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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 
26-án tartott nyilvános ülésérıl a Polgármesteri Hivatal 45. sz. 
tanácskozótermében  
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Hegyesi Zsuzsanna, Z. 
Nagy Tibor képviselı-testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, Dr. Oláh 
Ernı címzetes fıjegyzı, Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Polgármesteri 
Hivatal irodavezetıi, oktatási, kulturális intézmények vezetıi, napirendi ponttal 
érintettek, Farkasné Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános képviselı-testületi ülésen 
megjelenteket, napirendi pont kapcsán meghívott vendégeket és helyi 
kábeltelevízión keresztül a lakosságot, akik figyelemmel kísérik az ülés 
közvetítését. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, az ülés 
kezdetén 7 fı testületi tag van jelen, és javaslatot tesz a napirendek tárgyalására. 
Javasolja a meghívón szereplı napirendek tárgyalását azzal, hogy az 5. sz. 
napirendet zárt ülésen tárgyalja a Képviselı-testület, illetve a 4/11. sz. 
elıterjesztést javasolja levenni a napirendrıl, amellyel kapcsolatban egy 
határozati javaslatot fog elıterjeszteni. A napirendek tárgyalására vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület tagjai 5 igen és 2 tartózkodás mellett azzal egyetértettek. A 
4/11. sz. elıterjesztéssel kapcsolatban, szóban elıterjeszti a következı határozati 
javaslatot: a Képviselı-testület, a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképzı Iskola intézmény és 3 pedagógusa között kialakult munkaügyi 
vitában, hatáskör hiányában nem kíván állást foglalni, viszont a nézeteltéréseket 
törvényes keretek között, egyeztetés után kíséreljék megoldani az 
érdekképviseletek, illetve az oktatási bizottság elnökének bevonásával. A 
határozati javaslatot szavazásra terjeszti, és szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
51/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola intézmény és egyes dolgozói 
között kialakult munkaügyi vitában – hatáskör hiányában – nem kíván állást 
foglalni. 
 
A Képviselı-testület felhívja azonban a vitában érdekeltek figyelmét arra, hogy 
nézeteltéréseiket törvényes keretek között, egyeztetés után, - szükség esetén az 
érdekképviseletek bevonásával kíséreljék megoldani. Felkéri az Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottság Elnökét, hogy az egyeztetésen vegyen részt. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy fentiekrıl értesítse az érdekelteket. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester, Elek Ferencné Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság elnöke 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, 
bizottságok véleményezték az írásos anyagot, és elfogadásra javasolták. Kéri a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban 
hozzászólás nem hangzott el, majd az írásos anyagot szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
52/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a lejárt 
határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
2/1. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzatának 2010. évi 
zárszámadása 
2/2. sz. napirend: Beszámoló Szeghalom Város Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének teljesítésérıl 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
(Farkas Zoltán testületi tag e napirendnél érkezett, így a Képviselı-testület 
létszáma 7-rıl 8 fıre emelkedett.)  
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Macsári József polgármester: Javasolja, hogy a 2/1. sz. zárszámadási rendelet-
tervezettel együtt tárgyalják a 2010. évi költségvetés teljesítésérıl készült 
beszámolót, illetve az éves ellenırzési jelentést a költségvetési ellenırzési 
feladatok végrehajtásáról, az éves összefoglaló jelentést az Önkormányzatnál 
2010. évben végzett belsı ellenırzésekrıl. Ezzel a javaslattal a Képviselı-
testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. Az elıterjesztéseket tekintve, a 2010. 
évi költségvetés elfogadásakor legfontosabb célkitőzés az volt, hogy valamennyi 
önkormányzati intézmény zavartalanul mőködjön az év során, és a 2009-rıl 
áthúzódó beruházások: út- és járdaépítések, városközpont rekonstrukció 
munkálatai 2010-ben folytatódjanak. Elmondható a beruházásokkal 
kapcsolatban, hogy a végszámlák kiegyenlítése megtörtént, de pénzügyi és 
fizikai teljesítés az elmúlt év vonatkozásában kb. 80 %-ban teljesült, ez látszik a 
költségvetésbıl is. Valamennyi intézmény mőködéséhez biztosította az 
Önkormányzat a forrásokat, a mőködés zavartalan volt, és a felhalmozási 
kiadások elérték a 427 millió forintot, amely közel 18 %-a a város 
költségvetésének, és arányaiban ez szép teljesülés volt az elmúlt évet tekintve. 
Az elıterjesztésbıl kitőnik, hogy az intézmények megalapozott gazdálkodást 
nyújtottak be az év elején, ehhez képest a saját bevételek idıarányosan 
teljesültek, és ugyanez elmondható a város saját bevételeirıl is, ami 3,2 %-kal 
haladta meg az elızı évi önkormányzati szintet, és a helyi iparőzési adóbevételt 
tekintve, a tervezetthez képest több mint 34 millió forint folyt be. Mindez a 
teljesítés egy nagyszerő adózási fegyelmet mutat a vállalkozások, illetve a 
gépjármőadózók részérıl. Az intézmények, és önkormányzat megalapozott 
gazdálkodását mutatja, hogy a 2010. évi zárszámadás készítésekor látható volt, 
hogy 1,2 milliót meghaladó mértékben van az állammal szemben követelése 
normatíva igénylés vonatkozásában. Arányos teljesítés mutatkozik a kiadási 
oldalon is, bár a 2009. évi szintet mintegy 46 millióval  haladja meg a személyi 
juttatások kiadása, de a számadatok alapján látható, hogy 2010. évben a 
közmunka program miatt mintegy 30 milliós ilyen jellegő juttatás növekedés 
volt a költségvetésben, így ez nem mondható túl magas számnak. A dologi 
kiadásnál 28,8 %-os növekedés figyelhetı meg, amely megtévesztı a fordított 
ÁFA miatt, hiszen a beruházásokkal kapcsolatban a kiadási oldalon ezt ki kellett 
mutatni, és ez növelte meg a dologi jellegő kiadásokat. Több mint 190 millió a 
teljesülés a szociálpolitikai kiadásoknál 2010-ben, és mint már említette 427 
millió a felhalmozási kiadás. Az önkormányzat vagyonalakulását a mellékletben 
szereplı adatok szemléltetik, amely egy új melléklete a zárszámadásnak. 
Ugyancsak a belsı ellenıri jelentés anyagát is mellékelni kell a zárszámadás 
írásos anyagához, így ezt is együtt kell tárgyalni a napirenddel. Az írásos 
anyagot ezzel a szóbeli tájékoztatással egészítette ki, és kéri a hozzászólásokat. 
A Képviselı-testület bizottságai az elıterjesztett anyagokat részletesen 
megvitatták, és elfogadásra ajánlották Képviselı-testületnek. 
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Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Számára is megelégedést jelent az adózási 
mutató, és kifejezi tiszteletét a város minden adózójának, hogy 115 %-ra 
teljesült az Önkormányzat adóbevétele, ami fegyelmezett adózó embereket 
mutat. A továbbiakban utal a Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülésen 
elmondottakra, ami az önkormányzati lakások lakbér bevétele, illetve vízi 
közmőtıl származó bevételek 151,1 %-os teljesítésével kapcsolatos, amit 
hihetetlennek tart, mivel tudomása szerint nagyon sok önkormányzati 
lakbérhátralék van. További kérdése az 1. sz. mellékletben szereplı XI. 
visszatérülések összegével kapcsolatos, ami 263,9 %.  Véleménye szerint „a 
minden szép és jó mellett” tárgyilagosan, objektíven kell értékelni az 
intézmények és az önkormányzat gazdálkodását, hogy tudta biztosítani az 
intézmények mőködését, és hogyan lesz ez 2011-ben a kisebb állami támogatás 
és a növekvı kiadások miatt. Úgy érzi, hogy nagyon jól mutató bevételi és 
kiadási tételek mellett pénzmaradvánnyal lehet gazdálkodni 2011-ben, de az 
ıszinte igazság az, ha úgy tudják ezt prezentálni mindenki felé, hogy a valós 
számokat tudják látni és értékelni. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag, Pénzügyi Bizottság elnöke: A 2010. évi 
zárszámadás iránymutató számait áttekintve látható, hogy az Önkormányzat 
pénzügyi helyzete továbbra is stabil, ami a mai világban a környékbeli 
települések, illetve az ország egyéb városainak gazdálkodását is nézve ez a város 
számára nagy örömöt jelent. Utal Dr. Farkas Erzsébet képviselıtársa felvetésére, 
a következetes adózásra, az intézmények takarékos gazdálkodására, amely 
nagyban elısegítette a múlt évi eredményeket, és a beruházásokkal együtt a 
város vagyona is nagyban megnıtt. Megkéri a polgármester urat, hogy ennek 
nagyságáról adjon tájékoztatást. Elıreláthatólag ez évben mintegy 150 millió 
forinttal kevesebb forrásból kell gazdálkodni, mivel ennyivel kevesebb a 
támogatás a múlt évihez képest, ugyanakkor a költségek folyamatosan 
emelkednek. Bízik azonban abban, hogy a tervezések alapján ezt az évet is 
sikerül majd eredményesen zárni. Az mindenképpen nagy öröm, hogy a 
nagyberuházások mellett ilyen eredményes zárszámadásról számolhat be a 
város. A Pénzügyi Bizottság véleményezte a beszámolót, a zárszámadási 
rendelet-tervezetet és az ehhez kapcsolódó 2010. évi költségvetési ellenırzési 
feladatok végrehajtásáról szóló éves ellenırzési jelentést, a 2010-ben végzett 
belsı ellenırzésekkel kapcsolatos éves összefoglaló jelentéssel együtt. Az írásos 
anyagokat a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták, és Képviselı-testületnek 
elfogadásra javasolták. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Dicséret illeti meg a várost, a beszámolót tekintve. A 
támogatási célú pénzeszközök átadása címszó alatt szereplı tételt emeli ki az 
írásos anyagból, ami a segélyek jogtalan kifizetésére vonatkozik 867,1 % -ban, 
továbbá az ivóvíz és szennyvízrendszer rekonstrukcióra mintha kevesebb 
ráfordítás lett volna az elıirányzatnál. Ezekre kérne bıvebb tájékoztatást. 
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Macsári József polgármester: Szakfeladatok módosulásai miatt fordulnak elı 
ilyen tételek, mivel az Államkincstár év közbeni szakfeladat átsorolásokra 
kötelezi az önkormányzatokat, és ebbıl adódik, hogy bizonyos számadatok 
túlzóak az elıirányzathoz képest. Dr. Farkas Erzsébet képviselıasszonynak 
válaszolva elmondja, hogy valós számokat kell mutatniuk, hiszen olyan rendszer 
alapján dolgoznak, amely minden önkormányzat számára kötelezı, és ez alapján 
készítik el a beszámolót, az éves költségvetést és a zárszámadást ugyanolyan 
bontásban, ahogyan azt az Államkincstár megköveteli. Minden évben elhangzik, 
hogy kevesebb pénzbıl kell gazdálkodnia az önkormányzatoknak, de mindig 
arra törekedett, hogy a csökkenı állami normatíva ellenére is a feladatokat végre 
kell hajtani, és mindig mutatja a zárszámadás, hogy hogyan sikerül az 
intézményekkel közösen együtt teljesíteni az önkormányzat éves költségvetését. 
Ez jellemzı 2011-re is, az a cél, hogy továbbra is takarékosan, hatékonyan 
gazdálkodva el kell látni a kötelezı feladatokat. A város kimutatott vagyonával 
kapcsolatban tájékoztatásként elmondja, hogy 2002-ben a forgalomképes és 
forgalomképtelen vagyonok, illetve ami a számviteli törvény szerint ebbe a 
kategóriába tartozik, ezeknek az értéke 2,3 milliárd forint nagyságú volt, a 2010. 
év zárásakor, pedig több mint 8,6 milliárd forint nagyságú ugyanez a vagyon. 
Úgy ítéli meg, hogy mindig jól döntött a Képviselı-testület a fejlesztések 
elindításával, mivel ez folyamatosan növelte a város vagyonát. Ács Zsolt 
képviselıtársa elsı felvetését tekintve, a 867 % is a szakfeladatok módosulásai 
miatt jelentkezik ilyen nagy tételként. 
 
