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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. 
október 15-én megtartott nyilvános alakuló ülésérıl, a Polgármesteri Hivatal 45. 
sz. tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Ács Zsolt, Bartis Márton, Elek 
Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Hegyesi Zsuzsanna, Mester 
Csaba, Z. Nagy Tibor önkormányzati képviselık, Pap Fruzsina, Kovács Tibor, 
Jenei Krisztián, Szabó Györgyné Fazekasné Nyakó Ilona, Kovács Pálné külsıs 
bizottsági tagok, Szili Géza Helyi Választási Bizottság elnöke, Dr. Oláh Ernı 
címzetes fıjegyzı, Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Polgármesteri Hivatal 
irodavezetıi, Önkormányzat intézményvezetıi, Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Bartis Márton korelnök:  Tisztelettel köszönti az alakuló, ünnepi képviselı-
testületi ülésén megjelenteket, a helyi televízión keresztül Szeghalom város 
lakosságát, akik érdeklıdésükkel megtisztelik az Önkormányzat Képviselı-
testületének alakuló ülését. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület határozatképes, mivel teljes létszámmal jelen vannak (9 fı), 
és az alakuló ülést megnyitja.  
 
Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitójaként kéri a jelenlevıket, hogy együtt 
énekeljék el a Himnuszt.  
A Himnusz elhangzása után ismerteti a testületi ülés napirendjeit, és 
megkérdezi, hogy van-e más javaslat. Mivel más javaslat nem hangzott el, 
javasolja a meghívóban szereplı sorrend szerint a napirendek tárgyalását, és azt 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 1 tartózkodással – egyetértett a 
meghívóban szereplı napirendek tárgyalásával. 
 
1. sz. napirend: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 
2010. október 3-i helyi önkormányzati választás eredményérıl 
Elıadó: Szili Géza Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
Bartis Márton korelnök:  Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a 2010. október 3-i önkormányzati választás végleges eredményét. 
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Szili Géza Helyi Választási Bizottság elnöke: A Helyi Választási Bizottság 
nevében köszönti Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete alakuló 
ülésének résztvevıit, a megjelenteket, kábeltelevízión keresztül a város 
lakosságát. 2010. október 3-án Szeghalom városában is lezajlott az 
önkormányzati választás, és a Helyi Választási Bizottságnak ezen a napon a 
szavazás befejezéséig nem kellett üléseznie, mivel a szavazások mind a 7 
körzetben a törvényi elıírásoknak megfelelın, rendkívüli események nélkül 
zajlottak le. Tájékoztatást ad a szavazás eredményérıl, e szerint a választási 
névjegyzékben szereplı választópolgárok száma: 7895 fı, szavazóként 
megjelent választópolgárok száma: 4.035 fı (a szavazati joggal rendelkezık 
51,11 %-a). Az országos átlag 45 % alatti, Békés megyében a választók 45,92 
%-a szavazott. 
Polgármester választás eredménye: megjelent 4035 fı, és 4029 db szavazat 
leadására került sor, ebbıl érvénytelen: 46 db, a leadott szavazatok 1,15 %-a; 
érvényes: 3.983 db, a leadott szavazatok 98,85%-a. Mindezek alapján a 
választás érvényes és eredményes volt. A jelöltekre leadott érvényes szavazat: 
Kovács Krisztián a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelöltjeként 1.054 db 
szavazatot kapott, a szavazatok 26,46 %-át; Macsári József Független jelölt 
2.929 db szavazatot kapott, a szavazatok 73,54 %-át. A 2010. október 3-i 
önkormányzati választási eredményekbıl megállapítható, hogy a 
megválasztott polgármester: Macsári József. 
 
A képviselıkre leadott szavazólapok száma: 4035, ebbıl érvénytelen: 61 db (1,5 
%), érvényes: 3.974 db (98,5 %). Ezek alapján a választás érvényes és 
eredményes volt, képviselı az a 8 jelölt lett, aki a legtöbb szavazatot kapta: Ács 
Zsolt, Bartis Márton, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, 
Hegyesi Zsuzsanna, Mester Csaba, Z. Nagy Tibor. 
 
