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  Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 
1515-14/2011. 
 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. 
augusztus 23-án tartott rendkívüli ülésérıl a Polgármesteri Hivatal 44. sz. 
tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor 
testületi tagok, Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı, Valastyánné Gyıri Piroska 
aljegyzı, Kohut Tibor, Nagy István Polgármesteri Hivatal irodavezetıi, 
napirendi ponttal érintett meghívottak: Kurucsó Anikó körzeti védınıi 
álláshelyre pályázó, Magyar István Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképzı Iskola igazgatója, Hegyesi Sándor igazgató-helyettes, Farkasné Gali 
Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a rendkívüli képviselı-testületi ülésen 
megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel 7 
fı testületi tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplı napirendi pontokat, és 
javasolja azok tárgyalását. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület a napirendek 
tárgyalásával egyhangúlag egyetértett, egyéb napirend felvételére nem hangzott 
el javaslat. 
 
1. sz. napirend: Védınıi álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Szeghalom Város Önkormányzata hosszú idın 
keresztül hirdetett pályázatot a Védınıi szolgálatnál betöltendı, körzeti védınıi 
beosztás ellátására. A jelenlegi pályázati kiírásra 2 fı nyújtotta be pályázatát, 
melyeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai véleményeztek a tegnapi 
bizottsági ülésen, és a pályázókat meghallgatták. Mindkét pályázatot nagyon 
jónak minısítették, mindketten megfelelnek a pályázati kiírásnak, de függetlenül 
ettıl, egy korrekt beszélgetés kapcsán a Bizottság Kurucsó Anikó pályázatát 
támogatta a 2 pályázó közül. Ez alapján a védını 2011. szeptember 1. napjával 
munkába állhat körzeti védınıként, bérét az idevonatkozó jogszabályok szerint 
állapítják meg. Megkérdezi a pályázót, hogy szóban kiegészíti-e pályázatát. 
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Kurucsó Anikó pályázó: A pályázatát szóban nem kívánja kiegészíteni. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag, mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: Tájékoztatást ad a bizottsági ülésen elhangzottakról. Mindkét pályázat 
anyagát áttekintették a bizottsági tagok, a pályázókkal személyesen 
elbeszélgettek, és mindkét pályázati anyagot támogatták. A pályázók igen 
sokoldalú feladatot végeztek egyetemi tanulmányaik során, minden kritériumnak 
megfelel a végzettségük, ezért mindketten megfelelnek a kiírásban foglalt 
feltételeknek. Az, hogy a képviselı-testületi ülésen végül is egy fı jelent meg, 
annak oka az, hogy a másik pályázó visszalépett, mivel más településre is 
pályázott, ahol egyedüli pályázó, de hosszabb távra családi okok miatt másik 
helységben tervezi letelepedését. Kurucsó Anikó vésztıi lakos pályázatát 
javasolja a Bizottság elfogadásra, és kéri, hogy utazási költségéhez az 
Önkormányzat járuljon hozzá, illetve kerékpár biztosításával segítsék munkáját. 
 
Macsári József polgármester: Kurucsó Anikó pályázatának elfogadását 
szavazásra terjeszti, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
121/2011. (VIII. 23.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szeghalom I. sz. 
védınıi körzetre benyújtott pályázat alapján KURUCSÓ ANIKÓ 5530Vésztı, 
Dózsa Gy. u. 18. sz. alatti lakos védını pályázatát elfogadja. 2011. 
szeptember 1-tıl határozatlan idıre védınınek kinevezi, besorolási munkabérét 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján 122.000, - Ft-
ban határozza meg, utazási költségtérítését az idevonatkozó jogszabályok szerint 
biztosítja részére. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról. 
 
Felelıs: Macsári József polgármester 
Határid ı: Értelemszerő 
 
Macsári József polgármester: Gratulál Kurucsó Anikó védınınek a 
kinevezéséhez, és tájékoztatja arról, hogy amennyiben igényli, az Önkormányzat 
lakást tud biztosítani számára Szeghalom városában munkaviszonyának idejére. 
 