Kohut Tibor Pénzügyi Iroda vezetıje: Ács Zsolt képviselı úr ivóvíz és 
szennyvízrendszer rekonstrukciós kiadásokkal kapcsolatos kérdésére válaszolva 
elmondja, hogy az elvégzett munkák eddigi ellenértékét 2011. tavaszán fizették 
ki, a Képviselı-testület által meghatározott 2010-es rekonstrukciós program 
alapján.  
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, majd a 
beszámolót és a zárszámadási rendelet-tervezetet a mellékleteivel, valamint az 
elhangzott szóbeli kiegészítéssel, bizottsági állásfoglalásokkal együtt szavazásra 
bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot és rendeletet alkotta: 
 

H a t á r o z a t 
 
53/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítésérıl szóló beszámolót a 
2010. évi költségvetési ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló éves 
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ellenırzési jelentéssel, Önkormányzatnál 2010. évben végzett belsı 
ellenırzésekrıl szóló éves összefoglaló jelentéssel együtt. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

6/2011.(IV. 27.) sz. önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2010.évi zárszámadásáról 

 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a 2010. évi zárszámadásról a következı 
rendeletet alkotja: 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet hatálya  

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat 
költségvetési szerveire. 
 

II. FEJEZET 
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek zárszámadása 

 
2. § 

(1) A Képviselı-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2010. 
évi összesített zárszámadása 
 
a./ bevételi fıösszegének módosított elıirányzatát 2.929.856 ezer Ft-ban 
b./ kiadási fıösszegének módosított elıirányzatát 2.929.856 ezer Ft-ban 
c./ bevételi fıösszegének teljesítését    2.726.083 ezer Ft-ban 
d./ kiadási fıösszegének teljesítését   2.414.361 ezer Ft-ban 
állapítja meg az 1.számú mellékletnek megfelelıen. 
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(2) A helyi önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2010.évi 
zárszámadása  
 
a./ bevételi fıösszegének módosított elıirányzatát 2.929.152 ezer Ft-ban, 
b./ kiadási fıösszegének módosított elıirányzatát 2.929.152 ezer Ft-ban, 
c./ bevételi fıösszegének teljesítését    2.725.379 ezer Ft-ban, 
d./ kiadási fıösszegének teljesítését   2.413.685  ezer Ft-ban 
állapítja meg a 2. és 3. számú mellékletnek megfelelıen. 

 

(3) A cigány kisebbségi önkormányzat 2010.évi zárszámadása 

a./ bevételi fıösszegének módosított elıirányzata         704 ezer Ft, 
b./ kiadási fıösszegének módosított elıirányzata         704 ezer Ft, 
c./ bevételi fıösszegének teljesítése            704 ezer Ft, 
d./ kiadási fıösszegének teljesítése           676 ezer Ft. 
 

(4) A Képviselı-testület a helyi önkormányzat módosított pénzmaradványát – a 
8. számú melléklet szerinti kimutatásnak megfelelıen – hagyja jóvá. 

 
3. § 

 
A Képviselı-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. 
számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 

4. § 
 
A Képviselı-testület a mőködési bevételek és kiadások valamint a 
tıkejellegő bevételek és kiadások mérlegét a 9. számú melléklet szerint 
fogadja el. 

5. § 

A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadási 
elıirányzatának teljesítését a 4. számú melléklet szerint elfogadja. 
 

6. § 

A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi vagyonát és 
vagyonkimutatását a 10. és 19. számú mellékletek szerint, a 2010. évi 
egyszerősített mérlegben szereplı adatok alapján 
 

8.647.929 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

7. § 
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(1) A Képviselı-testület –a 8.számú mellékletben részletezett intézményenkénti 
szintő – a 2010.évi pénzmaradvány felhasználását engedélyezi. 

 
(2) Az önkormányzat címzetes fıjegyzıje és az intézmények vezetıi a 

pénzmaradványnak a 2011. évi költségvetési rendeletben történı 
átvezetésérıl és a módosításról gondoskodni kötelesek. 

 
 

8. § 
 

A Képviselı-testület az egyszerősített pénzforgalmi jelentést a 12. számú, míg 
az egyszerősített vállalkozási maradvány kimutatást a 13. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

9. § 
 

A cigány kisebbségi önkormányzat zárszámadását, elfogadó határozatát a 
18. számú melléklet tartalmazza. 

 
10. § 

 
A Képviselı-testület a társadalom- és szociálpolitikai kiadások és az átadott 
pénzeszközök felhasználásáról szóló tájékoztatót az 5. és 5/a. melléklet szerint 
fogadja el. 

 
11.§ 

 
A Képviselı-testület az általa fenntartott intézmények 2010. évi pénzellátását a 
7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

12.§ 
 

A Képviselı-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre 
átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának 
alakulását a 14. számú melléklet, az adóelengedéseket, adókedvezményeket 
tartalmazó kimutatást a 15. számú melléklet, az önkormányzat több éves 
kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. számú melléklet, míg a 2010. 
évi intézményenkénti létszámadatokat a 17. számú melléklet szerint fogadja 
el. 

III. FEJEZET 
A zárszámadás végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
13.§ 
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Az önkormányzat címzetes fıjegyzıje a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl az 
intézmények vezetıit e rendelet kihirdetését követı 15 napon belül értesíti. 
 

IV. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 
 
14.§ 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
3. sz. napirend: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 
Szeghalmi Kirendeltségének tájékoztatója 
 
Elıadó: Tóth Ferencné dr. kirendeltség-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelent Tóth 
Ferencné dr. kirendeltség-vezetıt, aki jelen volt az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság ülésén, ahol részletesen megvitatták a tájékoztatót. Színvonalas 
és tartalmas anyagot terjesztettek elı, amelyet köszönettel vettek. Bizottsági 
ülésen elhangzott egy kérdés, amely arra irányult, hogy 2011-ben lehetısége van 
a vállalkozóknak is bizonyos feltételekkel foglalkoztatni a Munkaügyi 
Központon keresztül támogatással a munkaerıket, és van-e erre igény? A 
Kirendeltség-vezetı Asszony válasza alapján több mint 50 fı munkerıt sikerült 
az elmúlt idıszakban kiközvetíteni vállalkozásokhoz. Több olyan lehetıség van 
a vállalkozásoknál, ami kedvezıbb, mint az önkormányzatoknál. Kitőnik a 
tájékoztatóból, hogy a Szeghalmi Kirendeltség vonzáskörzetébe tartozó 
településeken azoknak a munkanélkülieknek a legnagyobb a száma, akik 8 
általános iskolai végzettséggel, illetve ennél alacsonyabb végzettséggel 
rendelkeznek, ami meghatározó a foglalkoztatásban. 
A bizottságok véleményezték a tájékoztatót, és azt elfogadásra javasolták a 
Képviselı-testületnek. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Az új közmunkaprogram szerint jóval több 
embert kell foglalkoztatni, ami jónak mondható, viszont sajnálatos, hogy a 8 
órás foglalkoztatásra nagyon kevés lehetıséget kapott a város. 4 órás munkában 
olyan kevés pénzt kapnak az emberek, mintha bérpótló juttatást kapnának, tehát 
semmivel sincs több jövedelmük, ha dolgoznak is, ennek nincs ösztönzı hatása. 
Nem lehet különbséget tenni az emberek között, mindenkit kötelezı 
foglalkoztatni a közmunkaprogramban, de a 6 és a 8 órás foglalkoztatás lenne a 
legkedvezıbb mindenki számára a megélhetést tekintve. A fogyatékossággal 
élık, akik az idén felülvizsgálaton voltak, nagy többségük nem kapta meg a 
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rokkantsági nyugdíjhoz szükséges 50 %-ot, és 27 ezer forintból kell élniük. İk 
is szívesen dolgoznának, ha lenne hol, ha lennének olyan cégek, vállalkozók, 
akik ıket is foglalkoztatnák. Szeghalmon nem sok ilyen cég van, és kérdése arra 
irányul, hogy ha 2-3 fıt alkalmaznak, kaphatnak-e támogatást a 
foglalkoztatásukra. Erre van-e lehetıség? 
 
Tóth Ferencné dr. kirendeltség-vezetı: Jogosnak ítéli meg a felvetéseket. A 
tájékoztatóból is kitőnik, hogy ez évtıl nemzeti közfoglalkoztatás szerint 
dolgoznak, egészen más most a közfoglalkoztatás, mint korábban. Most az a cél, 
hogy minél több ember részt vegyen a közmunkában, akár 4 órában és akár 2 
hónapos foglalkoztatással. Sokan keveslik ezt a munkalehetıséget, és aki ennek 
eleget tesz, az a jogszabály szerint már jogosult bérpótló juttatásra. Ott, ahol 
nagyon sok a segélyben részesülı, az önkormányzat nem tudja, hogy hogyan 
szervezze a foglalkoztatást annak érdekében, hogy senkit ne hagyjon ki, hiszen 
decemberben újra meg kell állapítani ezt a juttatást, és akinek nem lesz meg 
legalább 30 napos munkaviszonya, annak a következı évben nem állapítható 
meg ez a juttatás. Ezért a cél az, hogy mindenkit be kell vonni a munkába, és a 
Kirendeltségükhöz tartozó önkormányzatok mind erre törekednek. A 
körzetükben nem is jellemzı az, hogy ezt az emberek nem fogadják el, de 
nagyobb városokban nehéz a munkaerıigényt kielégíteni, mivel ott már elérte 
célját a nemzeti közfoglalkoztatás, hiszen a cél az, hogy vissza kellene irányítani 
az embereket az elsıdleges munkaerıpiacra. Egy nagyobb városban több 
munkalehetıség van, és az emberek igyekeznek ebbıl a rendszerbıl kilépni a 
jobb megélhetés érdekében. Másabb a helyzet kisebb településeken, ahol nem 
tudnak válogatni az emberek munkalehetıségek között, ha az önkormányzat 
nem tud számukra munkahelyet biztosítani, akkor nem találnak. Arra, hogy 
kevés a 8 órás foglalkoztatási lehetıség, erre azt tudja mondani, hogy a 
Kormány határozta meg ezt a felosztást a 8 és 4 órásra. Vannak olyan dunántúli 
települések, akik nem élik fel a részükre biztosított közmunkapénzt, és a féléves 
leltár után ez felosztható lesz majd, ott ahol igény lesz rá, így bízik a további 
támogatásban. A fogyatékossággal élık vonatkozásában utal a 3 éves európai 
programra a TÁMOP-ra, ami azokat az embereket támogatja, akik nem érik el a 
rokkantsági nyugdíjhoz szükséges rokkantsági fokot és még rehabilitálhatóak, 
ık rehabilitációs járadékban részesülnek, ezeknek az embereknek a 
foglalkoztatását ebbıl a programból biztosítják. Ezzel a lehetıséggel élnek is a 
polgármesteri hivatalok, és a vállalkozások, a rehabilitációs hozzájárulás 6-8-
szorosára növekedett ettıl az évtıl, hiszen a 20 fı fölötti foglalkozatóak 
esetében, ha nem foglalkoztatnak rehabos munkaerıt, akkor 1 millió forintot kell 
befizetni, és sok vállalat élt a lehetıséggel, hogy foglalkoztatják a rehabilitációs 
járadékban és rendszeres szociális járadékban részesülıket. Akik ebbe a körbe 
nem férnek bele, van ún. foglalkoztatás bıvítı bértámogatás, ahol plusz 10 %-ot 
ad a Munkaügy olyan munkáltatónak, aki megváltozott munkaképességő 
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dolgozót foglalkoztat. Az írásos tájékoztatót ennyivel egészítette ki, és egyben 
válaszolt az elhangzott kérdésekre is. 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel megköszöni a szóbeli tájékoztatót, 
és javasolja az elıterjesztés tudomásulvételét, amelyet szavazásra terjeszt a 
bizottsági állásfoglalásokkal együtt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
54/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi a 
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szeghalmi 
Kirendeltségének írásos tájékoztatóját a munkaerı piaci helyzetrıl, az 
elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt. 
 