Gratulál a megválasztott polgármesternek és a képviselıknek, hogy elnyerték a 
választók bizalmát, és sok sikert kíván a város hasznára végzendı munkájukhoz, 
ehhez sok erıt, jó egészséget kíván mindenkinek. 
 
Bartis Márton korelnök:  Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének 
tájékoztatóját, és a polgármesternek, képviselıknek gratulálva jó munkát kíván 
mindenkinek. 
 
2. sz. napirend:  A megválasztott képviselı-testületi tagok és a polgármester 
részére megbízólevelek átadása 
Elıadó: Szili Géza Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Bartis Márton korelnök:  Kéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 
polgármesternek és a képviselıknek adja át a megbízóleveleket. 
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Szili Géza Helyi Választási Bizottság elnöke: Gratuláció mellett átadja a 
polgármesternek és a képviselıknek a megbízóleveleket. 
 
3. sz. napirend: A polgármester és a képviselık eskütétele 
 
Bartis Márton korelnök:  Kéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 
polgármester eskütételéhez az eskü szövegét mondja elı. 
 
Szili Géza Helyi Választási Bizottság elnöke: Az eskü szövegét elımondja, 
majd Macsári József polgármester az esküt leteszi, és az esküokmányt aláírja. 
 
Bartis Márton korelnök:  Kéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 
képviselık eskütételéhez az eskü szövegét mondja elı. 
 
Szili Géza Helyi Választási Bizottság elnöke: Az eskü szövegét elımondja, 
majd a képviselık mindannyian leteszik az esküt, és az esküokmányt aláírják 
(Az eskütétel ideje alatt a Szózat zenekari változata szól.) 
 
Bartis Márton korelnök:  Megkéri Macsári József polgármestert programjának 
ismertetésére. 
 
