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  Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 
1696-16/2010. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. 
december 20-án tartott üléséről a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ 
tanácskozótermében (Szeghalom, Tildy u. 30. sz.) 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor 
képviselők, Dr. Farkas József alpolgármester, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, 
Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Nagy István, Kerekes Lászlóné, Gyáni 
Károly, Kohut Tibor, Nagyné Kincses Ilona Polgármesteri Hivatal irodavezetői, 
napirendi ponttal érintett meghívottak, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető 
 
Macsári József polgármester: Köszönti az év végi testületi ülésen 
megjelenteket, városi televízión keresztül a lakosságot. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a 
napirendeket a meghívón szereplő sorrend szerint tárgyalják, és a 3/1. sz. 
előterjesztést zárt ülésen. Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 
rátérnek a napirendek tárgyalására. 
 
1.sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, 
kérdezi képviselőtársait, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy a 
jelentéssel kapcsolatban hozzászólás nincs, az összevont bizottsági ülésen 
bizottsági tagok elfogadásra javasolták a jelentést, és ezt elfogadásra terjeszti 
elő.  Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
154/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
2/1. sz. napirend: TISZK működéséhez költségkeret biztosítása; Társulási 
Megállapodás és Alapító Okirat módosításának jóváhagyása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A határozati javaslat arról szól, hogy a térségi 
integrált szakképző központot a Társulási Tanács 2010. január 1. napjától a 
lehető legkisebb költségekkel, takarékosan szeretné a továbbiakban működtetni. 
A Szarvasi Vajda Péter Intézmény látná el a gazdasági feladatokat a TISZK 
vonatkozásában, illetve az elkövetkezendő évben a társult önkormányzatoknak 
hozzá kell járulniuk gyermeklétszám szerint arányosan, a 3,8 millió Ft működési 
költséghez. Az előterjesztés határozati javaslata szerint döntés szükséges ahhoz, 
hogy 1 fő félállású szakmai alkalmazottal működjön az intézmény. Szeghalomra 
eső költség 458.867,- Ft, amelyet a 2011. évi költségvetéséből biztosít. A 
további határozati javaslat a TISZK Társulási Megállapodásának és Alapító 
Okiratának módosítására vonatkozik, illetve a TISZK és a Vajda Péter 
Intézmény közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására. Kéri az 
előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. 
 
Elek Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság a Pénzügyi Bizottsággal együtt javasolta a 
Szeghalomra eső 458.867,- Ft hozzájárulás biztosítását a határozati javaslatban 
foglaltak szerint, hiszen csak így lehetséges a szakképzési hozzájárulások 
fogadása. Úgy gondolja, hogy ennek az összegnek a biztosítása ér annyit a 
városnak, hogy a szakképzési hozzájárulás által akár több millióhoz is 
hozzájuthatnak a szakképző iskola tanulói, dolgozói. Az összevont bizottsági 
ülésen ugyancsak elfogadásra javasolták a bizottsági tagok a Társulási 
megállapodás és Alapító Okirat módosítását, valamint a Vajda Péter Intézmény 
és TISZK közötti együttműködési megállapodást. 
 
Z. Nagy Tibor testületi tag: Mindenképpen támogatásra érdemes az anyag, 
hiszen csakis a TISZK-es iskolák pályázhatnak bármilyen pályázati forrás 
elnyerésére. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat és a határozati 
javaslatokat szavazásra terjeszti a bizottsági állásfoglalással együtt. (Bizottsági 
állásfoglalások a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
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155/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás 2011. január 1. napjától 1 
fő félállású szakmai alkalmazottal (igazgató) működjön önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szervként. 
Továbbá dönt arról, hogy a Társulás pénzügyi feladatait a szarvasi Vajda Péter 
Intézmény lássa el. Jóváhagyja a Társulás 2011. évre vonatkozó költségvetését 
3.824.400,- Ft összegben, melyhez a Szeghalom Város Önkormányzatára 2011. 
augusztus 31. napjáig eső 458.867,- Ft-ot a 2011. évi költségvetéséből 
biztosítja. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
 
156/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
 
1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat 
mellékleteit képező – Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás 
létrehozásáról szóló Társulási Megállapodást és Alapító Okirat módosítását 
jóváhagyja. 
 