4/1. sz. napirend: Alapító Okiratok módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Szükséges az intézmények alapító okiratainak 
módosítása jogszabályváltozások miatt, az elıterjesztésben foglaltak szerint. 
Bizottságok véleményezték az erre vonatkozó határozati javaslatokat, és 
elfogadásra javasolták Képviselı-testületnek mindegyik intézményre 
vonatkozóan. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket.  
Hozzászólás nem hangzott el, és javasolja, hogy az elıterjesztéseket 
egybeszavazzák meg a határozati javaslatok alapján. Ezzel a Képviselı-testület 
tagjai egyhangúlag egyetértettek, majd szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatokat és megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

55/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Tildy Zoltán Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

1., Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
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11. A költségvetési szerv besorolása: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója 
alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 

Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 
Valamennyi elıirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
Pénzügyi- gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 
 

2., Az Alapító Okirat 13. pontja és alpontjai helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 
 
13. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat számai: 
 Alaptevékenységek: 

5629121: Óvodai intézményi étkeztetés 
5629131: Iskolai intézményi étkeztetés 
5629141: Tanuló kollégiumi étkeztetés 
6820221: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8520111: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
8520121: Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 
rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő iskolai nevelése, 
oktatása: enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai tagozaton 
nevelése, a többi tanulóval nevelhetı értelmi, beszédfogyatékos, autista, a 
megismerı funkciók és/vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı, valamint a megismerı funkciók és/vagy a 
viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált 
nevelése, oktatása  
8520211: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
8520221: Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 
rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő iskolai nevelése, 
oktatása: enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai tagozaton 
nevelése, a többi tanulóval nevelhetı értelmi, beszédfogyatékos, autista, a 
megismerı funkciók és/vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı, valamint a megismerı funkciók és/vagy a 
viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált 
nevelése, oktatása. 
8520311: Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban: zongora; 
rézfúvós (trombita, kürt, harsona, tuba); fafúvós (furulya, klarinét, fuvola, 
fagott); gitár, ütı; magánének tanszakok 
8520321: Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti ágban: 
szobrászat, festészet, grafika tanszakok, táncmővészeti ágban: társastánc, 
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néptánc, balett tanszakok, szín és bábmővészeti ágban: színjáték, bábjáték 
tanszakok 
8559111: Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
8559121: Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 
8559141: Általános iskolai tanulószobai nevelés 
8559151: Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
8560111: Pedagógiai Szakszolgáltató tevékenység;  
Pedagógiai Szakszolgálat feladatai: gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés, gondozás; fejlesztı felkészítés, nevelési tanácsadás; logopédiai 
ellátás; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés. 
8560121: Korai fejlesztés, gondozás 
8560131: Fejlesztı felkészítés 
9101211: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Választható tanórai foglalkozások szervezésével segíti a személyiség 
gazdagodását, a mővelt emberré válást, a továbbtanulást, pályaválasztást. 
Rehabilitációs foglalkozás szervezésével segíti a beilleszkedési, 
magatartási rendellenességgel, tanulási zavarral rendelkezı tanulók 
személyiségfejlıdését. A hátrányos helyzető és a halmozottan hátrányos 
helyzető tanulók megsegítésére képesség kibontakoztató foglalkozást 
szervez. 
9312041: Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása 

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
5590992: Egyéb máshova nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
5629162: Üdülıi, tábori étkeztetés 
5629172: Munkahelyi étkeztetés 
5629202: Egyéb vendéglátás 
6820222: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
Az Alapító Okirat módosításai 2011. május 01. napján lépnek hatályba. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. május 01. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
 
56/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővelıdési, Sport- és 
Szabadidı Központ Szeghalom Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

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

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
TEÁOR 900400: Mővészeti létesítmények mőködtetése 
TEÁOR 7490 Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tudományos 
mőszaki tevékenység 
TEÁOR 5914 Filmvetítés 

 
Alaptevékenységek:  

5520011: Üdülıi szálláshely-szolgáltatás 
5914111: Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, 
filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken 
6820021: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
9105021: Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek 
mőködtetése 
9311021: Sportintézmények mőködtetése és fejlesztése 

 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett 
alaptevékenységek: 
6820022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
749031 Módszertani szakirányítás 
A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a 
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL törvényben foglaltak szerint 
az Önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátása. 

2., Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

14. A költségvetési szerv besorolása: 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı 
és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 
Valamennyi elıirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
Pénzügyi- gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 
 

Az Alapító Okirat módosításai 2011. május 01. napján lépnek hatályba. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
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Határid ı: 2011. május 01. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
57/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testület a Szeghalom Város 
Önkormányzat Hivatásos Tőzoltósága Szeghalom Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

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

8. A költségvetési szerv szabad kapacitás kihasználás érdekében végzett 
alaptevékenységek: 

 
TEÁOR Megnevezés (SZJ) 
80.20. Biztonsági rendszerszolgáltatás 

Riasztórendszer figyelı szolgálat 
74.60.13.0 

77.39. Máshová nem sorolt egyéb kölcsönzés 71.34.10. 
45.20. Gépjármőjavítás, - karbantartás 

Gépjármőmosás 
 

50.20.31. 
49.41. Közúti teherszállítás 60.24. 
68.20. Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70.20. 

 
4520002: Gépjármőjavítás,- karbantartás 
4939092: Máshova nem sorolható egyéb szárazföld személyszállítás 
4941002: Közúti áruszállítás 
6820022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

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

10. A költségvetési szerv besorolása: 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv. 
Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 
Valamennyi elıirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
Pénzügyi- gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 

 
3. Az Alapító Okirat 13.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

13.1. Alaptevékenysége: 
Alkalmazandó szakfeladatok: 
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8020001: Biztonsági rendszerszolgáltatás 
8425211: Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítás 
8425221: Megelızés, szakhatósági tevékenység 

 
Az Alapító Okirat módosításai 2011. május 01. napján lépnek hatályba. 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. május 01. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
 

58/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testület a Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Szeghalom Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1., Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

3. Az intézmény mőködési köre: 
Szeghalom város és vonzáskörzete 

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

8. A költségvetési szerv besorolása: 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 
Önállóan mőködı költségvetési szerv 
Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 
Az intézmény elsısorban szakmai célú költségvetési keretekkel 
rendelkezik, amelyek felett kötelezettség vállalási, teljesítésigazolási 
joggal és felelısséggel bír.  
A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti 
egységekkel rendelkezik, ezen kívül egyes adminisztratív, szellemi 
támogató feladatokat is – e célt szolgáló, külön szervezeti egység 
nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi – gazdasági feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 

 
3., Az Alapító Okirat 12.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

12.1. Alaptevékenységek: 
8510111: Óvodai nevelés, ellátás 
8510121: Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése: 

a többi gyermekkel együtt nevelhetı értelmi, beszédfogyatékos, 
autista, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének 
organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos 
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rendellenességével küzdı, valamint a megismerı funkció, vagy 
a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı 
tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermek integrált 
nevelése. 

8891011: Bölcsıdei ellátás 
 
4., Az Alapító Okirat 12.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

12.2. Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység 
Az intézmény szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett 
alaptevékenységet nem végez. 

 
5., Az Alapító Okirat 12.3. pontja hatályát veszti. 
 
Az Alapító Okirat módosításai 2011. május 01. napján lépnek hatályba. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. május 01. 
Felelıs: Macsári József polgármester 

 
H a t á r o z a t 

 
59/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testület a Városi Polgármesteri 
Hivatal  Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1., Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

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

841105 helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 
Alkalmazandó szakfeladatok 
0210001:Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenysége 
3600001:Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
3700001: Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
3811031: Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, 
szállítása, átrakása 
3811041: Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) 
begyőjtése, szállítása, átrakása 
3812021: Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása 
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4211001: Út, autópálya építése 
5221101: Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 
5520011: Üdülı szálláshely-szolgáltatás 
6810001: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6820011: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6820021: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8129001: Egyéb takarítás 
8130001: Zöldterület kezelés 
8411121: Önkormányzati jogalkotás 
8411141: Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
8411151: Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
8411161: Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411171: Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 
8411181: Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 
8411241: Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
8411261: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 
8411271: Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 
8411331: Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
8411911: Nemzeti ünnepek programjai 
8411921: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
8413351: Foglalkoztatást elısegítı támogatások 
8413391: Munkanélküli ellátások finanszírozása 
8413521: Mezıgazdasági támogatások 
8414011:Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 
8414021: Közvilágítás 
8414031: Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások 
8419021: Központi költségvetési befizetések 
8421551: Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 
8424211: Közterület rendjének fenntartása 
8424221: Igazgatásrendészet 
8425311: Polgári védelem ágazati feladatai 
8425321: A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
8425411: Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek 
8520111: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,  
oktatása (1-4. évfolyam) 



 19 

8520211: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,  
oktatása (5-8. évfolyam) 
8531111:Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) 
8621011: Háziorvosi alapellátás 
8623011: Fogorvosi alapellátás 
8623031: Fogorvosi szakellátás 
8690411: Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
8690421: Ifjúság- egészségügyi gondozás 
8820001: Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
8730111: Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
8790181: Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
8810111: Idısek nappali ellátása 
8821111: Rendszeres szociális segély 
8821121: Idıskorúak járadéka 
8821131: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821151: Ápolási díj alanyi jogon 
8821171: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
8821181: Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
8821191: Óvodáztatási támogatás 
8821221: Átmeneti segély 
8821231: Temetési segély 
8821241: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821251: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
8822021: Közgyógyellátás 
8822031: Köztemetés 
8892011: Gyermekjóléti szolgáltatás 
8899351: Otthonteremtési támogatás 
8892041: Kapcsolattartási ügyelet 
8899211: Szociális étkeztetés 
8899221: Házi segítségnyújtás 
8899231: Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
8899241: Családsegítés 
8899361: Gyermektartási díj megelılegezése 
8899421: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
8899431: Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
8903011: Civil szervezetek mőködési támogatása 
8903021: Civil szervezetek program és egyéb támogatása 
9105021: Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek 
mőködtetése 
9312011: Versenysport- tevékenység és támogatása 
9312021: Utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása 
9311021: Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
9319031: Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
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9603021:.Köztemetı- fenntartás és mőködtetés 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: nincs 
Vállalkozási tevékenysége: nincs. 

A hivatal alaptevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv. értelmében az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási 
ügyek döntésére való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, továbbá 
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott 
feladatok ellátása (Ötv. 38. § (1). 

2., Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

15. Költségvetési szerv besorolása: 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı és  
gazdálkodó költségvetési szerv. 
Saját gazdasági szervezete látja el a gazdálkodással, költségvetés-
tervezéssel, az elıirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó 
elıirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, mőködtetéssel, 
beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerı-
gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, analitikai nyilvántartással, 
könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással 
összefüggı feladatait. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés 
alapján folytatja. 
A kötelezıen ellátandó feladatok során keletkezı díjak beszedési 
rendjérıl az önkormányzat által kiadott számviteli politika alapján 
gondoskodik.  
A rendelkezések kiterjednek a nem vállalkozási tevékenység körében, az 
alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben 
lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásából eredı 
bevételek díjainak és a bevételek megállapodás útján történı szerzésének 
szabályaira, amelyet nem nyereségszerzés céljából végeznek. 
A - Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete által jóváhagyott 
- a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelısségvállalás 
rendjérıl szóló megállapodások alapján ellátja az önállóan mőködı 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Szeghalom, az önállóan mőködı 
Nagy Miklós Városi Könyvtár, valamint az önállóan mőködı Sárréti 
Múzeum pénzügyi, gazdasági feladatait is.  
Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: A Polgármesteri Hivatal 
teljes jogkörő szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi a hivatal 
rendelkezésére bocsátott saját elıirányzatra. 
 

Az Alapító Okirat módosításai 2011. május 01. napján lépnek hatályba. 
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Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. május 01. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/2. sz. napirend „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító 
Program  
Elıadó: Macsári József polgármesrter 
 
Macsári József polgármester: Az ivóvízminıség-javító programmal 
kapcsolatos elıterjesztés két pontból áll, egyrészt, hogy a Társulás tagja 
hozzájárul ahhoz, hogy a társulások konzorciumának megalakításában részt 
vegyen, továbbá amirıl már korábban is döntött a Képviselı-testület, hogy a 
szakemberek által elkészített és átvizsgált anyagok alapján költségcsökkentı 
tényezıként jelenik meg az aradi vízellátás, amennyiben a kormányközi 
megállapodások keretében erre lehetıség lesz. Mindezt határozatban kéri a 
konzorciumvezetı elnök úr, Vantara Gyula. Kéri ezzel kapcsolatban a 
véleményeket, észrevételeket. Bizottságok elfogadásra javasolták a határozati 
javaslatot. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az elıterjesztést 
szavazásra terjeszti, ennek alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
60/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
1./ Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a „KÖZÉP-
BÉKÉSI TÉRSÉG”  Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás tagja 
hozzájárul, hogy a Társulás a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító program – az 
aradi víz átvezetését figyelembe vevı – úgynevezett II. változatának, 
kidolgozása érdekében több Társulás által megalakítandó Társulások 
Konzorciumának, megalakításában részt vegyen. 
 