4. sz. napirend: A polgármesteri program ismertetése 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, 
Elnök urat, a megjelent vendégeket és helyi televízión keresztül a város 
lakosságát. Megköszöni maga és képviselıtársai nevében a bizalmat, amelyet a 
választópolgárok részérıl kaptak, és ismerteti a programot. Úgy gondolja, hogy 
a mai gazdasági környezetben az Önkormányzatnak egyik legfontosabb célja 
kell, hogy legyen az elkövetkezendı idıszakban, a városban meglévı 
munkahelyek megırzése, megtartása. Ez azért nagyon fontos, mivel az 
Önkormányzaton kívül több olyan vállalkozás és foglalkoztató van, amely 
meghatározó szerepet tölt be a város munkaerı piacán. Bár közvetlenül az 
Önkormányzat csak az intézményein és a hatékony közmunkaprogramon 
keresztül tud hatni a foglalkoztatásra, ki kell használniuk az új rendezési terv 
adta lehetıségeket, amelyek révén, a település belterületén új ipari és gazdasági 
övezetek lettek kijelölve. Meggyızıdése, hogy a szakember utánpótláshoz 
nélkülözhetetlen a város középiskolájának szerepe, a térség 
munkaerıképzésében, a foglalkoztatói igények teljesítésében. Ezért erısíteni 
szükséges az intézményt úgy szakmailag, mint infrastruktúra tekintetében.  
Hangsúlyozza, hogy a fejlesztésekkel nem állhatnak le, ezek alapját uniós 
forrásoknak kell képezniük, illetve ha lehetıség lesz nemzeti források 
igénybevételére, ez esetben Szeghalom Érmelléki részén be kell indítani a 
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kisajátításokat és meg kell teremteni az itt lakók érdekében mind azt az 
infrastruktúrát: útépítést, közmőfejlesztést, amit a település többi részén már 
kiépítettek. Az intézményeket érintıen elmondja, hogy már az elmúlt 
idıszakban is komoly fejlesztéseket hajtottak végre és nagyon fontosnak tartja 
ennek folytatását, például a gimnázium épületét érintıen, illetve a Polgármesteri 
Hivatal felújítását is. 
A beruházásokat, fejlesztéseket a környezet védelmének tudatos megerısítése 
kell, hogy vezérelje, ezért az elkövetkezendı években meg kell valósítani többek 
között a település ivóvízminıség javító programját, és a két hulladéklerakó 
rekultivációját is.  
Meg kell teremteni továbbá a kor igényének megfelelı színvonalú oktatást a 
fiatalok számára, biztosítani kell az igényes, kulturált szórakozási lehetıségeket 
és erısíteni kell a kötıdést Szeghalom városához azzal is, hogy a fiatalok 
letelepedéséhez egyszeri vissza nem térítendı támogatást nyújt az 
Önkormányzat. Minden lehetıséget meg kell ragadni azért, hogy a Sárréti 
hagyományokat, kulturális örökségeket közvetítsék a gyermekek, a fiatalok és 
az itt élı emberek számára. A városban meghatározó szerepet tölt be úgy a 
foglalkoztatás, mint termelési érték tekintetében a mezıgazdasági vállalkozás, 
ezért fontosnak tartják a velük történt egyeztetés alapján a külterületi győjtı utak 
állapotának felülvizsgálatát, a kapcsolódó csatornarendszerek mőködésének 
áttekintését, és a felmerülı problémák megoldását. Az egészségügy 
vonatkozásában törekedni kell a meglévı infrastruktúrák teljes kihasználására, 
biztosítva ezzel Szeghalom és a környezı települések lakosságának megfelelı 
színvonalú egészségügyi ellátását, hiszen a város komoly anyagi terhet vállalt az 
elmúlt években mindezek megteremtésében. Az intézményi rendszerben és a 
hivatal munkaszervezetében átszervezések szükségesek a hatékonyabb, 
ügyfélközpontú munkavégzés eléréséhez. Nagyon fontos része a város 
költségvetésének a szociális jellegő kiadás, egyre jobban lehet tapasztalni az 
elszegényedést a Szeghalmon élık között is. Már az elmúlt idıszakban 
megtették az elsı lépéseket, de félı, hogy az Önkormányzat költségvetésében ez 
lesz a legnagyobb kiadási tétel. Nagyon fontos, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan fegyelmezett legyen az intézményi gazdálkodás, zavartalan legyen 
mőködésük és mindezt szigorú költségvetési intézkedésekkel tudják 
megvalósítani, hiszen ez alapfeltétele a város pénzügyi egyensúlyának. A 
programismertetés befejezéseként hangsúlyozza, hogy ezeket a feladatokat csak 
együtt, közösen tudják megoldani, ezért együtt, közösen kell dolgozni a városért, 
a közjóért és nem szabad, hogy a magánérdekek befolyásolják döntéseiket a 
késıbbiekben.  
 
Bartis Márton korelnök:  Megköszöni a polgármester programismertetı 
gondolatait. 
 
4. sz. napirend: A polgármester fizetésének megállapítása 
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Elıadó: Bartis Márton korelnök 
 

Bartis Márton korelnök:  A polgármester fizetésének megállapítására 
vonatkozóan tájékoztatást ad arról, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló, 
módosított 1994. évi LXIV. tv. alapján, a polgármester illetményét a 
köztisztviselık jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 
szerinti illetményalap (38.650,- Ft), és a törvényben meghatározott szorzószám 
szorzataként, összegszerően kell megállapítani, figyelemmel arra, hogy a 
polgármester illetménye nem lehet alacsonyabb a megválasztását megelızı 
illetményénél. Ezek alapján javasolja, hogy a polgármester fizetése – az 
eddigieknek megfelelıen – 521.775,- Ft legyen. A polgármester elızetesen 
bejelentette személyes érintettségét, és a döntéshozatalban nem vesz részt. 
Megkérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény, más 
javaslat. Megállapítja, hogy kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért a 
polgármester fizetésével kapcsolatos javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
110/2010. (X. 15.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló, módosított 1994. évi LXIV. tv. alapján, Macsári József 
polgármester illetményét a köztisztviselık jogállásáról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXIII. tv. szerinti illetményalap (38.650,- Ft), és a 
törvényben meghatározott szorzószám szerint 521.775,- Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
 
