 

ad./ Fejlesztési célú, éven túli hitel    200.000 ezer Ft 
 Finanszírozási bevételek összesen:    558.990 ezer Ft 
 Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási) 

Mindösszesen: 
 
2.658.423 ezer Ft 
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(5) A Képviselı-testület a 3. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott 
kiadási fıösszeget az alábbi bontásban állapítja meg: 

 
 

ba./ Mőködési kiadások 1.989.998 ezer Ft 
bb./ Felhalmozási kiadások   668.425 ezer Ft 

 Pénzforgalmi kiadások összesen: 2.658.423 ezer Ft 
 

(6) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a mőködési bevételek és a mőködési 
kiadások különbözeteként keletkezett 99.971 ezer Ft mőködési hiányt az 
elızı évi mőködési célú pénzmaradványból finanszírozza. 

 
3. § 

 
A rendelet az alábbi 3./A §-sal egészül ki: 
 

3./A. § 
 

(1) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a 
felhalmozási kiadások különbözeteként keletkezett 459.019 ezer Ft 
felhalmozási hiányt 258.320 ezer Ft mértékben az elızı évi felhalmozási 
célú pénzmaradványból, 200.000 ezer Ft éven túli lejáratú hitelbıl és 699 
e Ft intézményi mőködési bevételbıl finanszírozza. 

 
(2) A Képviselı-testület a költségvetés tartalékát az l. sz. mellékletben 

foglaltaknak megfelelıen 169.706 e Ft-ban határozza meg, ebbıl: 
 

a./ általános tartalék: 14.610 ezer Ft 
b./ felhalmozási céltartalék: 155.096 ezer Ft, melybıl a megvalósítandó 
beruházások, felújításokhoz rendelt saját erı: 
ba./ Szeleskerti fıgyőjtı csatorna rekonstrukció (DARFT) 
bb./ Várhelyi ifjúsági tábor felújítása 
bc./ Bölcsıdék infrastrukturális fejlesztése 
bd./ Általános Iskola régi szárnyának felújítása 
be./ Petıfi utca útburkolatának felújítása 
bf./ Idısek Otthona (bentlakásos rész) tőzjelzı berendezés létesítése. 

 
(3) A Képviselı-testület a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 

elıirányzatokat mérlegszerően, finanszírozási célú mőveletekkel e 
rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak szerinti részletezettséggel fogadja 
el. 
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4. § 

 
A rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 1. és 2. sz. mellékletek 
helyébe e rendelet 1. és 2. sz. mellékletei lépnek. 
 

5. § 
 

A rendelet 5. §-ban meghatározott 3., 5. 9. sz. és „Tájékoztató adatok V.” 
mellékletek helyébe az e rendeletben meghatározott 3., 5., 9. sz. és „Tájékoztató 
adatok V.” sz. mellékletek lépnek. 

6. § 
 

A rendelet 9. §-ban meghatározott „Tájékoztató adatok III.” melléklet helyébe 
az e rendeletben meghatározott Tájékoztató adatok III. melléklet lép. 
 

7. § 
 

Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba. 
 
4/6. sz. napirend: KÖRÖS VOLÁN Zrt. részére vissza nem térítendı 
önkormányzati támogatás 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés egy korábbi döntésnek a 
megerısítése, amikor a Képviselı-testület a helyi közlekedés mőködtetéséhez 
vissza nem térítendı önkormányzati támogatást nyújtott a KÖRÖS VOLÁN 
Zrt.-nek. Ez a támogatás kölcsönös, mivel a VOLÁN a buszvárók építését 
támogatja, így egy 2009-es döntést kell megerısíteni, ami nem jár semmi 
kötelezettséggel. Bizottsági tagok a határozati javaslatot támogatták, és 
elfogadásra javasolták Képviselı-testület felé. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és az elıterjesztést 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
70/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a KÖRÖS VOLÁN  
Zrt.-vel  (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.) kötött közszolgálati szerzıdésnek, 
illetve a 30/2010. (IV. 16.) KHEM-ÖM együttes rendeletben foglaltaknak 
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megfelelıen a helyi közlekedés mőködtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 
2009. évben nettó 320.000,- Ft vissza nem térítendı önkormányzati támogatást 
nyújtott. 
 
