
  Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 
1696-7/2010. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. július 
05-én tartott rendkívüli n y i l v á n o s ülésérıl a Polgármesteri Hivatal 44. 
tanácskozótermében  
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, 
Bartis Márton, Eitler Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Gulyás Sándorné, Hegyesi 
Zsuzsanna, Kardos László, Kovács István, Kovácsné Kincses Anikó, Mikolik 
Judit, Török Sándorné testületi tagok 
Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Kerekes László szociális irodavezetı, Gali 
Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a rendkívüli nyilvános képviselı-
testületi ülésen megjelent képviselıtársait. Megállapítja, hogy a Képviselı-
testület határozatképes, mivel 12 fı képviselı jelen van, és a testületi ülést 
megnyitja. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait, és javasolja, hogy a 
kitüntetések adományozásáról szóló napirendet zárt ülésen tárgyalják. 
Megállapítja, hogy a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal a Képviselı-
testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Hulladékszállítási díjkedvezmény biztosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság 
elnökének javaslatára indítványozza a Képviselı-testületnek, hogy az 
Önkormányzat 2010. II. félévben negyedévenkénti kifizetéssel vállalja fel a 
hulladékszállítási díjkedvezmény biztosítását azok részére, akiknek ezt az 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság döntése alapján megítélték. Ez az összeg 
negyedévente 515 ezer forintot jelentene, és javasolja ezt az összeget az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános mőködési tartalékalapjából 
biztosítani. Erre azért lenne szükség, mert a TAPPE Kft.-vel, akivel június 30-ig 
ilyen megállapodása volt érvényben az Önkormányzatnak, ez megszőnt, és a 
Békés-Manifest Kft.-vel majd január 1. napján lép életbe ez a kedvezmény. 
Tehát akinek a Bizottság biztosította a kedvezményt, ık egy fél évig így 
részesülnének ebben. Tekintettel arra, hogy idıs nyugdíjas és kispénző emberek 
támogatásáról van szó, ezért indítványozzák ezt a megoldást, és január 1. 
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napjával újra meghatározásra kerülne a kedvezményezettek köre, amit már a 
Békés-Manifest Kft. biztosítana. Kéri a véleményeket ezzel kapcsolatban. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Azért javasolta ezt a megoldást, mert a 
díjkedvezményre vonatkozó határozatokat már mindenkinek kipostázták, és a 
kedvezményben részesültek várják ezt a támogatást. Annak ellenére, hogy 
jelenleg nincs érvényes szerzıdés a kedvezmények kifizetésére, ezt a támogatást 
biztosítani kell, és ilyen formában lenne megoldott a kérdés. 
 
Török Sándorné testületi tag: A következı idıszakban hajlandó az új cég 
biztosítani ezt a kedvezményt? Tekintettel arra, hogy új szolgáltató társaságról 
van szó, meg kellene oldani, hogy a kukákon legyen vonalkód, ugyanis nem 
mindenki jogosult erre a kedvezményre, és lehet, hogy egy hónap alatt nem telik 
meg a kuka. 
 
Macsári József polgármester: 2011. január 1-tıl ugyanilyen formában, és 
feltételekkel biztosítja a Békés-Manifest Kft. a kedvezményt. Vonalkódos 
rendszer sehol nem mőködik, és itt sem várható a jövıben. Azért kötötték a 
szerzıdést ilyen formában, mert ha nem így teszik, akkor közbeszerzéssel kell 
kiválasztani a következı hulladékszállítót, aminek kemény feltételei vannak. 
Például Szeghalomra, erre a tevékenységre a Remondis Kft. jelentkezett volna, 
aminek Törökbálinton van a lerakója, és így következtetni lehet, hogy 
lényegesen megnıtt volna a szemétszállítási díj. Ezt szerette volna elkerülni az 
Önkormányzat. 
 
Gulyás Sándorné testületi tag: Igazságtalannak tartja, mivel sok családnak a 
hónap végén gondot okoz a 2 ürítés árának a kifizetése. 
 
Macsári József polgármester: Ezért is lett a Képviselı-testület elé terjesztve 
mindez, hogy a rászoruló családoknak ennyivel segítsen az Önkormányzat. A 
hulladékgazdálkodásról szóló törvényt nem lehet megváltoztatni, de tény, hogy 
a megalkotók nem vették figyelembe, hogy nem mindenhol győlik össze a 120 
literes szemét hetente. Fentiek után szavazásra bocsátja a szóbeli elıterjesztést, 
miszerint a II. félévre biztosítsa az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási 
díjkedvezményt a 2010. évi költségvetés tartalékalapjának terhére mindazoknak, 
akiknek ezt megítélte a Bizottság, ugyanis a Békés Manifest Kft. ezt csak január 
1-tıl tudja biztosítani a szerzıdés alapján. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
80/2010. (VII. 05.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. II. félévre 
negyedévenként 515 ezer Ft összegben biztosítja a hulladékszállítási 
díjkedvezményt mindazok részére, akiknek kérelmük alapján ezt az 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság határozatában megítélte. A díjkedvezmény 
biztosítása az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános mőködési 
tartalékalapjából történik. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedések 
megtételét. 
 
Határid ı: Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A rendkívüli nyilvános testületi ülésnek egyéb 
napirendje nincs, ezért az ülést lezárja. A továbbiakban zárt ülésen folytatja 
munkáját a Képviselı-testület. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 Macsári József Valastyánné Gyıri Piroska 
  polgármester  aljegyzı 
 
 