Megbízza a korelnököt a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Bartis Márton korelnök 
 
Bartis Márton korelnök:  Az elızıekben említett törvény 18. § (2) bekezdése 
alapján, a polgármestert költségátalány illeti meg. Így javasolja, hogy a 
polgármester költségátalányát a törvény alapján illetményének 30 % - ában, az 
eddigieknek megfelelıen 156.535,- Ft/hó összegben állapítsa meg a Képviselı-
testület. 
A polgármester elızetesen bejelentette személyes érintettségét, és a 
döntéshozatalban nem vesz részt. Megkérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy 
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van-e kérdés, vélemény, más javaslat. Megállapítja, hogy kérdés, vélemény nem 
hangzott el, ezért a polgármester költségátalányának megállapítására vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

111/2010. (X. 15.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló, módosított 1994. évi LXIV. tv. alapján Macsári József 
polgármester részére illetménye (521.775,- Ft) 30 %-ának megfelelı 156.535,- 
Ft/hó összegben költségátalányt állapít meg. 
 
Megbízza a korelnököt a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Bartis Márton korelnök 
 
Bartis Márton korelnök:  Fenti döntések után az ülés vezetését átadja Macsári 
József polgármesternek. 
 
6. sz. napirend: Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot 
módosítani szükséges a változások miatt, mivel a Képviselı-testület tagjainak 
száma 8 fı, ez alapján a jogszabályi keretek 3 bizottság mőködését engedélyezi. 
Az írásos elıterjesztés szerint e három bizottságnak kerültek felosztásra 
mindazok a feladatok, amelyet korábban 5 bizottság látott el, és az 
önkormányzati rendeletet e szerint módosítani szükséges. Kéri a rendelet-
tervezettel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, majd a rendelet-tervezetet javasolja elfogadásra, és 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta: 

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
14/2010. (X. 18.) sz. 

önkormányzati rendelete 



 7 

a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 4/1995. (III. 27.) sz. 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról. 

 
1. § 

 
A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(2) Az Önkormányzat illetékességi területe Szeghalom város közigazgatási 
területére terjed ki. A települési képviselık névsorát az 1. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 

2. § 
 
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

3. § 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete tagjainak száma 8 fı. 
 

3. § 
 
(1) A rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(1) A Képviselı-testület az alábbi bizottságokat hozza létre: 

 
a.) Pénzügyi Bizottság (5 fı) 
b.) Szociális és Egészségügyi Bizottság (5 fı) 
c.) Oktatási, Kulturális és Sportbizottság (5 fı) 

 
(2) A rendelet 19. § (4) bekezdésében meghatározott 3. sz. melléklet helyébe 
ezen rendelet melléklete lép. 

4. § 
 
(1) A rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(1) A polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére az Ötv. 34. § (1) és 
(2) bekezdése alapján a Testület két alpolgármestert választ. 
 
(2) A rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(2) Az alpolgármesterek tisztségüket társadalmi megbízatásban töltik be. 
 

5. § 
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Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

1. sz. melléklet 
Önkormányzati Képviselık 

 
1.) Ács Zsolt 
2.) Bartis Márton 
3.) Elek Ferencné 
4.) Dr. Farkas Erzsébet 
5.) Farkas Zoltán 
6.) Hegyesi Zsuzsanna 
7.) Mester Csaba 
8.) Z. Nagy Tibor 

 
3. sz. melléklet 

 
A BIZOTTSÁGOK FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI 

 
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG  

 
1.) Elbírálja a Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíj 

pályázatokat. 
2.) Dönt a keret erejéig a szemétszállítással kapcsolatos kedvezményekrıl. 