2. sz. napirend: Pályázati felhívás Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekő Muzeális Győjtemény magasabb vezetıi beosztás betöltésére 
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Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Korábbi testületi ülésen meghatározták, hogy 
újból ki kell írni az új intézmény magasabb vezetıi álláshelyére a pályázatot, 
mivel a korábbit vissza kellett vonni. Az elıterjesztés ezt az új pályázati 
felhívást tartalmazza, továbbá egy határozati javaslatot bizottság létrehozására, 
melynek tagjai a beérkezett pályázatokat értékelik és javaslatot tesznek 
Képviselı-testület felé a vezetıi munkakör betöltésére, segítenek a pályázat 
elbírálásában. A bizottság tagjai ugyanazok a személyek, akik a korábbi 
pályázati kiírásnál voltak felkérve. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos 
kérdéseket, észrevételeket. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A pályázati kiírásban a munkavégzés 
helyének címe helyesen: Szeghalom Nagy M. u. 2. sz. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A pályázati kiírással kapcsolatban kérdezi, hogy nem 
lenne-e egyszerőbb, ha Közérdekő Muzeális Győjtemény helyett Helytörténeti 
Győjtemény lenne az elnevezés a vezetıi munkakör betöltésére? 
 
Macsári József polgármester: Valóban egyszerőbb lenne, hiszen nincs olyan 
sok kitétel a helytörténeti győjtemény vezetésénél, mint a jelenlegi kiírást 
tekintve. A jogszabályok elég sok korlátot szabnak, itt győjtımunkát sem lehet 
végezni azon a területen, ahol korábban a Sárréti Múzeum a környezı 
településeken végzett. 
 
Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı: Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy 
ehhez az alapító okiratot kellene módosítani. 
 
Macsári József polgármester: Javasolja az elıterjesztés szerint kiírni a 
pályázatot, és szavazásra bocsátja a pályázati kiírást. 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 
 
122/2011. (VIII. 23.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény magasabb vezetıi 
beosztás betöltésére az alábbi pályázatot írja ki: 
 

Pályázati felhívás 
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Szeghalom Város Önkormányzata 
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
valamint a 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet a 

 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény  

magasabb vezetıi beosztás betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti 
jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 
 
A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: A magasabb vezetıi beosztás 
határozott idıre, 5 évig szól 
 
A munkavégzés helye: Szeghalom Nagy Miklós u. 2. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással járó 
lényeges feladatok: 
 
A városi könyvtár rendeltetésszerő mőködésének, nyilvános könyvtári ellátás 
feltételeinek biztosítása. A könyvtár feladatainak megfelelı ellátása, képviselete, 
a könyvtári munka minıségelvő igazgatása, szervezése, fejlesztése a 
könyvtárhasználók igényeinek megfelelı könyvtári szolgáltatások kialakítása. 
Egyben gondoskodik a muzeális győjtemény anyagainak gyarapításáról, illetve 
annak szakszerő megırzésérıl, kezelésérıl és nyilvántartásáról. Az intézmény 
feladatkörébe tartozó, illetve az intézményi épület kihasználtságára irányuló 
programok szervezése. 
 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
 

1./  könyvtár tekintetében: 
      szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy  

 nem szakirányú egyetemi végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri      
 szakvizsga, vagy 
 fıiskolai könyvtárosi képzettség és 

     felsıfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a  
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     szakirányú munkaköri szakvizsgának és egyben az intézmény  
     alaptevékenységének megfelelı jogviszonyban szerzett legalább öt éves  
     szakmai gyakorlat 

 és továbbá 
             közérdekő muzeális győjtemény tekintetében: 
             szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy 

 2009 elıtt szerzett szakirányú fıiskolai végzettség és  
 szakképzettség, és 
 a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény 
 alaptevékenységének megfelelı jogviszonyban legalább három éves  
 szakmai gyakorlat 

2./ magyar állampolgárság 
3./ a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás 
4./ büntetlen elıélet 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

- részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap 
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra 

jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt 
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési 

elképzelések 
 
A munkakör betöltésének idıpontja: 2011. november 1. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK-n történı megjelenéstıl 
számított 30 nap 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Macsári József 
polgármester T: 66/371- 611  
 
A pályázat benyújtásának módja:  
- személyesen Macsári József polgármester részére 
- postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata Macsári József polgármester 
5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni: 
„PÁLYÁZAT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM VEZET İ” 
 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követı elsı 
képviselı-testületi ülés 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
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- KSZK 
- Szeghalom város honlapja: www.szeghalom.hu 
- Sárrét-TV Szeghalom 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat a pályáztató által összehívott 
szakmai bizottság és az Önkormányzat Oktatási-, Kulturális- és Sport Bizottsága 
véleményének kikérésével Szeghalom város Önkormányzatának Képviselı-
testülete bírálja el. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal és értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 

 
Macsári József polgármester: A fentiek után szavazásra bocsátja a Bizottság 
létrehozását, a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális 
Győjtemény vezetıi álláshelyére kiírt pályázatra beérkezı pályázatok 
elbírálására. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. 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 

 
123/2011. (VIII. 23.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény vezetıi munkakörére kiírt 
pályázati felhívás alapján beérkezendı pályázatok értékelésére szakmai 
bizottságot hoz létre. 
 