2./ Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a „KÖZÉP-
BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás tagja, a Dél-
alföldi Ivóvízminıség-javító program – az aradi vízátvezetést figyelembe vevı – 
úgynevezett II. változatának kidolgozásakor a település vízellátását az aradi 
vízátvezetéssel létrejövı regionális ellátás mőszaki változatával kéri 
megterveztetni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
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Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/3. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat Tőzoltóságának 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Tőzoltóság Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata annyiban módosul az elızıhöz képest, hogy részben a mentési 
osztályvezetı, szolgálatvezetı parancsnok jogköre bıvült és a változás ebbıl 
ered. Bizottságok véleményezték az SZMSZ-t, és elfogadásra javasolták. Kéri az 
SZMSZ módosításával kapcsolatos esetleges hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nem volt, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

61/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szeghalom Város 
Önkormányzat Hivatásos Tőzoltósága – a határozat mellékletét képezı – 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/4. sz. napirend: Népi ülnökök választása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztésben 6 fı szerepel, köztük 
kötelezıen 2 pedagógus ülnök választására kerül sor. Bizottságok 
véleményezték a határozati javaslatot, és elfogadásra javasolták Képviselı-
testületnek. Az ülnökök személyét egyenként szavaztatja meg, kérdezi 
képviselıtársait, hogy van-e hozzászólás. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Kérdése, hogy miért kell személy szerint 
szavazni, ezt a bizottsági ülésen is megkérdezte. Az elıterjesztésben hol van ez 
leírva? 
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Dr. Farkas József alpolgármester: Az elıterjesztett anyaggal kapcsolatban 
személy szerint kell szavazni. 
 
Macsári József polgármester: Személy szerint szavazásra bocsátja Képviselı-
testület felé a népi ülnökökre, pedagógusülnökökre tett javaslatokat. A 
szavazások eredménye alapján megállapítja, hogy Dajka Margit Erzsébetet 8 
igen szavazattal, egyhangúlag; Garzó Gyulánét 8 igen szavazattal, 
egyhangúlag; Kardos Andreát 6 igen 2 tartózkodással; Walterné Gál Valériát 
8 igen szavazattal, egyhangúlag; Kaszanyi Lajost 8 igen szavazattal, 
egyhangúlag; Knapekné Balogh Juliannát 8 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatta a Képviselı-testület és az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

62/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1997. évi LXVII. 
tv. alapján az alábbi személyeket választja bírósági ülnököknek: 
 
1. Dajka Margit Erzsébet ülnök Szeghalom, Pozsonyi u. 23. 
2. Garzó Gyuláné ülnök Szeghalom, Hunyadi u. 55/1. 
3. Kardos Andrea ülnök Szeghalom, Dózsa Gy. u.19-

25/A.II/26. 
4. Walterné Gál Valéria ülnök Szeghalom, Nádasdy u. 44.. 
5. Kaszanyi Lajos pedagógusülnök Szeghalom, Nádasdy u. 29/1. 
6. Knapekné Balog Julianna pedagógusülnök Szeghalom, Szabadság tér 2. 

II./6. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a további szükséges 
intézkedések megtételérıl. 
 
Határid ı: 2011. május 05. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/5. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı 
Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata, Pedagógiai Programja, 
Min ıségirányítási Programja 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az intézmény mindhárom anyagát CD-n a 
bizottsági és testületi tagok megkapták, a közoktatási szakértı véleményével 
együtt. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság az anyagokat véleményezte, és 
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a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolta. Kéri a hozzászólásokat az 
anyaggal kapcsolatban. 
 
Elek Ferencné testületi tag, mint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
elnöke: Korábban is volt Testület elıtt az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata, és akkor merültek fel olyan problémák, hogy az intézmény 
pedagógiai programja, minıségirányítási programja és a szervezeti és mőködési 
szabályzata nem volt azonosítva. Ez most az elıterjesztés tanúsága szerint 
megtörtént, és a Képviselı-testület tájékoztatására felolvassa Korponai Sándor 
közoktatási szakértı véleményét, aki az anyagot szakmailag véleményezte. A 
szakértıi vélemény szerint a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképzı Iskola alapító okiratát, a pedagógiai programját, minıségirányítási 
programját, szervezeti és mőködési szabályzatát beadta, az igazgató úr kijelenti, 
hogy ugyanazt az SZMSZ-t tárgyalta a nevelıtestület, a diákönkormányzat, mint 
ami a Képviselı-testület elé lett terjesztve, amit tárgyalnak. A vizsgálat, amely 
az SZMSZ-re vonatkozott a dokumentum tartalmi változásának elkészítésekor a 
nevelıtestület szem elıtt tartotta a jogforrásként használt közoktatásról szóló 
törvényt és más nevelési és oktatási intézmények mőködésérıl szóló 
rendeleteket. Érvényesül az új feladatmutatók alkalmazásának a gyakorlata. 
Pedagógiai program változása is alapvetıen az alapító okirat által kijelölt 
módosításokból következı kiegészítéseket tartalmazza. Az elıre hozott 
szakképzésnek nevezett 3 évfolyamos szakképzési programot még az intézmény 
nem alkotta meg, így ez a 2011-12-ben tanévben nem kerül bevezetésre. Az 
intézmény Minıségirányítási Program aktualizálása során pontosításra kerültek 
az elvárási folyamatok, valamint az alkalmazott dokumentumok formai 
fejlesztése. A közoktatási szakértı elfogadásra javasolja az SZMSZ-t, amelyet 
az Oktatási Bizottság is elfogadásra javasol Képviselı-testületnek.  
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a fenti tájékoztatást, és szavazásra 
bocsátja az elıterjesztést az elhangzott szóbeli tájékoztatással, bizottsági 
állásfoglalással együtt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
63/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola – a határozat mellékletét 
képezı – Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, Pedagógiai Programját és 
Min ıségirányítási Programját jóváhagyja. 
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Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/6. sz. napirend: Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi 
élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló rendelet 
módosítása  
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti a rendelet-tervezetet, amelybıl kitőnik 
egy mérsékelt áremelés a nyersanyagköltséget tekintve, zárójelben szerepel a 
jelenlegi költség. Sajnos az elmúlt idıszakban az élelmiszerárak emelkedései 
miatt szükséges az étkezési nyersanyagköltségeket emelni. A bizottságok 
véleményezték a rendelet-tervezetet, azzal egyetértettek, és javasolták 
Képviselı-testületnek elfogadni. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos 
hozzászólásokat. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag, mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: Köszönti a testületi ülésen megjelent új élelmezésvezetıt, Banga 
Imrénét. A gyermekélelmezés nem kevés ráfizetéssel mőködı ágazat volt az 
elmúlt évben. Ebbıl a csekély áremelésbıl nem tudni, hogy hogyan tud majd az 
intézmény gazdálkodni, és hogyan tudja ebbıl megvalósítani az élelmezést. 
Megítélése szerint nagyon szorosan együtt kell mőködnie az élelmezésvezetınek 
a gazdaságvezetıvel, illetve rá kell figyelniük, hogy a gyermekeknek korosztály 
szerint milyen adagra és milyen összetételő táplálékra van szükségük. Itt utal 
egy korábbi esetre, amikor a 2 éves bölcsıdei gyermekek számára perecet 
biztosítottak, ami számukra nem megfelelı. Bizottsági ülésen is javasolta, hogy 
keresni kell a helyi kistermelıkkel a kapcsolatot, akik biztosítani tudják az 
egészséges táplálkozáshoz a nyersanyagot akár fele áron, mint egy nagy 
áruházláncon keresztül. A gyermekélelmezéssel kapcsolatban mindenkinek a 
figyelmébe ajánlja a hozzáértık megkeresését és segítıszándékkal hozzáállni a 
gyermekétkeztetés mőködtetéséhez az eredményes mőködés érdekében, hogy ne 
ráfizetéssel mőködjön az intézmény. 
 
Z. Nagy Tibor testületi tag: A problémával folyamatosan foglalkoznak, a helyi 
közétkeztetést körbejárták, és meg kellene keresni azt a pontot, hogy hol kezdjék 
el a lépéseket, mert a konyhák állapota egyik helyen sem megfelelı. Elhangzott 
a fentiekben a helyi kistermelıktıl való beszállítás, ezzel kapcsolatos véleménye 
az, hogy ez nehézséget okozna, mivel folyamatosan erre nem lenne lehetıség. 
Példaként említ egy gyulai konyhát, ahol helyi vállalkozóval szerettek volna 
megegyezni, de a folyamatos szállítás nem sikerült. Javasolja, a Testület mondja 
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ki, hogy hol kezdjék el ezzel kapcsolatban az elsı lépéseket a probléma 
megoldása érdekében. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Ez a gyermekélelmezés azóta mostoha 
gyermeke az önkormányzatnak, amióta az iskolához kapcsolták, míg más 
rendszerben mőködött, addig eredményesebb volt. Mindkét konyhát végigjárták, 
átnézték, és egyik sem alkalmas jelentısebb fejlesztésre, 1000-1200 adagos 
gyermekélelmezés kialakítására, így mielıbbi megoldást igényel a probléma. A 
fenti felvetés megdöbbentı, hogy el nem fogyasztott ételt biztosítottak a 
bölcsıdések részére, ugyanis a gyermekélelmezés az általános iskolához 
tartozik, akinek van igazgatója, gazdaságvezetıje, tehát ezt le kellett volna 
ellenırizniük, és nyílván nem a Képviselı-testületnek kell ezt megtennie. Az 
köszön vissza, hogy ennek az intézménynek nincs gazdája, és az a javaslata, 
vizsgálják meg, hogyan lehetne megteremteni egy korszerő konyhát, ahol 
biztosítani tudják a gyermekek részére korosztály szerint az egészséges 
táplálkozáshoz szükséges étkezést a fıorvos asszony szerinti elıírások szerint. 
Nyílván korszerőbb eszközökkel hatékonyabban tudnák mőködtetni a 
gyermekélelmezést, és ebben el kell indulniuk, mert jelenleg egyik telephelyen 
sem megfelelıek a feltételek. Dönteni kell abban, hogy vagy építenek egy új 
konyhát, vagy pedig megpróbálják a fiú kollégium területén lévı intézményt 
felújítani a hatékonyabb mőködés érdekében. Most nincs értelme annak, hogy 
korszerőbb eszközöket vásároljanak ezekbe a konyhákba, megfelelı hely 
hiányában. Mindezt javasolja átgondolásra a Képviselı-testületnek. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: Valóban el kell dönteni, hogy a 
gyermekélelmezést hogyan akarja a város megoldani. A meglévı rendszerrel 
elırelépés nem várható a minıséggel kapcsolatban, így javasolja építészeti, 
technológiai szempontból szakemberekkel megvizsgáltatni, hogy mennyibe 
kerülne a fiúkollégium területén lévı gyermekélelmezést biztosító intézmény 
felújítása, technológiai korszerősítése. Azt is ki lehet már számítani, hogy a 
hatékonyabb munkaerı felhasználás, energiafelhasználás racionalizálásával 
mennyi idı alatt térül meg az a befektetés, amit akár hitelbıl is 
finanszírozhatnának. Amennyiben 7-10 év alatt ez a beruházás megtérülne, 
akkor nem kell félni ennek az elindításától, hiszen 30 év elteltével semmi nem 
változott, semmi nem újult meg a konyhán. Teljes mértékben egyetért azzal, 
hogy nagyon sok minden megújult, fejlıdött a városban, és ezen a területen is 
próbálni kell lépni, és meg kell vizsgálni a lehetıséget. 
 