(2/1999.(III.2.) Önk. rendelet 7. § (3) bekezdése) 
3.) Dönt a keret erejéig a szennyvízcsatorna rákötések ösztönzésérıl. 

(5/2001.(III.27.) Önk. Rendelet 3. § (3) bekezdése) 
4.) Dönt a keret erejéig az adósságkezelési támogatásról. 

(7/1998.(X.1.) Önk. Rendelet 12. § (1) bekezdése) 
5.) Dönt a keret erejéig az elsı lakáshoz jutás támogatásáról. 

(8/1997.(VII.1.) Önk. Rendelet 5. § (3) bekezdése) 
6.) Javaslatot tesz a szociális helyzet alapján a bérlakásra jogosult bérlı 

kiválasztására. 
(5/1994.(V.2.) Önk. Rendelet 3. § (3) bekezdése) 

7.) Közmunkaprogramok figyelemmel kísérése. 
8.) Véleményezi a feladatkörét érintı testületi anyagokat. 

 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG  

 
1.) Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére. 

(SZMSZ 19. § (3) bekezdés) 
2.) Ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat. 

(SZMSZ 19. § (3) bekezdés) 
3.) Ellátja az összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos feladatokat. 
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4.) Kidolgozza az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos koncepciót. A 
koncepciót minden évben a zárszámadást megelızıen, felülvizsgálja. 

5.) Belsı ellenırzési jelentések, továbbá külsı szervek ellenırzési 
jelentéseinek megtárgyalása. 

6.) Dönt a járdaépítésekrıl, a költségvetésben meghatározott keret erejéig. 
7.) Dönt a keret erejéig a belvízkárokkal kapcsolatos kérelmekrıl. 

(9/1999.(VII.28.) 6. § (1) bekezdés) 
8.) A testület által kijelölt, nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítése. (Versenytárgyalás folytatása.) 
(9/1994.(VI.17.) Önk. Rendelet 10. § (3) bekezdése) 

9.) A testület által kijelölt, üresen álló lakások elidegenítése. 
(Versenytárgyalás lefolytatása.) 
(9/1994.(VI.17.) Önk. Rendelet 10. § (3) bekezdés) 

10.)A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések lebonyolítása. 
11.)Véleményezi a feladatkörét érintı testületi anyagokat. 

 
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG  

 
1.) Ellátja az állami és nemzeti ünnepek méltó megünneplésével kapcsolatos 

feladatokat. 
2.) Javaslat a városi kulturális ünnepek megteremtésére, 

hagyományteremtéshez. 
3.) Dönt a keret erejéig a sport- és civil szervezetek támogatásáról. 
4.) Dönt a sportcsarnok használatával kapcsolatos támogatott célú 

kérelmekrıl. 
5.) Véleményezi a feladatkörét érintı testületi anyagokat. 

 
7. sz. napirend: Alpolgármesterek választása, tiszteletdíjak megállapítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az SZMSZ rendelkezése értelmében a Testület 
alpolgármestereket választ, és az önkormányzati törvény elıírásai szerint titkos 
szavazással kell megválasztani ıket, ehhez 3 fıs Ad-hoc bizottságot kell 
létrehozni. Javaslatot tesz az Ad-hoc bizottság tagjaira: elnök Hegyesi 
Zsuzsanna, és Ács Zsolt, Z. Nagy Tibor tagok. Megállapítja, hogy ezzel 
kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, és a javaslatot szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
112/2010. (X. 15.) Ökt. sz. 



 10 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alpolgármesterek 
választásának titkos szavazással történı lebonyolításához Ad-hoc bizottságot 
hoz létre. A bizottság elnökének Hegyesi Zsuzsanna, tagjainak: Ács Zsolt és Z. 
Nagy Tibor testületi tagokat választja meg. 
 