A bizottság tagjai:  

1. Elek Ferencné Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság elnöke, a szakmai 
bizottság elnöke 

2. Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, mővelıdési vezetı-fıtanácsos 
3. Pándiné Csajági Mária pedagógus 
4. Csabai Károly Könyvtárosok Országos Egyesületének képviselıje 

 
A Képviselı-testület felkéri a szakmai bizottság elnökét, hogy a pályázatok 
értékelését követıen tegyen javaslatot a vezetıi munkakör betöltésére. 
 
Határid ı: 2011. október 
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Felelıs: Bizottság elnöke 
 
2/1. sz. napirend: Magyar István PAG és SZESZI igazgatójának kérelme 
vezetıi megbízás visszavonására, és közalkalmazotti jogviszony 
megszüntetésére 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Magyar István a Péter András Gimnázium és 
Szigeti Endre Szakképzı Iskola igazgatója kéri az Önkormányzat Képviselı-
testületétıl, hogy a vezetıi megbízását vonja vissza, illetve közalkalmazotti 
jogviszonyát 2011. augusztus 25. nappal közös megegyezéssel szüntesse meg. 
Az elıterjesztésben augusztus 31. dátum szerepel, de szóban az augusztus 25. 
nap lett megjelölve. Igazgató úr a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási 
Fıosztályán kapott lehetıséget középfokú oktatási referens munkakör 
betöltésére. Idıvel várható a középfokú intézmények átszervezése, az intézmény 
vezetıjének jövı évben jár le a kinevezése. Javasolja a tisztelt Képviselı-
testületnek, hogy támogassák az elıterjesztett kérelmet, és 2012. július l. 
napjával, illetve az idevonatkozó jogszabályi változások figyelembevételével az 
új igazgatói pályázat elbírálásáig bízzák meg Hegyesi Sándor igazgatóhelyettes 
urat az intézmény vezetésével az SZMSZ. szerint. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Kérdezi, hogy az igazgató úr döntésében mi 
játszott szerepet. Minıségileg magasabb lehetıség a közoktatási intézmények 
koordinálásában, vagy a lakhelyéhez közelebbi munkahely játszik közre? A 
maga részérıl sajnálja, hogy így történt. 
 
Magyar István PAG és SZESZI igazgatója: 2007-ben kapott megbízást 
Képviselı-testülettıl az intézmény vezetésére, 4 tanévet vitt végig. A Képviselı 
Asszony kérdéseire válaszolva elmondja, hogy ugyanezeket gondolta végig, 
melyeket a kérdésben megfogalmazott. Új munkahelyén a Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Fıosztályán többek között feladatot kap a megyei 
közép- és emeltszintő érettségi vizsga megszervezésében és lebonyolításában. A 
gimnáziumtól és az oktatástól egyelıre tevılegesen nem fog elszakadni, mert 
napi kapcsolatban kell lennie szinte 52 megyei középfokú intézménnyel. A 
család és a szakmai kihívás is közrejátszik döntésében. Kifejezi háláját és 
köszönetét a korábbi és a jelenlegi Képviselı-testület tagjainak, akik mindvégig 
segítették, és a 4 év alatt semmiben nem akadályozták munkáját. 
 
Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, az 
elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
 
124/2011. (VIII. 23.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyar István a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola igazgatója vezetıi 
megbízását visszavonja, és közalkalmazotti jogviszonyát 2011. augusztus 25. 
idıponttal – kérésének megfelelıen – közös megegyezéssel megszünteti 
tekintettel arra, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Fıosztályán 
létesít munkaviszonyt. 
 
A Képviselı-testület az igazgatói állás betöltésére a jogszabályi változások 
függvényében 2012-ben pályázat kiírását határozza el. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: Azonnal, illetve 2012. március 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A következıkben javasolja Hegyesi Sándort a 
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola igazgatóhelyettesét 
értelemszerően 2011. augusztus 26-tól megbízni az intézmény vezetésével az 
SZMSZ. szerint, és a vezetıi pótlékát 60.000,- Ft-ban meghatározni. Az 
elıterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
125/2011. (VIII. 23.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete Hegyesi Sándort a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola igazgatóhelyettesét 
2011. augusztus 26-tól megbízza – figyelemmel az intézmény Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatában foglaltakra – hogy az intézmény vezetésével 
kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, 
legkésıbb 2012. július 1-ig lássa el. 
 