2./ Jóváhagyja továbbá a Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, 
Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a Berettyó-Körös Szakképzés 
Szervezési Társulás, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv között 
létrejött – a határozat mellékletét képező – együttműködési megállapodást. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: 2011. január 01. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
2/2. sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Programjának 
és Házirendjének jóváhagyása 
Előadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak a 
Pedagógiai Programját és Házirendjét a képviselők és bizottsági tagok CD-n 
kapták meg. Az anyag véleményezése az Iskola érdekképviselete részéről 
megtörtént, és összevont bizottsági ülésen az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság tagjai is véleményezték az 
előterjesztést, és elfogadásra javasolták Képviselő-testületnek. Az előterjesztés 
mellékletét képezi a közoktatási szakértő által készített szakértői vélemény is, 
amely szerint a dokumentumok a jogszabályi és formai követelményeknek 
megfelelnek. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. 
 
Elek Ferencné testületi tag, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 
véleményezte az előterjesztést, és tájékoztatásképpen elmondja, hogy 2 
dologban van változás. A szöveges értékelésről visszatérnek ismételten az 
osztályozás rendszeréhez 2. félévtől és ennek megvalósítási módját tartalmazza 
a Pedagógiai Program. Továbbá az oktatási törvény módosítása, mint 
lehetőséget hagyott meg az iskoláknak, miszerint 5-6. osztályban a nem 
szakszerű oktatást el lehetett volna törölni, illetve csökkenteni. Az Általános 
Iskola úgy döntött, hogy ezt csökkentik, viszont 3 témakörre vonatkozóan 
meghagyták. Az oktatási szakértő a szakértői véleményében megfogalmazta, 
hogy a Pedagógiai Program mindenben megfelel a jogszabályi 
követelményeknek, részletes és tartalmas, és ugyanezt fogalmazta meg a 
Házirendről is. A Házirendben a mai kornak megfelelő szigorítások vannak, 
amelyek az ifjúság nevelésében csak előnyükre válhatnak. Javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Macsári József polgármester: A fentiek után javasolja elfogadásra az 
Általános Iskola Pedagógiai Programját és Házirendjét, és azt szavazásra 
bocsátja a bizottságok állásfoglalásával együtt. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
157/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tildy Zoltán 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat – határozat mellékletét képező – Pedagógiai 
Programját és Házirendjét jóváhagyja. 
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Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
2/3. sz. napirend: „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító 
Társulásnak Szeghalom is tagja. Valamennyi érintett településnek nyilatkoznia 
kell, hogy az eredeti tervek szerinti ivóvízminőség-javító programot valósítsák-e 
meg, illetve az aradi vízátvétel legyen közbeiktatva, mely bizonyos 
költségcsökkentéseket jelent. Az anyag összegzése alapján 30 évre vonatkozó 
számítások alapján valamennyi variáció esetében 15 %-kal olcsóbbnak tűnik az 
aradi vízátvétel, mintha az eredeti ivóvízminőség javító program műszaki elemei 
valósulnának meg. A Képviselő-testületnek egy szándéknyilatkozatot kell 
tennie, hogy melyik lehetőséget választja. Összevont bizottsági ülésen a 
bizottsági tagok azt a véleményt fogalmazták meg, hogy az előterjesztett anyag 
alapján hosszú távon 15 %-kal kevesebbe kerül a díjat és a műszaki tartalmat 
tekintve, így javasolják Képviselő-testületnek, hogy támogassa az aradi 
vízátvétellel kapcsolatos ivóvízminőség javító programot. Kéri a 
hozzászólásokat. Hozzászólás nem hangzott el, és szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben írt határozati javaslatot, valamint a szándéknyilatkozatra 
vonatkozó javaslatot, a bizottsági állásfoglalással együtt, miszerint támogatják 
az aradi vízátvétel programot. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
158/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „KÖZÉP-BÉKÉSI 
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás – a határozati 
javaslat mellékletét képező – Társulási megállapodás módosítását 
jóváhagyja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
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Felelős: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
 