A Képviselı-testület kinyilatkozza, hogy a helyi közlekedést tárgyév január 1-
tıl december 31-ig folyamatosan fenntartja, valamint azt, hogy a 2004. évi 
XXXIII. törvény 6. §-a szerint pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással 
közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerzıdést. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/7. sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskolánál létszámcsökkentés 
mértékének meghatározása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztésben szereplı létszámcsökkentés 
már eredetileg is benne volt a 2010. évi költségvetési rendeletben az Általános 
Iskola vonatkozásában, figyelembe véve a létszámadatokat l fı 
létszámcsökkentés lesz ütemezve. Ezt külön határozatba kell foglalni ahhoz, 
hogy az ebbıl fakadó költség részbeni visszatérítésére pályázni lehessen. 
Összevont bizottsági ülésen a határozati javaslatot támogatták a bizottsági tagok, 
és elfogadásra javasolták Képviselı-testületnek. Kéri az elıterjesztéssel 
kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
71/2010. (VI. 28.) Ökt. sz.  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tildy Zoltán 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálatánál bekövetkezett gyermeklétszám csökkenése és az abból adódó 
csoportlétszám változása, illetve összevonásokra, a költségvetési normatívák 
csökkenésébıl adódó átszervezésekre tekintettel, 2010. október 23-tól az alábbi 
létszámcsökkentést határozza el a Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál: 
 
Létszámcsökkentés mértéke: 
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 - pedagógus:  1 fı 
 ÖSSZESEN: 1 fı 
 
A létszámcsökkentés ütemezése: 
 - 2010. 10. hó 23.: 1 fı 
 ÖSSZESEN: 1 fı 
 
A létszámcsökkentést a módosított 1992. évi XXXIII. tv. elıírásai alapján, 2010. 
október 23-tól, a létszámcsökkentés ütemezése szerint kell végrehajtani. 
 
A Képviselı-testület rendelkezik arról, (4/2010. (I. 26.) ÖM. rendelet 5. § (1) g. 
pontja), hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri 
hivatalánál a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – a fenti 
munkakörben dolgozó foglalkoztatására nincs lehetıség. 
 
Kinyilatkozza továbbá, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem 
állítható vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten, határozatokon kívüli – 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. tv. hatálya alá az érintett dolgozó nem tartozik. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határid ı: Értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/8. sz. napirend: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okirata 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az eredeti alapító okirat szerint is 40 fı 
szerepelt a bölcsıdei ellátásban, viszont 2 csoport volt meghatározva. 
Tekintettel arra, hogy megnıtt az igény a bölcsıdei férıhelyek iránt, javasolja 
Képviselı-testületnek a módosítást úgy, hogy marad a 40 férıhely, de ezen belül 
2-szer 14 és 1-szer 12 fıs csoportot foglalkoztatnak az intézményben. Bizottsági 
tagok az alapító okirattal egyetértettek, javasolták Képviselı-testületnek is 
elfogadásra. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az elıterjesztés határozati 
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javaslatát szavazásra terjeszti. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

72/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja. 
 
1., Az Alapító okirat 14. pontja a Bölcsıde tekintetében az alábbiak szerint 
módosul: 
 