Macsári József polgármester: Egyetért azzal, hogy meg kell nézni a 
lehetıséget. Van egy szép terv a konyhára, ebédlıre, és örömmel látja, hogy az 
új Széchenyi terv 2.-ben van ilyen, illetve lesz ilyen pályázati lehetıség, amely 
lehetıséget biztosítana a konyhák megújítására, mert azt teljesen fölöslegesnek 
tartaná, hogy esetleg meghirdetnék, és más formában próbálnának eleget tenni a 
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közétkeztetésnek. A gyermekek étkeztetése nagytöbbségben támogatott, de a 
jelenlegi emelés miatt nem kapnak több támogatást a központi költségvetésbıl 
erre a feladatellátásra. Tekintettel arra, hogy a Kormány is a helyben megtermelt 
termék felvásárlását támogatja, megoldást lehet majd találni erre is. Megköszöni 
a fentiekben elhangzott hozzászólásokat, és az elıterjesztett rendelet-tervezetet 
szavazásra bocsátja, amelynek alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 
igen szavazattal – egyhangúlag – -az alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 

7/2011. (IV. 27.) sz. 
önkormányzati rendelete 

 
 
az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési 
nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló többszörösen módosított 
5/1996.(II.26.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról. 
 

1. § 
 
A rendelet 1. §-ában meghatározott 1. és 2. sz. mellékletek helyébe, amelyek az 
intézményi élelmezési nyersanyagnormákat és az intézményi térítési díjakat 
határozzák meg, e rendelet 1. és 2. sz. mellékletei lépnek. 
 

2. § 
 
A rendelet 1/A. § hatályát veszti. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követıen 
igénybe vett szolgáltatások esetében kell alkalmazni. 

1. sz. melléklet 
 

Élelmezési nyersanyagnormák 
(ÁFA nélküli ár Ft-ban) 

 

Intézmények Reggeli  Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen 
(Ft.) 

Bölcsıde 46 49 132 49  276 
Óvoda   57 

(53) 
142 
(134) 

57 
(53) 

 256 
(240) 
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Általános 
Iskolai 
Kollégium 

76 
(72) 

58 
(55) 

198 
(186) 

58 
(55) 

109 
(103) 

499 
(471) 

Általános Iskola 
Napközi 

 
 

58 
(55) 

198 
(186) 

58 
(55) 

 
 

314 
(296) 

Általános 
Iskolai 
menza 

  198 
(186) 

  198 
(186) 

Középiskolai 
Kollégium 

164 
(158) 

 
 

224 
(216) 

 
 

180 
(173) 

568 
(547) 

Középiskolai 
menza 

  224 
(216) 

  224 
(216) 

Munkahelyi 
étkeztetés 

164 
(158) 

57 
(55) 

229 
(220) 

57 
(55) 

180 
(173) 

687 
(661) 

Külsı 
vendégebéd 

  229 
(220) 

  229 
(220) 

Önk. körön 
belüliek részére 

  229 
(220) 

  229 
(220) 

 
2. sz. melléklet 

Intézményi térítési díjak 
(A térítési díjak 25 % ÁFA-t tartalmaznak) 

 
Sorszám Intézmény Jelenlegi 

díj 
Ft/nap 

Új díj 
Ft/nap 

1.) Bölcsıde  345,- 
2.) Óvoda (300,-) 320,- 
3.)  Általános Iskolai Kollégium (589,-) 624,- 
4.) Általános Iskolai Napközi (370,-) 393,- 
5.) Általános Iskolai menza (233,-) 248,- 
6.) Középiskolai Kollégium (684,-) 710,- 
7.) Középiskolai menza (270,-) 280,- 
8.) Munkahelyi étkeztetés   (1.735,-) *1.804,-  
9.) Külsı vendégebéd (578,-)    *600,- 
10.) Önk. körön belüliek részére (440,) ** 458,- 

 
*110 %-os rezsiköltséget tartalmaz 
** 60 %-os rezsiköltséget tartalmaz 
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4/7. sz. napirend: Anyakönyvi események díjazásáról szóló rendelet 
megalkotása 
Elıadó: Macsári József polgármester: 
 
Elıadó: Macsári József polgármester: A megváltozott jogszabálynak 
megfelelıen szükséges az anyakönyvi események díjazásáról helyi rendeletet 
alkotni, és javasolja a következı kiegészítéssel tárgyalni a rendeletet: 3. §-nál 
„az csak zárt helyiségben tartható meg” szövegrésszel egészüljön ki a 
rendelkezés az anyakönyv és az anyakönyvvezetı érdekében, a 4. §-nál elsı 
pontjánál 5 ezer Ft+ÁFA, 2. pontnál 10 ezer Ft+ÁFA és az 5. §-nál 7.500 Ft 
bruttó összeget javasol a rendeletben meghatározni. Összehasonlítást tettek a 
rendeletben szereplı összegeket illetıen a környezı települések díjtételeivel, és 
egy kivételével ez mindegyiktıl alacsonyabb. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Kérdése arra vonatkozik, hogy hány házasságot kötnek 
Szeghalmon évente. 
 
Macsári József polgármester: A népi ülnökök választása napirend kapcsán 
jelenlevı Dajka Margit anyakönyvvezetıtıl kéri a válaszadást. 
 
Dajka Margit anyakönyvvezetı: Sajnos az elmúlt idıszakot tekintve egyre 
csökken a házasságkötések száma, az elmúlt évben 28, azt megelızı években, 
pedig 30 házasságkötés volt a városban. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Mindezt azért kérdezte, mert véleménye szerint a 
városvezetéstıl jó gesztus lehetne az ingyenes házasságkötés biztosítása. 
 
Macsári József polgármester: Jogszabály értelmében az anyakönyvvezetınek 
vagy szabadnapot, vagy díjazást kell biztosítani a hétvégi anyakönyvi 
rendezvény miatt, eddig nem volt ilyen kötelezettség, most mindezt helyi 
rendeletben kell szabályozni. Egyébként az elıterjesztés 2. pontjában szereplı 
összeg éppen fedezi az 5. pontban írt bruttó munkabért. Javasolja, hogy a 
rendelet-tervezetet a szóban elıterjesztett kiegészítésével együtt fogadja el a 
Képviselı-testület, és mindezt szavazásra terjeszti. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

8/2011. (IV. 27.) sz. önkormányzati rendelete 
az anyakönyvi események díjazásáról 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az anyakönyvekrıl, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17 törvény erejő 
rendelet (továbbiakban: Tvr) 42/A § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, a Tvr 15/A § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés 
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályaira, a 
többletszolgáltatás ellentételezésére, valamint az anyakönyvvezetı részére 
fizetendı díj mértékére a következıket rendeli el:  
 

1.§  
 

A rendelet hatálya Szeghalom Város közigazgatási területén történı 
házasságkötés, továbbá bejegyzett élettársi kapcsolat (továbbiakban: anyakönyvi 
esemény) megkötésére, létesítésére, valamint a kapcsolódó alap, illetve 
többletszolgáltatást nyújtó anyakönyvvezetıre, mint hivatásos közremőködıre, 
és a hivatkozott szolgáltatást igénybe vevıkre terjed ki.  
 

2.§  
 

Az önkormányzat hivatali munkaidıben térítésmentesen biztosítja az 
anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget és 
alapszolgáltatásokat.  
 

3.§  
 

Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag azzal a feltétellel engedélyezhetı, 
hogy kedvezıtlen idıjárási viszonyok esetén az anyakönyv, illetve az 
anyakönyvvezetı védelme érdekében, az csak zárt helységben tartható meg.  
 

4.§  
 

(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményeknél nyújtott 
többletszolgáltatás díja: 5.000,- Ft + ÁFA/ anyakönyvi esemény.  
(2) Hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi eseményeknél nyújtott 
többletszolgáltatás díja 10.000,- Ft + ÁFA/ anyakönyvi esemény.  
 
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott díjakat legkésıbb az anyakönyvi 
eseményt megelızı munkanapon kell megfizetni, a Polgármesteri Hivatal 
pénztárába.  

5.§  
 

A hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi eseményben közremőködı 
anyakönyvvezetıt közremőködésért választása szerint a köztisztviselık 
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jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidı helyett, eseményenként 
bruttó 7.500,- Ft illeti meg.  

6.§  
 

E rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba.  
 

4/8. sz. napirend: Pályázat benyújtása Városi Könyvtár részérıl 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés szerint a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz 
eszközbeszerzéshez, melyhez 10 %-os önrészt kell biztosítania a Képviselı-
testületnek. Javasolja az elıterjesztés elfogadását, és az önrész biztosítását. 
Bizottságok támogatták az elıterjesztést, kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nem volt, majd az elıterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
64/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a Nagy 
Miklós Városi Könyvtár 1007 N1251 azonosító sz. Könyvtár Szakmai 
Kollégium által kiírt 2105-ös kódszámú „Szakmai eszközfejlesztés, 
korszerősítés” pályázatával. A projekt tervezett összköltsége 1.867.613,- Ft, 
melybıl Képviselı-testület vállalja, hogy a 186.763,- Ft (10 %) önrészt a 2011. 
évi költségvetése terhére biztosítja. A Nemzeti Kulturális Alaptól igényelt 
támogatás összege 1.680.850,- Ft (90 %). 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/9. sz. napirend: Tóth László STON-Club üzemeltetı tulajdonos 
beadványa 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A beadvány részben a nyitva tartásra, részben a 
bírságolás elengedésére vonatkozik. Ezzel kapcsolatban kéri a hozzászólásokat. 
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Ács Zsolt testületi tag: Amennyiben a Képviselı-testület a beadvánnyal 
kapcsolatban engedményt tesz, akkor az a többi vendéglátóegységre is 
vonatkozzon. Felül kellene vizsgálni a rendeletet a nyitvatartási résszel 
kapcsolatban, és ezt javasolja képviselıtársainak. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A beadványt a Pénzügyi Bizottság tagjai 
véleményezték. Elmondja, hogy tavaly nyár óta, amióta a rendeletet megalkották 
a nyitva tartással kapcsolatban sok vendéglátóegység vezetıje megkereste az 
önkormányzat vezetését, mert hosszabb nyitva tartást szeretnének elérni. 
Többször elmondták, hogy lehet kérni írásban engedélyt késıbbi nyitva tartásra, 
ha olyan rendezvények vannak, amelyek ezt indokolják, de ez nem felelt meg 
számukra. Jónak tartja a javaslatot, miszerint valósuljon meg a téli, nyári nyitva 
tartás, és így nyáron egy órával hosszabb ideig lehetnek a vendéglátósok nyitva, 
bizottsági ülésen ez fogalmazódott meg. Egyet lehet érteni a vendéglátósokkal 
abban, hogy mőködésük fenntartása érdekében igénylik a hosszabb nyitva 
tartást, de mindezt szabályozni kell a Képviselı-testületnek. A beadványt 
illetıen véleménye szerint is fontos, hogy a szeghalmiak itt szórakozzanak, de 
felelıssé tenné a vendéglátó ipari egységek vezetıit is a fiatalok viselkedésével 
kapcsolatban, mivel a hajnalban hazatérı fiatalok törnek-zúznak, kárt okoznak a 
városban, ezért ezeket a fiatalokat már nem kellene kiszolgálni. Valamilyen 
formában szükség lenne a felelısségvállalásra véleménye szerint. Nyáron, ha 
egy órával mindenhol meghosszabbítanák a nyitva tartást, talán ez megoldás 
lenne a vendéglátósoknak, de valamilyen formában feleljenek is a 
törzsközönségükért. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A vendéglátósoktól ilyen 
felelısségvállalást nem lehet elvárni, hogy kövessék a vendégeiket, erre jogi 
lehetıség nincs. Itt inkább szülıi, illetve iskolai felelısséggel, társadalmi 
neveléssel lehetne mindezt a problémát megoldani. Azzal egyetért, hogy felül 
kell vizsgálni az éjszakai nyitva tartással kapcsolatos rendeletet. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: Véleménye szerint a szóban forgó kérdés túlnyúlik 
a Képviselı-testület hatáskörén, és nem hiszi, hogy a fennálló problémákat 
megszüntetnék azzal, hogy az éjszakai nyitva tartást 1-2 órával 
meghosszabbítanák, ezzel csak elodáznák a probléma megoldását. Vannak 
térfigyelı rendszerek a városban, amelyek segítségével nyomon lehet követni az 
eseményeket. Leszögezi, hogy a lakókörnyezetre is tekintettel kell lenni, és 
valamilyen konszenzusra kell jutni ebben a kérdésben, mert van olyan terület, 
ahol mély ellentét van a lakók és a szórakozóhely között, és nem lehet 
megkerülni a vendéglátóegységek felelısségét sem. A rendeletet módjában áll a 
Képviselı-testületnek módosítani, javasolja ezt megfontolni. Esetleg a rendelet 
megalkotása óta érkezett-e panasz, vagy megoldódtak a problémák a lakók és a 
vendéglátó ipari egységek között? 
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Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A hosszabbított nyitva tartás valamilyen 
formában meg fog valósulni. Az összes 16 éves fiatallal, szülıkkel és 
pedagógusokkal nem tudnak elbeszélgetni, de a vendéglátóegység vezetıi sem 
tudják kikísérni és követni a fiatalok útját, amikor a szórakozóhelyekrıl 
elindulnak. Abban viszont a vendéglátós mindenképpen felelıs, hogy hajnalban 
már ne szolgálják ki azokat a fiatalokat, akiken már látszik, hogy nincsenek 
cselekedetük teljes tudatában. A rendırségnek, illetve az egészségügynek is 
tudomására jut, hogy melyik vendéglátóegységnél történik drogfogyasztás, vagy 
terjesztés, és ilyen esetben nyílván a vendéglátóegység vezetıje is felelıs 
valamilyen formában. Fontosnak tartja továbbra is a rendırségi járırözést, és 
figyelemmel kísérni az eseményeket, hogy zárás után ne forduljanak elı 
ablaktörések, fakitörések és egyéb rongálások a városban, és akár a 16 évest 
hazáig kísérni, a szülıket tájékoztatni a történtekrıl. Véleménye szerint 
mindezeket a problémákat tekintve valamit tenni kellene, és nem elnézni, tehát 
innen kellene elindulni. A nyitva tartás nyáron mindenképpen 
meghosszabbítható, ezt támogatja, de a felelısségvállalást is szükségesnek 
tartja. 
 