159/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza az 
Ivóvízminőség-javító program megvalósításával kapcsolatban, hogy az aradi 
vízátvétellel kapcsolatos ivóvízminőség javító programot támogatja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a Társulás 
elnökét. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
2/4. sz. napirend: Települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló rendelet módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A rendelet-tervezetet összevont bizottsági 
ülésen véleményezték a képviselők, bizottsági tagok, és elfogadásra javasolták 
Képviselő-testületnek. Kéri a rendelet módosításával kapcsolatos véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás 
nem volt, majd szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 1 ellenszavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
22/2010. (XII. 21.) sz.  

önkormányzati rendelete 
 

a települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/1996.(II.26.) 
sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)  

módosításáról 
 

1. § 
 
A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(2) A tiszteletdíj mértéke:  
a., Bizottság elnöke részére:     70.000,- Ft 
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b., Bizottság képviselő tagjai részére:   55.000,- Ft 
c., Bizottság nem képviselő tagjai részére:   35.000,- Ft 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 
 
2/5. sz. napirend: TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. kimutatása a 
lakossági rekultivációs, rekonstrukciós költségekről  
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az Önkormányzat megkapta a tájékoztatást a 
TAPPE Kft. lakossági rekultivációs, rekonstrukciós költségek elszámolásáról. A 
bizottságok az anyagot véleményezték, és azt tudomásul vették. Kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott 
el, majd javasolja az írásos anyagot tudomásul venni, és azt szavazásra terjeszti. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
160/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TAPPE Szállítási 
és Feldolgozó Kft. – a határozati javaslat mellékletét képező lakossági – 
rekultivációs, rekonstrukciós költségekről szóló kimutatást tudomásul veszi. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségek beszedéséről és elkülönített számlán 
történő nyilvántartásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
2/6. sz. napirend: Körösladány-Szeghalom közötti kerékpárút építési 
pályázat  
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Körösladány polgármestere Körösladány-
Szeghalom közötti kerékpárút építésével kapcsolatban kereste meg Szeghalom 
Város Önkormányzatát. Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság, Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tagjai véleményezték és támogatták a kérést azzal a fenntartással, hogy 
konkrétan tudni kell a megvalósításhoz szükséges összeg nagyságát, hiszen ezt 
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biztosítani kell a 2011. évi költségvetésben, javasolják ennek birtokában 
meghozni a végső döntést. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Bizottsági ülésen is kifejtette ezzel kapcsolatos 
véleményét, hogy korábban is volt tervezve Szeghalom-Körösladány között 
kerékpárút építése a Berettyógáton, ami nem valósult meg. Támogatja a fenti 
javaslatot, hogy óvatosan, körültekintően kell eljárni a költségek tudatában. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag, Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: Támogatja az előterjesztést, hiszen 80-90 %-os támogatást lehetne 
nyerni a pályázaton. Amennyiben a Berettyóparton építenék meg a kerékpárutat, 
a TIVIZIG és a lakosság hozzájárulására lenne szükség, tulajdon kisajátítás 
jöhet szóba, ami nem lenne egyszerű. Egyetért azzal, hogy a költségekkel 
tisztában kell lenni, de ilyen lehetőség elől nem lehet elzárkózni, és turisztikai 
szempontból is nagyon fontosnak, hasznosnak tartja a kerékpárút építését. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Elek Ferencné testületi tag, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és a 
lehetőséget nem vetették el, de több pályázati határidő van, így át lehet 
gondolni, utána kell nézni a költségeknek, és annak tudatában kell meghozni a 
döntést. Ezek alapján támogatták az előterjesztést. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi 
Bizottság tagjai egyetértettek a kerékpárút építésének szándékával, de 
mindenképpen tudni kell előre a bekerülési költséget. 
 