14. Az intézmény kapacitása és évfolyamai: 
Bölcsıde: 40 fı 
- 3 csoport (2x14 fı, 1x12 fı) 
 
2., Az Alapító Okirat módosításai 2010. július 1. napján lépnek hatályba. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával és a Bölcsıde mőködési engedélyének módosításával kapcsolatos 
további szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/10. sz. napirend:GVOP térinformatika fenntartás 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés arról szól, hogy a Kistérség 
valamennyi települését megkereste azzal, hogy milyen informatikai 
programokra van szükség a napi munka folyamán. A jegyzık ezt visszajelezték, 
Szeghalom vonatkozásában ez közel 54.000 forintos költséget jelent, 5 program 
használatával és rendszeres karbantartásával, frissítésével. Bizottsági tagok 
támogatták az elıterjesztést, amelyet szavazásra terjeszt elı. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 16 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
73/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a GVOP 432 pályázat 
keretében megvalósult térinformatikai rendszer keretében az alábbi modulokra 
vonatkozó szerzıdéskötésre hatalmazza meg Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulást, és vállalja a programok használatával, karbantartásával felmerülı havi 
nettó 53.900,- Ft fenntartási költségeket, illetve földhivatali költségeket. 
 
 - E-FORTE Mőködési engedély ügyviteli és nyilvántartó modul 
 - E-FORTE Telepengedély ügyviteli és nyilvántartó modul 
 - E-FORTE MAP Térinformatikai rendszer 
 - E-FORTE Vagyonnyilvántartó modul 
 - E-FORTE Iktató és ügyiratkezelı rendszer  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
B e j e l e n t é s e k 
 
Macsári József polgármester: A Képviselı-testület állásfoglalását kérné a 
Bocskai utcai régi piactéren lévı 6 db platánfa kivágásában és pótlásában. Az ott 
lakók jelzése alapján a fa gyökerei a kerítésben és a járdában kárt okoztak, és a 
városközpont rekonstrukció során tervezett járdaépítésnél ezt figyelembe kell 
venni a szakemberek véleménye alapján. E szerint 52 db fa pótlása szükséges, 
24 db fát kell telepíteni a város ezen részén, míg a többit a sétakertben 
javasolják a szakemberek. Ha a kivágásra nem kerül sor, a járdaépítés nem 
valósulhat meg a fenti okok miatt. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A D’Orsay-kastélyben kivágott fát említi 
meg, véleménye szerint sok lesz a betonrész. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Nem lehet felvállalni egy fa kidılését, 
javasolja a szakemberek véleményét elfogadni. 
 
Macsári József polgármester: A régi fák megmentése a cél, ellene van maga is 
a kivágásnak, de a szakvélemények szerint ezek pótlása állapotuk miatt ma már 
szükségszerő. A fenti javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
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74/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a Bocskai 
utcán lévı 6 db régi platánfa kivágásával, illetve 52 db fa pótlásával úgy, hogy 
24 db fát kell telepíteni a város ezen részén, míg a többit a sétakertben. Ez az 
intézkedés a fák elöregedése, valamint a városközpont rekonstrukció részeként 
megvalósuló járdaépítés miatt vált szükségessé, illetve kertészmérnök szakértıi 
vélemény alapján. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Fontosnak tartja elmondani még, hogy 2002-tıl 
a Tildy utcától kezdve a város több pontjain folyamatosan arra törekedett az 
Önkormányzat, hogy a fatelepítésekkel, erdıtelepítésekkel növeljék a 
zöldterületeket. 
 
Gulyás Sándorné testületi tag: Korábban már jelezte, hogy a Dózsa Gy. 
utcáról letérve a Mővelıdési Központ felé a szeméttárolóknál nincs közvilágítás. 
Amennyiben lehetséges, ezt a problémát kéri megoldani. Ugyancsak szó volt 
már többször az üzletek elıtti kerékpározásról is, amit meg kellene tiltani a 
fıutcán, hiszen ott van a kerékpárút. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Tájékoztatja a város lakosságát, hogy az évek 
óta napirenden lévı kertészszigeti útnak az újtelepi szakaszát, a nagy gödröket 
betoldozták, ami csak részben megoldás, de ez is elırelépés és köszöni a 
segítséget. 
 