Z. Nagy Tibor testületi tag: Kérdése, hogy a környezı települések 
szórakozóhelyeinek nyitva tartása szinkronban van-e a helyi 
vendéglátóegységek nyitva tartásával? Felveti azt is, hogy a Ston vezetıje mit 
tudna hozzátenni a vállalásában, hogy tovább tarthasson a nyitva tartás? 
 
Macsári József polgármester: A környezı települések nyitva tartását nem 
ismeri, de arról konkrétan tudomása van, hogy a vendéglátóegységeknél a nyerı 
automaták üzemeltetését megszüntetik, ami nagyban támogatható, és a helyi 
rendelet itt is ki fog térni erre. A hozzászólásokból kitőnik, hogy kiket terhel a 
felelısség az éjszakai randalírozás miatt, véleménye szerint nagy a szülıi 
felelısség is, de a vendéglátóegységek vezetıinek is a felelıssége, hogy a 
fiatalkorúak hol fogyasztanak alkoholt, és itt utal a legutóbbi rongálásra a 
sétakertnél, ahol éjszaka már második alkalommal rongálták meg a 
szemétgyőjtıket a kandeláberek üveg búráját. Nyílván nem arról van szó, hogy 
biztosan a Ston Clubban szórakozók követték ezt el, ezt majd kideríti a 
térfigyelı kamera. Z. Nagy Tibor képviselıtársának a koordinálásával a 
vendéglátóegységek vezetıivel megbeszélést tartottak, ezen a megbeszélésen 
elhangzott, hogy a vendéglátósoknak is vállalniuk kell valamit, a 
kötelezettségüknek eleget kell tenniük, és ık is támogatták a téli, nyári 
idıszámítás bevezetését. Amennyiben változik a nyitva tartás, az mindegyik 
vendéglátóegységre kötelezıen vonatkozik majd. A kérelem további részét 
tekintve, az eddig kiszabott bírság eltörlésére nincs lehetısége a Képviselı-
testületnek. Az elhangzottak alapján a téli, nyári nyitva tartás bevezetését 
megvalósíthatónak tartja. 
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Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı: A vendéglátóegységek éjszakai nyitva 
tartásának megváltoztatására csak a rendelet módosításával kerülhet sor. Az 
elhangzott javaslatok alapján ez kidolgozásra kerül, és a Képviselı-testület elé 
lesz terjesztve, addig a jelenlegi rendelkezés van érvényben mindegyik 
vendéglátóegység részére. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Véleménye szerint a május elsejei programok miatt már 
most bíztak a vendéglátóegységek a nyitva tartás megváltozásában. Egyetért 
azzal, hogy az eddigi kiszabott bírságot nem lehet elengedni.  
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Eddig is meg volt a lehetıség arra, hogy 
ünnepi rendezvényeknél kérelemre engedélyezték a meghosszabbított nyitva 
tartást. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Az önkormányzati rendelet tartalmazza az erre 
vonatkozó rendelkezéseket, véleménye szerint ezt nem kell módosítani. 
 
Farkas Zoltán testületit tag: Kérdése arra irányul, hogy érkezett-e panasz, 
amióta a helyi rendeletet megalkották. 
 
Macsári József polgármester: Konkrétan az önkormányzati rendeletben 
foglaltak ellen nem érkezett panasz, de továbbra is vannak viták a 
vendéglátóegység és a közelükben élı lakók között, amellyel kapcsolatban 
nemrégiben egyeztetés volt a hivatalban. Ezeket a problémákat próbálják 
megoldani jegyzıi hatáskörben, és nem tehetik meg, hogy kivételt tegyenek a 
vendéglátóegységek között, és úgy hozzanak határozatot, tehát a rendelet 
módosítására van szükség. A továbbiakban átadja a szót Tót Lászlónak, aki a 
nyitvatartási rendelet alóli mentességet, és az eddig kiszabott bírság eltörlését 
kérte beadványában. 
 
Tóth László szeghalmi STONE Club üzemeltetıje: Egy-két kérdést feltenne, 
ami alapján a szóban forgalmi rendelet meg lett alkotva. Tavaly nyáron, amikor 
a rendelet megalkotásra került, nem lett ok-okozati felmérés, hogy mi az oka a 
rendelet létrehozásának, és mit okozhat ez folyamatában. A nyitvatartási 
rendelet az üzletét, a STON-Clubot érinti a legérzékenyebben, és hangsúlyozza, 
hogy az elmúlt 5 évben sem a rendırséghez, sem a polgármesteri hivatalhoz 
nem érkezett lakossági panasz, miszerint zavarná a lakosok nyugalmát az üzlet 
mőködése. Véleménye szerint a nyitva tartás meghosszabbítására vonatkozó 
javaslatot tekintve nem sok minden változna, sokan jönnek vidékrıl szórakozni 
hozzájuk, és a késıbbi idıpontban való zárás nekik is kedvezıbb lenne. 
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Macsári József polgármester: A napirendet lezárja azzal, hogy rendelet-
tervezetet elkészítik, és a soron következı testületi ülésen elıterjesztik. 
Továbbra is hangsúlyozza, hogy a felelısségnek közösnek kell lenni, mert olyan 
eset is elıfordult, hogy a hajnalig szórakozók a vasútállomásra menet 25 fát 
törtek ki. Az nem bizonyítható, hogy melyik vendéglátóegységben voltak az 
elkövetık, de a felelısséget közösnek kell tekinteni. Azzal pedig nem ért egyet, 
hogy máshol nincs nyitvatartási korlátozás, így kocsiba ülnek és elindulnak 
máshová a szórakozni vágyó fiatalok és bekövetkezhet a diszkó baleset. Ennek 
említése kapcsán tisztelettel meghívja a jelenlevıket és a televízión keresztül a 
város lakosságát az április 29-én 11 órai kezdettel, Szabadság téren tartandó 
„Drog prevenciós disco baleset szimulációs gyakorlat” bemutatójára. Tehát a 
rendelet módosítását elıkészítik a legközelebbi testületi ülésre, addig egyik 
vendéglátóegységet sem mentesíthetik a nyitvatartási szabályozás alól, és a 
STON Club-nak eddig kiszabott bírságokat nem engedik el. Mindezzel a 
Képviselı-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
4/10. sz. napirend: Szeghalom Kistérség Kulturális Stratégiája 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Szeghalom Kistérség Kulturális Stratégiája van 
a képviselık elıtt, a kistérség az írásos anyagot megküldte valamennyi érintett 
önkormányzatnak. Úgy gondolja, hogy pályázati forrás keretén belül, de van egy 
jól mőködı közkincs „kerekasztal” sorozat, ahol találkoznak azok a 
szakemberek, akik a térség önkormányzatainál közmővelıdéssel, kultúrával 
foglalkoznak. Sok minden szerepel a stratégiában, ami már a közkincs 
„kerekasztal” révén megvalósult a települések között. Köszönti a napirend 
kapcsán megjelent Tıkésné Gali Mónikát, aki a kistérségen belül összefogja 
ezeket a rendezvényeket. Kéri az elıterjesztett anyaggal kapcsolatos 
hozzászólásokat. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Az elıterjesztett anyagot többször is 
átolvasva, mélységében nem tartja megfelelınek, és ha levonják a végsı 
konzekvenciákat a 9/1. pont szerinti mondatoknál, akkor elég szomorú, hogy 
ezek eddig nem voltak, miszerint: a kistérségen belül anyagi és szellemi tıke 
hatékonyabb kihasználását segítı koordinációs munkacsoport mőködtetése; 
kistérségi rendezvénynaptár készítése. Véleménye szerint ezek eddig meg 
voltak, és nem kell a kistérségbe ehhez munkatársakat felvenni, mert ehhez a 
városnak is hozzá kellene járulni, és nem hiszi, hogy ezt tudnák fizetni. Az 
„értéktár folyamatos gondozása, aktualizálása” mindezek jelenleg is meglévı 
feladatok, nem gondolja, hogy ezek újak lennének. Azzal kapcsolatban, hogy az 
5 településen lévı rendezvények fedik egymást, ezt nem tartja jónak, tehát ne 
akkor legyenek a Ladányi Napok, amikor más településen is egy neves 
rendezvényt tartanak. 
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Ács Zsolt testületi tag: Egyetért a Képviselı Asszony utóbbi felvetésével, de a 
gyakorlat más, ugyanis több kapcsolata van a környéken mőködı 
kultúrházakkal, és nincs jó tapasztalata az együttmőködésrıl. Konkrét példaként 
említi a 300 éves újratelepítésre való megemlékezést, ami kistérségi program 
lehetett volna, de ettıl elzárkóztak a környezı települések, így városi program 
lesz. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: Alapvetıen a szándék az, hogy a Kistérségnek, a 
Sárrétnek legyen egy Kulturális Stratégiája, és ezzel egyet tud érteni, hiszen ez 
sok szempontból szükséges. Ha stratégiát készítenek, akkor minden települést 
partnerként tekintenek, és közösen készítik el, vagy pedig csak általános 
megfogalmazásokat alkalmaznak. Az anyagban fel vannak sorolva a kistérségi 
települések, megemlíti a Vésztı-Mágori Történelmi Emlékparkot, ami Ópuszter 
után a második legfontosabb emlékpark, és láthatóan sok rendezvénynek volt 
helyszíne a térség. Az elıterjesztés határozati javaslata szerint pályázat 
benyújtásához szükséges az anyag, ami támogatható, fıleg akkor, ha a kistérség 
kulturális rendezvényeit tekintve elırelépés várható. Bízik abban, hogy a 
Sárrétnek, a kistérségnek a kultúráját egységessé tudják tenni, mivel erre meg 
van a lehetıség. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Az elıterjesztésben szerepel, hogy a 
dokumentumot a térségi szakemberek közremőködésével Pocsajiné Fábián 
Magdolna és Dombi Ildikó készítette el, akik elismert megyei szakemberek, 
nagy kérdıjel viszont az, hogy a térségi szakemberek ehhez mennyiben járultak 
hozzá, mennyiben voltak együttmőködıek. Az anyag pályázathoz szükséges, és 
elfogadásra javasolja Képviselı-testületnek. 
 