Macsári József polgármester: Műszaki szempontból és a költségeket tekintve 
is részletesen meg kell vizsgálni a lehetőségeket, de a fentiek alapján 
támogatásra érdemes a kezdeményezés. Tehát nem zárkóznak el a közös 
kerékpárút építésétől, de konkrétan látni kell ennek a költségvonzatát. Az 
előterjesztést az elhangzott javaslatokkal, bizottsági véleményekkel együtt 
szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
161/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem zárkózik el a 
Szeghalom-Körösladány közötti kerékpárút építésétől, és elviekben 
támogatja a kezdeményezést, de döntését ezzel kapcsolatban a részletes 
műszaki tartalom és költségek ismeretében hozza meg. 
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Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekről értesítse Körösladány 
Önkormányzatát.  
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
2/7. sz. napirend: DAOP pályázati támogatásból jelentkező megtakarítási 
összeg felhasználása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az írásos előterjesztés szerint mintegy 30 millió 
megtakarítás jelentkezett az elnyert pályázati összegből a városközpont 
rekonstrukciós projektnél. Amennyiben az irányítóhatóság elfogadja az akció 
területet érintő beruházásokat, és azokat támogatja, akkor az előterjesztésben írt 
lehetőségekből választva, még több beruházást végre lehet hajtani. Bizottságok 
részletesen véleményezték az írásos anyagot, kéri a hozzászólásokat. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag, Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: Bizottsági ülésen is kifejtette véleményét, és hangsúlyozza most is, 
hogy az előterjesztésben írt parkolókat tekintve a Földhivatal épülete és a 
Könyvtár épülete közötti parkolóhely kialakítását feleslegesnek tartja, több 
parkoló létrehozására már nincs szükség ennek a területnek a környékén. A 
kastély körüli területnek meg kellene hagyni a régi sétakert jellegét, legyen egy 
pihenőkert sokkal több paddal, valamint kőből készült asztalt kellene kihelyezni. 
Megjegyzi, hogy a delta áruház és a katolikus templommal szemben is jól 
kialakított parkolók lennének, ahol autóbuszok parkolnak. A felsorolást bővítené 
viszont azzal, hogy szükséges a Petőfi szobor új helyének és a Kossuth térnek a 
megvilágítása. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Megítélése szerint ez a nagy tér, a sétakert, kiváló 
helyszíne lenne a rendezvényeknek, ezért javasolja nyilvános WC építését ezen 
a helyen, ami már eddig is felmerült igényként. 
 