Mikolik Judit testületi tag:  Szeretne mindenkinek köszönetet mondani, aki 
részt vett a Hernádkak településre szervezett adománygyőjtésben. Június 11-én 
adták át az adományt az árvíz sújtotta településnek, amiért nagyon nagy 
köszönetüket fejezték ki az ott élık. A polgármester úr felajánlotta a várhelyi 
tábort, ahol a gyerekeket vendégül látnák, és ezt el is fogadnák. A maga részérıl 
egy gyermeknek a táborban való ellátását vállalja, és javasolja ezt 
képviselıtársainak is megtenni. A továbbiakban a Gyarmat oldali temetı 
parkolójában történt gépkocsi feltörésre hívja fel a figyelmet, ami már fél éve is 
elıfordult ugyanezen a helyen. Mindenkit óvatosságra int, hogy semmi értéket 
ne hagyjon a gépkocsiban, ezzel hátha elkerülhetı lesz hasonló eset. 
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Macsári József polgármester: Az említett közvilágítás hiányának kérdését 
megvizsgálják. A Hernádkak település gyermekeinek üdültetésével kapcsolatban 
elmondja, hogy valóban meghívták ıket a várhelyi táborba, errıl értesíteni fogja 
képviselıtársait, illetve a Mővelıdési Központ igazgatóját. 
 
A továbbiakban visszatérve a 3. sz. napirendre, kéri a testületi ülésre idıközben 
megérkezett Szabó István Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi 
Bizottság munkájáról adjon szóbeli tájékoztatást. 
 
Szabó István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság 2009. júniustól 
2010. júniusig 11 alkalommal ülésezett, és 2 db határozatot hozott. 
A Bizottság havonta véleményezte a Képviselı-testület munkaterv szerinti 
elıterjesztéseit, mindazokat, amelyek a Bizottság feladatkörébe tartoznak, ezek 
közül a legjelentısebb volt az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
koncepciója, 2010. évi költségvetési rendelete, illetve a 2009. évi zárszámadási 
rendelete. A Pénzügyi Bizottság tagjai részt vettek az intézmények 2010. évi 
költségvetési egyeztetésén, illetve minden pénzügyi vonatkozású 
megbeszéléseken. A képviselı-testületi döntéseket segítve ugyancsak nagy 
gondot fordított a Bizottság az önkormányzati beruházásokra, fejlesztésekre, 
útépítésekre, ezeket érintı pályázati anyagokra, mindazokra, amelyek az 
Önkormányzat pénzügyi gazdálkodását érintették. Figyelemmel kísérték az 
önkormányzati intézmények gazdálkodását, a költségvetését, belsı ellenırzését, 
és mint bizottsági elnök ellátta a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos 
feladatokat. A Pénzügyi Bizottság döntései közé tartozott többek között az 
egyesületek, civilszervezetek számára nyújtott támogatások felhasználásának 
vizsgálata, Önkormányzatnál 2009. évben végzett belsı ellenırzésekrıl készített 
éves összefoglaló jelentés, és a FEUVE-rıl szóló tájékoztató elfogadása. 
Befejezésül ezúton is megköszöni a Pénzügyi Bizottság tagjainak a munkáját. 
 
Macsári József polgármester: A tájékoztatót elfogadásra javasolja, és 
szavazásra bocsátja azt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képiselı-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:   
 

H a t á r o z a t 
 
75/2010. (VI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Pénzügyi 
Bizottság munkájáról szóló szóbeli tájékoztatást. 
 
Macsári József polgármester: Végezetül megköszöni az összes bizottsági 
tagnak, illetve elnököknek az elmúlt 4 évben végzett munkáját. Nagyon sok 
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bizottsági ülésre került sor az elmúlt idıszakban, soron kívül is, amely fıleg a 
Közbeszerzési Bizottságot érintette. Mindenki lelkiismeretesen ellátta a 
megbízatását, és végig felelısségteljes döntéseket hoztak, illetve segítették 
véleményükkel a Képviselı-testület döntéseit. A nyilvános testületi ülésnek 
egyéb napirendje nincs, megköszöni a lakosságnak a figyelmét, és a nyilvános 
testületi ülést lezárja. Képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja 
munkáját. 
 
 

Kmf. 
 
 
 Macsári József Valastyánné Gyıri Piroska 
 polgármester      aljegyzı 
 
 
 
 
 
 