Macsári József polgármester: Az anyag pályázathoz szükséges, és 
kötelezettségnélküli a döntés, amennyiben elfogadják, és kéri az elıterjesztıt a 
pontosításra a stratégiában írt intézmények nevét illetıen. Véleménye szerint 
helytállóak a leírtak, Szeghalom város egész évi programja az elsı negyedévben 
mindig elkészül, és a többi település programjával összedolgozható, ami az év 
bármely idıszakában kínálatot biztosít az idelátogatók részére. Egyet lehet érteni 
abban, hogy nagyobb városi rendezvények ne egy idıpontra essenek, de ez nem 
a koordinátor feladata, hanem a városvezetıké. Javasolja a kistérség kulturális 
stratégiáját elfogadásra, és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
65/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a K2a-4-
11/da10 pályázat keretében elkészült – Szeghalom Kistérség Kulturális 
Stratégiáját. 
 
4/12. sz. napirend: Szeghalmi Péter András Alapítvány támogatása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ez évi 
keretébıl 70.000,- Ft-ot biztosított a Péter András Alapítvány javára, a Péter 
András Gimnázium jubileumi évkönyvének megjelentetéséhez. Tekintettel arra, 
hogy alapítvány támogatásáról van szó, ebben a bizottsági javaslat alapján a 
Képviselı-testületnek kell döntenie. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
66/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottságának javaslata alapján támogatja a szeghalmi Péter András 
Alapítvány kérelmét és részükre „a szeghalmi Péter András Gimnázium 
Jubileumi Évkönyv 1926-2011.” megjelentetéséhez 70.000,- Ft összegő 
támogatást biztosít az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2011. évi 
keretébıl. 
 
Támogatott a támogatással a következı évi támogatási igények benyújtásakor, 
de legkésıbb a tárgyévet követı év január 31-ig köteles elszámolni. 
 
A határidıre történı el nem számolás a következı évi támogatásból történı 
kizárást vonja maga után. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. május 31. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/13. sz. napirend: „Szeghalom Petıfi utca útépítés pótmunka” 
közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés 
Elıadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A Pénzügyi Bizottság a Szeghalom Petıfi u. 
útépítés pótmunka tárgyában indított hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban tett ajánlat elbírálása során, a 2011. április 
19-én lefolytatott tárgyalás, bizottsági munka eredményeként úgy határozott, 
hogy az eljárás eredményes volt. Javasolja, hogy a Swietelsky Kft. ajánlattevıt, 
az eljárás nyerteseként határozza meg a Képviselı-testület, mivel a 
legelınyösebb ajánlatot tette. Kéri a bizottsági javaslattal kapcsolatos 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az 
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
67/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Szeghalom Petıfi 
utca útépítése pótmunka” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az 
eljárást eredményesnek, a nyertesnek a SWIETELSKY Magyarország Kft. 
(1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.) ajánlattevıt határozza meg, 
mivel az összességében legelınyösebb ajánlatot tette. 
 
Felkéri az eljárás lebonyolításával megbízott Dr. Varga Imre hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót, hogy az eredményt hirdesse ki.  
Megbízza a polgármestert, hogy a megkötendı kiviteli szerzıdést írja alá. 
 
Határid ı: 

- Eredményhirdetés: 2011. április 27. 
- Kiviteli szerzıdéskötés: 2011. május 04. 

Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/14. sz. napirend: Konzorciumi együttmőködési megállapodás 
Körösladány-Szeghalom kerékpárút kiépítésével kapcsolatban 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Körösladány Önkormányzata elkészítette a 
Körösladány-Szeghalom közötti kerékpárút kiépítése címő pályázat 
benyújtásához a kivitelézési konzorciumi együttmőködési megállapodást, 
amelyet elviekben már a Képviselı-testület korábbi ülésén elfogadott. Korábban 
arról is döntöttek, hogy elfogadják Körösladány gesztorságát, és a költségeket a 
két önkormányzat közösen viseli. A beruházással kapcsolatos tervezés beindult, 
és bíznak a sikeres pályázatban. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az 
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elıterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
68/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a Közlekedés 
Operatív Program keretében kiírt Kerékpárút hálózat fejlesztés pályázattal, és 
Körösladány-Szeghalom kerékpárút kiépítése címmel pályázatot nyújtson be 
Körösladány Önkormányzattal együtt, elfogadja a határozat mellékletét képezı 
Konzorciumi Együttmőködési Megállapodást. 
 
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Határid ı: 2011. május 26. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
B e j e l e n t é s e k 
 
Macsári József polgármester: A Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulatnak 
tisztújító közgyőlése lesz. Az általuk üzemeltetett csatornaszakaszok Szeghalom 
Város Önkormányzatának közigazgatási területén a leghosszabbak. Javasolja 
Képviselı-testületnek, hogy Nagy István Mőszaki Iroda vezetı képviselje a 
várost küldöttként a május 3-án Szeghalmon tartandó küldött közgyőlésen, és 
kéri ezzel kapcsolatban az észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem 
volt, majd a javaslatát szavazásra bocsátja. Ennek alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 
69/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körös-Berettyói 
Vízgazdálkodási Társulat küldöttválasztó fórumára Nagy István Mőszaki 
Iroda vezetıjét delegálja, akit javasol küldöttnek megválasztani. 
Megválasztása esetén Szeghalom Város Önkormányzatát Nagy István képviseli 
a küldött közgyőléseken. 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével 
 
Határid ı: Értelemszerő 
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Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A továbbiakban arról ad tájékoztatást, hogy 
befejezıdött az ÁSZ vizsgálat Szeghalom város vonatkozásában, és az összegzı 
megállapítás anyagát a Képviselı-testület tagjai átolvashatják a fıjegyzı úrnál. 
Az összegzı anyagban egy negatívum szerepel: 2007-2011. között a benyújtott 
pályázatoknak nem nyert 90 %-a. Az ellenırzési programnak az volt az egyik 
pontja, ami minısíti a pályázatírást, hogy a benyújtott pályázatok hány %-a 
nyertes pályázat, és 90 %-nál lett meghúzva a határ. A benyújtott 10 pályázat 
közül két pályázatot forráshiány miatt utasítottak el, nem pedig a rossz 
elıkészítés miatt, és nem ez volt vizsgálva. A nyerési arány Szeghalom 
vonatkozásában 75 %-os, a környezı településeken 60, 50 % volt. Arra lehet 
következtetni, hogy ez a vizsgálat elsısorban a leghátrányosabb helyzető 
településekre vonatkozik, de valamilyen okból a város beruházásait, pályázatait 
is vizsgálni kellett. A leírás szerint annak ellenére, hogy Szeghalom nem érte el 
a pályázati nyerési szintet, mégiscsak Szeghalom város pályázatát mutatják be 
Brüsszelben a Dél-alföldi régiók városközpont integrált fejlesztése 6 
projektébıl. 
Az ÁSZ vizsgálat eredményének tájékoztatása után figyelmébe ajánlja 
képviselıtársainak a testületi ülés elıtt kiosztott anyagot, az NP. Consult Kft. 
anyagát, amely energetikai korszerősítéssel foglalkozik. A mai napirendek 
kapcsán már többször elhangzott, hogy milyen gazdálkodás várható 2011-ben, 
2012-ben, és az is, hogy az intézmények takarékos gazdálkodással mőködjenek. 
Lehetıség nyílik KEOP-os pályázatok keretében intézmények napelemmel való 
ellátására, amely költségcsökkentést jelent az energiafelhasználás területén. Egy 
budapesti cég ajánlata alapján megadják a segítséget a projektek elkészítésében, 
megvalósításában. Tekintettel arra, hogy a sportcsarnok, az Általános Iskola 
Dózsa úti tagintézménye, a Péter András Gimnázium és a Polgármesteri Hivatal 
a legnagyobb villamos energia felhasználók, javasolja Képviselı-testületnek, 
hogy készítsék elı ezekre az intézményekre a szükséges anyagot, és amennyiben 
pályázati támogatással napelemek mőködtetésével csökkenthetıek az 
energiafelhasználás költségei, ezt ki kellene használni. Amennyiben erre 
lehetıség lesz, és közbeszerzéssel kapcsolatos döntésre kerül sor, az anyag a 
Képviselı-testület elé kerül. Ezzel a Képviselı-testület tagjai egyetértettek. 
Kérdezi képviselıtársait, hogy van-e közérdekő bejelentésük. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Kérdése, hogy a Közútkezelıktıl érkezett e 
válasz az újtelepi utak állapotával kapcsolatos aláírásgyőjtésre, majd 
hangsúlyozza az április 21-23-án megrendezett 4. és 8. osztályosok közlekedésre 
nevelési versenyének országos döntıjének eredményességét, amelyet Csarkó 
János igazgató-helyettes és az alsó tagozatos nevelık vezetésével bonyolítottak 
le, ahol a döntıbe jutott 16 megye képviseltette magát. A városvezetése felé 
tolmácsolja, hogy a közelgı pedagógusnapon ezt a nagyszerő 
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pedagógusközösséget meg kell említeni a magas színvonalon rendezett esemény 
kapcsán, és meg kell köszönni a munkájukat, fáradozásukat, amivel 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 
 
Macsári József polgármester: A Közútkezelı Kht-tól hivatalosan nem kaptak 
választ, azt látni lehet, hogy az újtelepi utakon vannak felfestve javításra váró 
területek, viszont a legproblémásabb helyeken krétanyomok nem láthatóak, 
bízik abban, hogy itt az egész kövesutat javítani fogják. A közlekedésre nevelési 
versenyt személyesen nyitotta meg, és valóban el kell ismerni a rendezvény 
magas színvonalát. Májusban életvitel és gyakorlati ismeretek országos döntıjét 
rendezik szintén Csarkó János igazgató-helyettes úr vezetésével, erre a 
rendezvényre várják a város lakóit is. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Az Újtelepi, Kertészsziget felé vezetı úttal 
kapcsolatban nagy az érdeklıdés az érintettek részérıl. Láthatóak 
munkakezdésre utaló jelek, felfestések, de semmi értesítés nem érkezett a 
Közútkezelıktıl a javítások elkezdésére. Várják, hogy mielıbb elkezdıdjenek a 
munkálatok, mivel kaotikus állapotok uralkodnak a jelzett útszakaszokon, és 
nagy a balesetveszély. Mindezek után más kérdés tekintetében szeretné felhívni 
a lakosság figyelmét azzal kapcsolatban, hogy csakis pórázzal sétáltassák 
kutyáikat, ezzel megelızve az esetleges baleseteket, és nem tanácsos a 
játszóterekre kutyákat engedni mivel a gyermekeknek fertızést okozhatnak. Az 
a kérése a kutyatulajdonosok felé, hogy mindezt vegyék figyelembe. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A korábbi testületi ülésen már szó volt a 
kutyamenhelyrıl, ennek kapcsán említi, hogy a kóbor kutyáknak a 
szeméttelepen van jelenleg az átmeneti szállásuk, és ellátásukról a sintér 
gondoskodik. Véleménye szerint az elérhetıségét hirdetni kellene, mert talán 
sok mindenki nem tudja ezt. A szeméttelepen tapasztalta, hogy milyen a dögkút 
állapota, ami a lakosságra nézve veszélyes a fertızések miatt, és kéri, hogy ezt 
az áldatlan állapotot, ami gusztustalan és veszélyes mielıbb meg kellene 
szüntetni. Hozzászólásának további része arra vonatkozik, hogy egy kertes ház 
lakói meddig kötelesek a füvet nyírni. Egy méteres sávon belül, vagy pedig az út 
padkáig? Errıl szintén tájékozatni kérné a lakosságot a szuperinfóban. 
 