Elek Ferencné testületi tag: A sétakertet tekintve, a park hátsó részén nincs 
világítás, sötét van és akik a Könyvtárba mennek szükség lenne számukra az 
épület megvilágítása, ezért javasolja, hogy ezt mindenképpen biztosítani kellene. 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztésben, mint lehetőségeket 
fogalmazták meg, amennyiben az irányítóhatóság hozzájárul a fennmaradó 
összeg felhasználásához, az előterjesztés újból visszakerül a Képviselő-
testülethez és megfogalmazzák a legszükségesebb beruházásokat, amelyek 
megvalósíthatóak. A rendezvénnyel kapcsolatban felvetett javaslatot jónak és 
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megvalósíthatónak tartja. A fentiek után javasolja, hogy az irányítóhatósághoz 
nyújtsák be a városközpont rekonstrukció tartalombővítésére az igényüket, és 
amennyiben pozitív lesz az elbírálás, akkor a pontos műszaki tartalmat is 
meghatározzák majd. Az előterjesztést ennek alapján szavazásra bocsátja, és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 
162/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a városközpont rekonstrukcióra nyert DAOP-5.1.2. pályázati 
támogatásból megtakarításként jelentkező 30 millió forint felhasználására, 
a lehatárolt akcióterületen projekt tartalombővítésre nyújtsa be igényét az 
Önkormányzat az irányítóhatóságnál. Pozitív elbírálás után a Képviselő-testület 
határozza meg a megvalósítható beruházásokat. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Folyamatos, Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
2/8. sz. napirend: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
rendelet módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Javaslat alapján kiegészítésre kerül a szociális 
rendelet az idősek karácsonyi támogatásával. E szerint a szeghalmi állandó 
lakóhellyel rendelkező 65 éven felüliek részére karácsonyi segélyként egyszeri 
2.000 forint kerül kifizetésre 2011. január első hetében. A támogatás 1.332 főt 
érint, ennek költségvonzata 2.664.000,- Ft, amit a 2010. évi költségvetés 
általános tartalékából biztosítanak. Bizottságok véleményezték a rendelet-
tervezetet, és elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek. Kéri 
képviselőtársaink a hozzászólását. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Támogatja a rendelet-tervezetet, és köszöni Dr. Farkas 
Erzsébet képviselőtársának a közbenjárását, hiszen nagyon sok ember várja ezt a 
támogatást. Örül annak, hogy az Önkormányzat biztosítja a keretet erre a célra, 
és megoldják a kifizetést. 
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Macsári József polgármester: A rendelet módosításakor korábban arra 
számítottak, hogy sokkal többen veszik majd igénybe a házi jelzőrendszeres 
segítségnyújtást, és ennek a költségeleme lett betervezve költségvetésbe. Mivel 
ezt nem sokan vették igénybe, ezért irányult a szándék a 2 ezer forint 
kifizetésére. 
Bizottsági tagok javasolták Képviselő-testületnek, hogy a 2010. évi költségvetés 
terhére biztosítsa az Önkormányzat a 2 ezer forint összegű karácsonyi segélyt, és 
elfogadásra javasolták a szociális rendelet kiegészítését az előterjesztésben 
foglaltak szerint. Elsőként szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati 
javaslatát. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
163/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetése általános tartalékának terhére a 
szeghalmi állandó lakóhellyel rendelkezők részére egyszeri, 2.000,- Ft 
karácsonyi segélyt nyújt. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a 
további szükséges lépések megtételére. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja a szociális 
rendelet kiegészítését. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta: 

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
23/2010. (XII. 21.) sz. önkormányzati 

rendelete 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen 
módosított 5/1997. (III. 28.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) 

módosításáról, kiegészítéséről 
 

1. § 
 
A rendelet 3. § (2) bekezdés h./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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 h.) idősek karácsonyi támogatása 
 

2. § 
 

A rendelet az alábbi 18/B. §-sal egészül ki: 
 
A Képviselő-testület évente egy alkalommal, a 65. életévüket betöltött 
Szeghalmon állandó lakóhellyel rendelkező személyeket támogatásban részesíti 
a költségvetési rendeletben meghatározott keret erejéig. 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
2/9. sz. napirend: Szeghalom Petőfi utca építésének pótmunka igénye 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A kivitelező jelezte, hogy a Petőfi u. vasút és 
körgát közötti szakasza olyan állapotban van, amely egy erősebb aszfaltalapot 
igényel. Az előterjesztés szerint az irányítóhatóságtól engedélyt kell kérni, hogy 
remixes módszerrel újítsa fel az Önkormányzat az utat, ez teljes szerkezetű 
átépítést jelentene. Tekintettel arra, hogy az útfelújítás is támogatásból valósult 
meg és mivel ezt a közbeszerzés során takarékosan használta fel az 
Önkormányzat, ennek a megvalósítása a fennmaradó támogatásból valósulna 
meg 2011. május 31-ig. Ez is hasonló az előző előterjesztéshez, amennyiben 
hozzájárul az irányítóhatóság, akkor ezt a pótmunkát elvégzik hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával. Tehát ez is feltételes, 
ha nem lesz meg a szükséges engedély, akkor az eredeti terv szerint lesz 
felújítva a jelzett útszakasz. 
Bizottsági tagok egyetértettek az előterjesztés határozati javaslatával, kéri a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd szavazásra 
bocsátja az előterjesztést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
164/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Petőfi utca építésének pótmunka igényét feltételesen fogadja el az 
Önkormányzat, a támogató kedvező döntése esetén hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytasson le. Ennek lefolytatására Dr. Varga 
Imre bonyolítót bízza meg, a kivitelezés véghatáridejét 2011. május 31-i 
teljesítéssel határozza meg. 
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Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Folyamatos, Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
B e j e l e n t é s : 
 