Megbízza az Ad-hoc bizottságot a titkos szavazás lebonyolításával. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Hegyesi Zsuzsanna Ad-hoc bizottság elnöke 
 
Macsári József polgármester: Az önkormányzati törvény szerint javaslatot tesz 
az alpolgármesterek személyére. Ez alapján javasolja alpolgármesternek 
megválasztani Bartis Márton képviselıt, és Dr. Farkas Józsefet. Tájékoztatja a 
Képviselı-testületet arról, hogy elızetes egyeztetés alapján Bartis Márton és Dr. 
Farkas József zárt ülést nem kértek, illetve bejelentették személyes 
érintettségüket. Tekintettel arra, hogy kérdés, illetve egyéb javaslat nem 
hangzott el, a továbbiakban ismerteti a titkos szavazás szabályait, majd a 
szavazás idejére szünetet rendel el.  
 
Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı: Kiosztja a szavazólapokat. 
(A titkos szavazás idején szünet.) 
 
Hegyesi Zsuzsanna Ad-hoc bizottság elnöke: A titkos szavazás lebonyolítása 
után ismerteti a szavazás eredményét, elsıként Bartis Mártonra vonatkozóan. 
Kiosztott szavazólapok száma: 9 db, urnában található szavazólapok száma: 9 
db, ebbıl érvényes: 6 db, érvénytelen: 3 db. Az érvényes szavazatok között 6 
igen szavazatot számláltak, ezek alapján megállapítja, hogy a szavazás 
eredményes volt, és a Képviselı-testület 6 igen, 3 érvénytelen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
113/2010. (X. 15.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Bartis Márton 
képviselıt, Szeghalom Bajcsy u. 32. sz. alatti lakost Szeghalom Város 
Önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármesterévé megválasztja. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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Hegyesi Zsuzsanna Ad-hoc bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás 
eredményét Dr. Farkas Józsefre vonatkozóan. E szerint a kiosztott szavazólapok 
száma: 9 db, urnában található szavazólapok száma: 9 db, ebbıl érvényes: 8 db, 
érvénytelen: 1 db. Az érvényes szavazatok között 5 igen, 3 nem szavazatot 
számláltak, ezek alapján megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt, és a 
Képviselı-testület 5 igen, 3 nem és 1 érvénytelen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
114/2010. (X. 15.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Farkas Józsefet, 
Szeghalom Szabadság tér 14/B. sz. alatti lakost Szeghalom Város 
Önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármesterévé megválasztja. 

 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Gratulál az alpolgármestereknek 
megválasztásukhoz, és megkéri ıket, hogy tegyék le az esküt. Az eskü szövegét 
elımondja, és Bartis Márton, Dr. Farkas József alpolgármesterek a Képviselı-
testület elıtt leteszik az esküt, és az esküokmányt aláírják. (Az eskü alatt a 
Szózat zenekari változata szól.) 
 
Macsári József polgármester: Napirendnek megfelelıen javaslatot tesz az 
alpolgármesterek tiszteletdíjára az idevonatkozó törvény alapján. E szerint a 
tiszteletdíjat úgy kell megállapítani, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját. Ez alapján javasolja, hogy Bartis Márton tiszteletdíja 
210.000,- Ft/hó összegben kerüljön megállapításra. Bartis Márton személyes 
érintettségét bejelentette. A javaslatot szavazásra terjeszti, amelynek eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
115/2010. (X. 15.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Bartis Márton 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az 1994. évi LXIV. tv. 
alapján 210.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 



 12 

 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Javaslatot tesz Dr. Farkas József alpolgármester 
tiszteletdíjára, azt szintén 210.000,- Ft/hó összegben javasolja meghatározni. Dr. 
Farkas József személyes érintettségét bejelentette. A javaslatot szavazásra 
terjeszti, és szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
5 igen, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
116/2010. (X. 15.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Farkas József 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az 1994. évi LXIV. tv. 
alapján 210.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
8. sz. napirend: Bizottságok megalakítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A továbbiakban a bizottságok megalakítására  
tesz javaslatot. Az SZMSZ-ben megállapították, hogy 3 bizottságot mőködtet 
Szeghalom Város Önkormányzata: Pénzügyi Bizottságot, Szociális és 
Egészségügyi Bizottságot, valamint Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot. A 
Pénzügyi Bizottság elnökének Hegyesi Zsuzsanna képviselıt javasolja, 
tagoknak: Z. Nagy Tibor, Mester Csaba képviselıket, és külsı tagoknak: Pap 
Fruzsinát, Kovács Tibort. Megállapítja, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, és a javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
117/2010. (X. 15.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 
elnökének és tagjainak a következı személyeket választja meg: 
 