Hegyesi Sándor vezetıi pótlékát 2011. augusztus 26-tól 60.000,- Ft-ban 
határozza meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
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Határid ı: 2011. augusztus 26. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Képviselı-testület nevében megköszöni 
igazgató úrnak azt a 4 évi munkáját, amit itt töltött el Szeghalmon. 
Intézményvezetıi munkája során mindenkinek a megelégedésére továbbvitte 
azokat a hagyományokat, amelyek jellemzıek voltak a Péter András Gimnázium 
és Szigeti Endre Szakképzı Iskolára korábban. A maga részérıl személyesen is 
tapasztalta, hogy akár öreg diáktalálkozókon, vagy iskolai évzárók, ballagások 
alkalmával az igazgatói úr munkáját mindvégig elfogadták. További erıt, és 
egészséget kíván az elkövetkezendı idıszakra új munkahelyén Magyar István 
igazgató úrnak. 
 
Magyar István igazgató: Megköszöni a jókívánságokat.  
 
B e j e l e n t é s e k 
 
Macsári József polgármester: Korábbi rendkívüli testületi ülésen a DAOP 
pályázat elıterjesztése kapcsán szó volt a győjtı utak felújításáról, ezzel 
kapcsolatos pályázat benyújtásáról támogatás elnyerésére. A pályázati kiírás 
szeptember 15. napjával jelenik meg, a tervezési munkák elindultak, és a 
költségvetés összeállítása megtörtént. A Szeleskert utca eleje, ameddig megfelel 
a pályázati kiírásban foglalt útszélességnek, és a Szabolcs vezér u. 240 m 
szakaszáról van szó. A teljes várható bekerülési költség, a tervezési munkákkal, 
közbeszerzési eljárás költséggel, a mőszaki ellenırzéssel és könyvvizsgálói 
költséggel mindösszesen 142.533.125,- Ft. Abban kellene dönteni a Képviselı-
testületnek, hogy ennek az összegnek a 10 %-át kell önrészként biztosítani az 
Önkormányzatnak. Javasolja a pályázat benyújtását az említett feltételekkel. 
Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Amennyiben a Szeleskert utcának az érintett szakasza 
felújításra kerül, akkor a vízelvezetést meg kell oldani a munkákkal 
párhuzamosan, mivel ez mindenképpen indokolt. 
 
Macsári József polgármester: Támogatja képviselıtársa felvetését, de kérdés, 
hogy ez a pályázatba belefér-e. Amennyiben a kiírás erre nem vonatkozik, az 
említett munkákat ennek ellenére is el kell végezni, a vízelnyelıket, 
vízelvezetéseket máshol is meg tudták oldani saját erıbıl, ha lehetıség lesz rá, 
itt is sor kerül erre. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Nagy István mőszaki irodavezetıvel 
végigjárták a településen az összes utcát, útszakaszt, ami a pályázatban érintett. 
Úgy gondolja, hogy ezt a Képviselı-testületnek támogatnia kell, mivel ezek az 
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utcaszakaszok valóban felújításra szorulnak, és indokolt a pályázat benyújtása, 
az önerı biztosítása. 
 
Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az 
elıterjesztésben foglaltakat, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 
126/2011. (VIII. 23.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elhatározza, hogy a 
DAOP-3.1.1/B-11 pályázati felhívásra – mely önkormányzati győjtı utak 
felújítására vonatkozik – pályázatot nyújt be Szeghalom Bajcsy Zs. – 
Érmellék utca, Kandó Kálmán utca, Szeleskert utca elejének, Szabolcs 
vezér utca 240 méteres szakaszának felújítására.  
A győjtı utak tervezett összköltsége: 142.533.125,- Ft, melybıl a Képviselı-
testület vállalja, hogy a 14.253.310,- Ft (10 %) önrészt a 2011. évi 
költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt támogatás összege: 128.279.812,- 
Ft (90 %). 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. szeptember 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Petıfi utca felújításával kapcsolatban az egyik 
autóbuszperon a tervekkel ellentétben nem 15, hanem 13,7 méterre lett kiépítve. 
Ennek oka, hogy egy ott lévı kapubejárót így tudták akadály- és 
balesetmentessé tenni, ami azonban senkit nem zavar a közlekedési 
szakemberek véleménye szerint, de a szállítói finanszírozás miatt ki kell fizetni 
34.165,- Ft-ot. Javasolja, hogy ezt hagyja jóvá a Képviselı-testület, és kéri ezzel 
kapcsolatban az esetleges kérdéseket, észrevételeket. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, majd a szóban elıterjesztett határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. 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 
 