Macsári József polgármester: A nyilvános testületi ülésnek egyéb napirendje 
nincs, és a továbbiakban három szóbeli bejelentése van, amelyben kérné 
képviselőtársainak a döntését. A Békés Megyei Vízművek Zrt. megkereste az 
Önkormányzatot Szeghalom város tulajdonában lévő víztorony műszaki 
felülvizsgálatával kapcsolatban, amit a Műszaki Iroda is indokoltnak tart. A 
Vízművek Zrt. egy céget jelölt meg, akiknek szakemberei ezt a munkálatot 
elvégeznék 1.250 e Ft +ÁFA költséggel. Javasolja Képviselő-testületnek, hogy a 
műszaki felülvizsgálatot a rekonstrukciós alap terhére végeztessék el, mivel ez 
szükségszerű. A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
165/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szeghalom város tulajdonát képező víztorony műszaki felülvizsgálatát a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. által javasolt cég elvégezze 1.250/e + ÁFA költséggel, a 
2011. évi rekonstrukciós alap terhére. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Folyamatos, Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Magyar Erőemelő Egyesület titkárának 
megkeresése alapján, amennyiben támogatják, úgy a városban rendezik meg az 
Erőemelő Világkupát. 3 napos rendezvényről és kb. 250 versenyző fogadásáról 
lenne szó, 2011. novemberében. Javasolja képviselőtársainak, hogy ehhez 
járuljanak hozzá, valamint biztosítsanak a rendezvényhez 1,2 millió Ft 
támogatást, ami a verseny díjazására, a nemzetközi sportszövetség vezetőinek a 
díjazására, elszállásolására, TV közvetítésre lenne felhasználva. 
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Szándéknyilatkozatra lenne szükség, és amennyiben ehhez hozzájárul a 
Képviselő-testület, akkor a nemzetközi versenynaptárba Szeghalom neve kerül a 
verseny helyszínéül. Javasolja, hogy a felkéréshez járuljon hozzá a Képviselő-
testület, és ezt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 
166/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a 2011. novemberben megrendezésre kerülő Erőemelő Világkupát 
Szeghalom városban bonyolítsák le a szervezők. A 3 napos rendezvényhez 
1,2 M Ft támogatást biztosítanak a 2011. évi költségvetése terhére, amelyből a 
felmerült költségeket finanszíroznák (verseny díjazása; nemzetközi szövetség 
elnökének, alelnökének szállásdíja, étkeztetése). 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a Magyar 
Erőemelő Egyesületet. 
 
Határidő: 8 napon belül, illetve értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Javasolja a továbbiakban, hogy a városban lévő 
összes védett fák felülvizsgálatát végeztessék el szakértővel, ezzel elkerülhetőek 
a balesetek, amelyet korhadt fák kidőlése okozhat. Egy legutóbbi esetet említ, 
amikor autóra dőlt egy egészségesnek látszó fa, amelyről utólag a szakértő 
megállapította, hogy belül el volt korhadva. Az intézmények előtt sok fa 
található, a gyerekek testi épségét is veszélyeztetheti egy hasonló eset, így nagy 
a felelősség, és szeretné, ha tanulmány készülne a városban lévő valamennyi fa 
állapotáról. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Egyetért a felvetéssel, de konkrétan meg 
kellene határozni azt, hogy milyen helyen lévő, illetve milyen korú fákat, fasort 
kell átnézni. 
 