  Elnök:  Hegyesi Zsuzsanna 
  Tagok: Z. Nagy Tibor 
    Mester Csaba 
  Külsı tagok:Pap Fruzsina 
    Kovács Tibor  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester  
 
Macsári József polgármester: Javaslatot tesz a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjaira. Elnöknek javasolja Dr. Farkas Erzsébet képviselıt, tagjainak: 
Hegyesi Zsuzsanna, Farkas Zoltán képviselıket, külsı tagoknak Jenei Krisztiánt 
és Kovács Pálnét. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el, és a 
javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
118/2010. (X. 15.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak a következı személyeket 
választja meg: 
 
 Elnök:  Dr. Farkas Erzsébet 
 Tagok: Hegyesi Zsuzsanna 
   Farkas Zoltán 
 Külsı tagok:Jenei Krisztián 
   Kovács Pálné  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester  
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Macsári József polgármester: Javaslatot tesz az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság tagjaira. Elnökének javasolja Elek Ferencné képviselıt, 
tagjainak: Z. Nagy Tibor, Ács Zsolt képviselıket, külsı tagoknak Szabó 
Györgynét és Fazekasné Nyakó Ilonát. Megállapítja, hogy ezzel kapcsolatban 
kérdés, észrevétel nem hangzott el, és a javaslatot szavazásra terjeszti, amelynek 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
119/2010. (X. 15.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottság elnökének és tagjainak a következı személyeket 
választja meg: 
 
 Elnök:  Elek Ferencné 
 Tagok: Z. Nagy Tibor 
   Ács Zsolt 
 Külsı tagok:Szabó Györgyné 
   Fazekasné Nyakó Ilona  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester  
 
Macsári József polgármester: Gratulál a bizottsági elnököknek, tagoknak és a 
külsı bizottsági tagokat felkéri az eskü letételére. Az eskü szövegét elımondja 
és Pap Fruzsina, Kovács Tibor, Jenei Krisztián, Kovács Pálné, Szabó Györgyné 
és Fazekasné Nyak Ilona külsı bizottsági tagok a Képviselı-testület elıtt az 
esküt leteszik. Az eskü után átadásra kerül részükre a megbízólevél és az 
esküokmányt aláírják. (Eskü alatt a Szózat zenekari változata szól.) 
 
9. sz. napirend: B e j e l e n t é s e k 
 
Macsári József polgármester: A mai nap folyamán a Békés Megyei Képviselı-
testület tagjai ismét Farkas Zoltánt választották a Megyei Közgyőlés elnökévé. 
Ebbıl az alkalomból maga és a Képviselı-testület nevében gratulál az Elnök 
úrnak, képviselıtársuknak, jó egészséget és eredményes munkát kívánva az 
elkövetkezendı 4 évre.  
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Az ünnepélyes ülés befejezéseként kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy 
koszorúzzák meg az ülésteremben a jeles polgárok emlékére elhelyezett 
emléktáblát, emlékezve ezzel Ambrus Imre, Nagy Miklós, Péter András, Simay 
János és Szigeti István Szeghalom város jeles polgáraira. A Képviselı-testület 
minden év októberében fejet hajt a jeles polgárok elıtt, rendelete értelmében. 
 
A koszorúzás után, befejezésül megköszöni mindenkinek a megjelenését és az 
alakuló testületi ülést lezárja. 
 

Kmf. 
 
 

 Macsári József Dr. Oláh Ernı 
  polgármester címzetes fıjegyzı 