127/2011. (VIII. 23.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
a Szeghalom Petıfi utcai győjtıút felújítása kapcsán, az egyik autóbuszperon 
1,30 méterrel rövidebb kiépítése miatt, az el nem végzett munkára esı összeg: 
34.165,- Ft szállító felé kiegyenlítést nyerjen. Erre vonatkozóan külön 
megállapodás kerül megkötésre a Swietelsky Magyarország Kft. profiljába 
illeszkedı munkára a fenti összeg erejéig. 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. szeptember 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tájékoztatásképpen elmondja, egyik múzeumi 
dolgozó bejelentette, hogy 2011. szeptember 1. napjával közös megegyezéssel 
szeretné megszüntetni a Múzeumnál fennálló munkaviszonyát, és ezzel 
feloldódik egy olyan probléma, amely az elmúlt idıszakban jelentkezett az 
intézménynél történt létszámcsökkentéskor, és visszakerülhet  állományba 
szeptember 1-tıl az a dolgozó, akit korábban a létszámleépítés érintett. A 
dolgozóval történt megegyezésrıl és feladatairól részletesen tájékoztatja 
képviselıtársait.  Mindezekre tekintettel javasolja visszavonni a 89/2011. (V. 
30.) Ökt. sz. határozatot, amely a létszámcsökkentés elhatározásáról, és az ezzel 
járó költségek csökkentésére irányuló pályázat benyújtásáról szól. Kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd 
a szóbeli indítványát szavazásra bocsátja. 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 
 
128/2011. (VIII. 23.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete visszavonja a 
89/2011. (V. 30.) Ökt. sz. határozatát, amely a múzeumi létszámcsökkentésbıl 
adódó költségek részbeni megtérítésére irányuló pályázat benyújtásáról szól. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekkel kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Kéri képviselıtársait, hogy amennyiben közérdekő bejelentésük van, azt tegyék 
meg. 
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Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Már tavaly is szó volt a temetı útjainak 
rendbetételérıl, kéri, hogy ez mielıbb valósuljon meg, hiszen 2 hónap múlva 
Halottak Napja. Ugyancsak indokolt a II. világháborús emlékmő tetejének a 
felújítása is, kéri ezt a munkálatot elvégezni. 
Az augusztus 13-i ünnepi testületi ülésen hiányolta, hogy nem emlékeztek meg 
kellıképpen az augusztus 20-i államalapítás ünnepérıl, ennek nagyobb 
hangsúlyt kellett volna adni. Úgy gondolja, hogy nem szerencsés a jövıben egy 
boszorkány fesztivált, illetve bármilyen szeghalmi vonatkozású rendezvényt e 
napra tervezni, mivel ez a legnagyobb állami ünnep. Az eddigiekhez hasonlóan 
ezen az állami ünnepen kellene ünnepi megemlékezést tartani, reméli, hogy ez a 
jövıben nem ütközik akadályba. A továbbiakban megemlíti, hogy a 
Kalotaszentkirályról mősorral érkezı fiatalok vendéglátására nagyobb gondot 
kellett volna fordítani az étkezésük során. A gyermekélelmezés említése kapcsán 
felhívja a Képviselı-testület figyelmét arra, hogy nem gazdaságos a 
gyermekélelmezés mőködése, és most az utolsó negyedév kezdete elıtt erre rá 
kell figyelni, ne majd a következı év költségvetésének tárgyalásakor, hiszen 
nem lehet elıre tudni, hogy milyen kiadások várhatóak még. 
 
Macsári József polgármester: A vendéggyerekek ittlétét igyekeztek 
emlékezetessé tenni, maximálisan igyekeztek ıket mindennel ellátni, rájuk 
figyeltek, és sajnálja, ha ennek ellenére ellátásukban hiányosság volt.  
 
Befejezésül megköszöni képviselıtársainak a munkáját, és külön azt is, hogy az 
utóbbi idıben összehívott rendkívüli üléseken megjelentek, határozatképes volt 
a Képviselı-testület, és döntéseket tudtak hozni. Az ülést lezárja, a soron 
következı testületi ülés 2011. szeptember 26-án lesz. 
 
 

Kmf. 
 

 Macsári József Dr. Oláh Ernı 
  polgármester címzetes fıjegyzı  
 