Nagy István Műszaki Iroda vezetője: A városközpontban lévő fákat kertész 
szakemberrel közösen felülvizsgálták, és a közterületen lévő területet is 
folyamatosan átnézetik erdész szakemberekkel. Szükség van a fák gondos 
felülvizsgálatára.  
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Macsári József polgármester: A Fáy utcán kidőlt fa látszólag egészséges volt, 
belülről korhadt, de ezen kívül a gyökérzetet is vizsgálni kell, és a szakvélemény 
rávilágít a problémákra. Az elhangzott hozzászólás szerint nemcsak védett fákra, 
hanem az idős fafajták felülvizsgálatára is kellene árajánlatot kérni. Most csak a 
szándékban kellene döntést hozni, és majd a Képviselő-testület később dönt a 
szakértő kiválasztásáról. 
 
Bartis Márton alpolgármester: A fák egészségi állapotát illetően a Műszaki 
Iroda vezetőjével korábban már vizsgálódtak, és véleménye szerint minden fát 
érdemes átvizsgálni akár az egykori gömbakác maradványait is. Támogatja a 
polgármester úr javaslatát, de mindemellett kérhetnének árajánlatot a kártevők 
elleni védekezést illetően is, mivel bizonyos fafajtákban nagy kárt okoznak a 
kártevők, tehát gondoskodni kell a védelemről is. 
 
Macsári József polgármester: Az elhangzottak alapján javasolja a városban 
lévő összes fát átvizsgáltatni szakértővel, kor és fafajtákra kérjenek árajánlatot, 
és később kerül sor döntésre, hogy kit és milyen feltételekkel bíznak meg. 
Fentiek után szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 igen –  egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
167/2010. (XII. 20.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja 
szakértővel átvizsgáltatni a városban lévő fákat, és erre árajánlatot kérni 
fafajták és koruk szerint, illetve kártevők elleni védekezésre. 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Év vége közeledtével néhány szót szól az itt 
élőkhöz. Visszatekintve az elmúlt időszakra, UNIÓ-s pályázati támogatásból 
hamarosan befejeződik a városközpont rekonstrukció. Megújultak a jeles 
intézmények, terek, járdák, utak, a közvilágítás és esztétikai szempontból is 
szebbek, jobbak lettek a város létesítményei a beruházással. Előretekintve a 
2011-es évre, a kötelező feladatok mellett a fejlesztéseket folytatni kell az utak 
és járdák vonatkozásában a városközponton túl is. Fontosnak tartja ezen kívül a 
munkahelymegtartást és munkahelyteremtést, és ennek érdekében a helyi 
vállalkozók támogatását. Rendezni kell a civilszervezetekkel és az egyházzal 
lévő kapcsolatot, és meg kell akadályozni a népességcsökkenést a munkahelyek 
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létesítésével, megtartásával, illetve emelni kellene az újszülöttek támogatását, és 
nem kell elfeledkezni a rászoruló kisnyugdíjból élők támogatásáról sem. 
Befejezésül mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket, és jó egészséget kíván az 
új évre. 
 
Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy egyéb bejelentés nincs, így 
megköszöni képviselőtársainak a munkáját és kellemes karácsonyi ünnepeket, 
boldog új évet kíván mindenkinek. Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen 
folytatja munkáját, és azt követően díjátadó ünnepségre kerül sor a Művelődési 
Központ színháztermében, ahol a 2010-ben kimagasló eredményeket elért 
tanulók, művészeti csoportok, sportolók, felkészítő pedagógusok, művészeti 
vezetők, edzők jutalmazására kerül sor. Az ünnepség után szerény vendéglátásra 
invitálja a Képviselő-testület tagjait, és a jelenlevő vendégeket. Megköszöni a 
figyelmet és a nyilvános testületi ülést lezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 Macsári József Dr. Oláh Ernő 
  polgármester címzetes főjegyző 