Macsári József polgármester: Az állati tetemek elszállítására több millió 
forintot áldoz a város, ezt a feladatot az ATEV Zrt. végzi, és a fentiekben 
említett probléma megoldást igényel. A főnyírást illetıen elmondja, hogy 
vannak olyan területek, amelynek rendbetartására korábban szerzıdései voltak a 
városnak. Jelenleg a zöldterület gondozásánál szőkítették a lehetıséget, de egy 
nagy területnél nem várható el a tulajdonostól a gondozás – bár sok tulajdonos 
saját maga megoldja – és az önkormányzat besegít a közfoglalkoztatás révén. A 
parlagfő szezon idején, pedig különösen odafigyel az önkormányzat ezeken a 
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területeken a parlagfő irtására. Örül a felvetésnek, mert a lakótelepen lakók sem 
voltak tisztában azzal, hogy meddig kell vágni a füvet. A kertes házaknál ez nem 
okozhat gondot, mert sok nagyon sok szép és rendezett területő utcákat lehet 
látni a városban. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Csatlakozva az elızı hozzászóláshoz kérdés, 
hogy a gyepmester, valóban gyepmester-e, illetve sintér, mert az elmúlt évben 
úgy tapasztalta, hogy a közterületen elhullott állati tetemek elszállítása 
biztonsággal nem megoldott. Ezt a problémát meg kell oldani, a további 
problémát is, a kóbor kutyák kérdését. A televízió által kéri a 
kutyatulajdonosokat arra, hogy zárt területen tartsák a kutyáikat, megfelelı 
gondoskodás mellett annak érdekében, hogy ne legyenek a városban kóbor 
kutyák, ne veszélyeztessék a város lakóit. Sajnos visszatekintve az elmúlt 
évtizedekre, ez a probléma folyamatosan fennállt, nem sok változás mutatkozott, 
tehát kéri a gazdáktól a nagyobb odafigyelést. Ugyancsak a helyi televízió 
segítségével kéri a Tildy és a Nagy M. utcán való kerékpározás megszüntetését, 
a kerékpározók csakis az arra kijelölt helyen kerékpározzanak a balesetek 
elkerülése érdekében. A továbbiakban kitér arra, hogy valóban elismeréssel kell 
szólni Csarkó János igazgató-helyettes úrnak a közlekedésbiztonsággal 
kapcsolatos nevelı munkájáról, a rendezvény sikerét nézve. Évtizedeken 
keresztül ismeri és tudja, hogy igen jó eredményeket érnek el tanulóik nemcsak 
a városi és a járási, hanem megyei, országos versenyeken is. Gratulál ehhez az 
eredményes munkához, további jó erıt és sikereket kívánva. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A dög kutat, állati tetemeket tekintve, nem 
kell megfeledkezni a hatósági állatorvosról. 
 
Elek Ferencné testületi tag: Képviselıtársai már említették Csarkó János 
igazgató-helyettes úr munkáját, aki több évtizede foglalkozik a 
közlekedésbiztonsági pályázattal, országos szinten elismert szakember, és 
különbözı felkészülési munkákat lát el az ország különbözı helyein. A 3 napos 
országos döntı, amelyet a városban rendeztek, valóban színvonalas rendezvény 
volt, amihez maga is gratulál. Májusban a X. országos életvitel és gyakorlati 
ismeretek versenye lesz, ennek rendezését szintén Csarkó úr vállalta fel a 
kollegák segítségével, és sok sikert kíván nekik. Más jellegő kérdést említve, a 
hozzátartozók felvetése alapján a temetık, fıleg az epreskerti temetı főnyírására 
nagyobb gondot kellene fordítani, mert sok sír megközelíthetetlen, és ebben 
kérné a segítséget mielıbb. 
 
Z. Nagy Tibor testületi tag: Terveznek-e padokat kihelyezni a Széchenyi 
utcán, mivel véleménye szerint itt is indokolt lenne az utcabútorok elhelyezése. 
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Dr. Farkas József alpolgármester: Farkas Zoltán képviselı úrhoz teszi fel 
kérdéseit. Az egyik az ún. szénszőrı csere költségével kapcsolatos per anyaga, 
amelynek során megszületett a Legfelsıbbnek Bíróságnak a végsı döntése, és az 
anyag tájékoztatásként kiosztásra került a Képviselı-testület tagjai részére. 
Emlékezteti a jelenlevıket, hogy a Békés Megyei Vízmővek Zrt., amely részben 
Fideszes vezetés alatt áll, részben pedig Fidesz többségő önkormányzat 
tulajdonában áll, 2010-ben beperelte Szeghalom és Füzesgyarmat 
önkormányzatokat 21 millió forintot meghaladó összeget követelve. Ezt a pert 
elsı fokon, másodfokon elveszítette, és most a Legfelsıbb Bíróság ítélete szerint 
mentesül a két település a fenti összeg megfizetése alól. Ezzel kapcsolatos 
kérdése az, hogy kívánnak-e az ottani dolgozókkal szemben valamit 
érvényesíteni hőtlen kezelés bőncselekménye miatt. Nyílván való volt ugyanis, 
hogy ezt a pert a Vízmővek elbukja, ennek ellenére a per végére több mint 6 
milliót áldozott. További kérdésére térve, tudomása szerint a Megyei 
Önkormányzatnak 3,2 milliárd forint tartozása van, és ezt senki nem cáfolta, 
amikor ezt már korábban felvetette. Megjegyzi, hogy 2006-ban a Megyét 
tartozás nélkül vette át a Fideszes vezetés. Most országos szinten létrehozták az 
adósságvizsgáló bizottságot, és kérdése, hogy ezzel párhuzamosan alakítottak-e 
olyan bizottságot a megyénél, amely azt vizsgálja, hogy miért adósodott el a 
megye, illetve több nagyobb város, és a frakcióban, illetve a parlamentben 
képviselıtársaival tettek-e lépéseket ezzel kapcsolaban. Tehát amikor 
elkezdenek vizsgálódni, meg kellene vizsgálni az eladósodást is. Konkrét 
kérdése, hogy a 3,2 milliárd adósságot hogyan kívánják kigazdálkodni. Például 
Szeghalom városa stabilan gazdálkodott az elmúlt évek során, nem adósították 
el a várost, sıt a város vagyona 2 milliárdról több mint 8 milliárd forintra 
növekedett. Mindezen túl kérné a segítségét Képviselı úrtól az Újtelepi, 
Szeghalom-Kertészsziget és Szeghalom Füzesgyarmat közötti utak 
renoválásában, mivel tudja, hogy a Képviselı úr és a Megye küzd a 44-es út 
megépítéséért. Végezetül említi a Széll Kálmán tervet, amely szerint a 
gyógyszerkassza 120 milliárddal csökken majd. Kérdése a képviselı úrhoz, 
hogy amikor errıl tárgyalnak, nem jut eszükbe a sok beteg ember, akiknek most 
is gondot jelent a gyógyszer megvásárlása, és, hogy milyen gondot fog jelenteni 
a továbbiakban, amikor a gyógyszerek támogatását elvonják. Mindezekre 
szeretne most választ kapni. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: Az ügyvéd úr is ismeri a Vízmő vagyonának 
helyzetét átalakulás elıtt és késıbb is. Amikor a két település és a Vízmővek 
Zrt. között a per elindult, akkor a Békés Megyei Önkormányzatnak 3 % vagyona 
volt, és nem hiszi, hogy bárki miatt itt bármiben is magyarázkodnia kellene. 
Nyílván a Vízmőnek van igazgatósága, felügyelı bizottsága, akik az eljárást 
kezdeményezhetik, megvizsgáltathatják a kérdést a fent említett „hőtlen kezelés 
gyanúja” miatt. A Megye vonatkozásában elhangzott kérdésekre reagálva 
elmondja, hogy nem szeretné a Képviselı-testület elé hozni a Megyei 
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Önkormányzat ügyeit, hiszen van Megyegyőlés, ami nyilvános, és ott meg lehet 
vitatni a kérdéseket, és a Megyei Önkormányzat honlapján is olvasható a 
zárszámadás és egyéb anyagok. Tájékoztatja Dr. Farkas József alpolgármester 
urat, hogy a Megyei Önkormányzatnak jelenleg több mint 9,4 milliárd forint 
szabad felhasználású pénzeszköze van, de még egyszer figyelmébe ajánlja, hogy 
bármikor jelen lehet mint bárki más a megyei közgyőléseken, és nem hiszi, hogy 
mindezt a szeghalmi képviselı-testületi ülésen kell megvitatni hónapról-
hónapra. Egyébként a munkaterv szerint, mint országgyőlési képviselı 
decemberben fog a testületi ülésen tájékoztatást adni, de bármikor szívesen 
fogadja a kérdéseket, mert minden egyes lehetıség fontos, amikor beszélhetnek 
a problémákról. Azzal nem kíván foglalkozni, hogy más települések mennyi 
hitelt vettek fel, és milyen nagyságú kötvényeket bocsátottak ki, mert ez minden 
településnek a saját ügye, és felelıssége. Egyébként az Állami Számvevıszék 
vizsgálja a Békés Megyei Önkormányzat kötvény kibocsátásával, és 
felhasználásával kapcsolatos kérdéseket, ennek várják a végeredményét. Az 
utakkal kapcsolatban szeretné tájékoztatni a Képviselı-testületet, hogy sem a 
vésztıi, sem a Füzesgyarmat Biharnagybajom felé vezetı útnak, és sem a 
Hunyadi utcának az elmúlt idıszakig nem volt semmilyen terve. Minimum, azt 
el kellett volna érni, hogy tervek legyenek, és ma ott tartanak, hogy a Vésztı-
Szeghalom közötti kritikus útszakasza bekerült a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács ülésén –amelynek elnökségi tagja is – a programjába, és 
soron kívüli tervezéssel megvalósul az út. Bonyolultabb viszont a helyzet a 
Füzesgyarmat megyehatár közötti útszakasszal, mivel kb. 6 milliárd forintra 
lenne szükség a legkritikusabb útszakaszok felújítására, mivel csak 1,7 milliárd 
forint áll rendelkezésre a felújításokra. Megpróbálják egyeztetve a 
Közútkezelıvel elérni azt, hogy a kritikus szakaszokon a felújítás megtörténjen, 
és a XXI. században járhatóvá váljon. Emlékezteti a Képviselı-testületet, hogy 
az út nem 2010. április 25. és 2011. április 26. között ment tönkre, ugyanúgy az 
Arany J. utca sem, és mint mondja, hozzá az aláírásgyőjtésbıl nem érkezett. 
Végezetül szeretne mindenkit megnyugtatni, hogy az az érdeke, hogy minden út 
Szeghalmon, és a térségben, illetve a megyében megújuljon, hiszen a várossal 
együtt erre törekednek. Széll Kálmán tervvel és a gyógyszerkassza 
vonatkozásában tett felvetésre esetleg majd a decemberi országgyőlési 
képviselıi tájékoztatójában fog reagálni, amikor ennek a tervnek már a részletei 
is ismertek lesznek. Arra viszont emlékezteti Dr. Farkas Józsefet, hogy az elmúlt 
8 évben komoly adósság állomány volt, és amikor az önkormányzatokat 
vizsgálják, ezzel kapcsolatban már erre is választ kaphat, de úgy gondolja, hogy 
a jelenlegi Kormány felelıssége az, hogy ebbıl a helyzetbıl milyen kiutat keres. 
Azt már korábban is elmondta, hogy 2011-ben 2.500 milliárd adósságrendezést 
kell ennek az országnak biztosítani, azzal együtt is, hogy magas a 
munkanélküliség, pénzügyi gazdasági válság van. Azzal teljesen egyetért, hogy 
a beteg emberekre rakott teher a legnagyobb teher, és a Széll Kálmán tervet 
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akkor vitassák meg, ha ennek részletei ismertek, és akár elıadókat is lehet hívni, 
akik részletes tájékoztatást tudnak errıl adni. 
 
Macsári József polgármester: Kiegészítené a fentieket azzal, hogy nem csak 
az elmúlt 8 évben, hanem az elızı évi ciklusokban is hitel nélkül gazdálkodott 
Szeghalom város, és hangsúlyozni szeretné, hogy a források elvonása mellett is 
jól kell gazdálkodni, a város erre törekszik folyamatosan. Bizonyára vannak 
olyan települések, akik felelıtlenül gazdálkodnak, és nem szeretné, hogy az 
évtizedeken keresztül jól gazdálkodó települések viselnék a terhet a felelıtlenül 
gazdálkodók helyett. Tekintettel arra, hogy egyéb bejelentés nincs, megköszöni 
mindenkinek a hozzászólását, az eddigi munkáját, és a nyilvános testületi ülést 
lezárja. Képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Macsári József Dr. Oláh Ernı 
  polgármester címzetes fıjegyzı 


