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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 
31-i soron kívüli ülésérıl a Polgármesteri Hivatal 47. sz. tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor, Dr. Farkas József 
alpolgármester, Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı, Valastyánné Gyıri Piroska 
aljegyzı, Kerekes Lászlóné, Nagy István, Kohut Tibor, Gyáni Károly 
irodavezetık 
Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a soron kívüli képviselı-
testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, mivel 6 fı képviselı jelen van, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
meghívóban szereplı napirendi pontokat, javasolja azok tárgyalását a sorrend 
szerint azzal, hogy a 6. sz. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalják, és szavazásra 
bocsátja a napirendeket. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetértett a napirendi 
pontok tárgyalásával. 
 
1. sz. napirend: Közbeszerzési eljárás elindítása (Várhelyi Ifjúsági Tábor 
felújítása) 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés arról szól, hogy a közbeszerzési 
törvény szerint egyszerősített közbeszerzési eljárás megindításáról szükséges 
dönteni, mivel az Önkormányzat pályázati támogatást nyert a „Várhelyi Ifjúsági 
Tábor épületeinek felújítására, illetve a tábor bútorzatának cseréjére. A Kbt. 
szerint egyszerősített közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a kivitelezı 
kiválasztására. A Mővelıdési Központnak az a kérése a közbeszerzési eljárást 
lebonyolító felé, hogy 2 ütemben kellene megvalósítani a felújítást annak 
érdekében, hogy minimális mértékben zavarja a mőködést, a programokat 
tekintve. Az elsı körben a várhelyi ifjúsági tábor fıépület felújítására kerülne 
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sor, illetve a bútorzatok cseréjére a pályázati kiírásban foglaltak szerint, a 
második körben az ebédlıfaház felújítása van tervezve, amelyet a nyár végével 
kellene kezdeni, hogy addig ne zavarják a munkálatokkal az ott nyaralókat. 
Tehát szeghalmi vállalkozóknak javasolja majd kiadni a munkálatokat, a 
kivitelezı kiválasztásakor a helyi vállalkozók elınyben lesznek részesítve. Az 
írásos elıterjesztés 3 közbeszerzési tanácsadó árajánlatát tartalmazza, amelybıl 
a legolcsóbbat javasolja kiválasztani. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos 
véleményeket, észrevételeket. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Egyetért az elıterjesztéssel, az elhangzott 
határozati javaslattal, és amennyiben lehetıség van rá, mindenképpen 
felgyorsítani a tennivalókat, hogy a tábor mielıbb mőködhessen. Tekintettel 
arra, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítására benyújtott ajánlatok közül Dr. 
Varga Imre közbeszerzési tanácsadó ajánlata a legkedvezıbb, a legalacsonyabb 
összegő, így ez alapján döntsön a Képviselı-testület. 
 
Maróthy Györgyné Mővelıdési Sport és Szabadidı Központ igazgatója: 
Sürgetı a várhelyi tábor felújítása, mivel május 23-án az elsı csoport már kezdi 
a táborozást, indulnak a programok. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, és az 
elıterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
1/2011. (I. 31.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a „Várhelyi 
Ifjúsági Tábor épületeinek felújítása, illetve bútorzat cseréje” tárgyában, 
egyszerő közbeszerzési eljárás megindításával, alkalmazva a Kbt. 251 §-át. 
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) bízza meg, aki a 
legalacsonyabb összegő ajánlatot tette a közbeszerzési eljárás teljes körő 
lefolytatására. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. március 31. (kiviteli szerzıdéskötés) 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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2. sz. napirend: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás határozatának 
jóváhagyása DAREH elnökség tagjainak választására 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
meghozta határozatát arra vonatkozóan, hogy hasonló módon, mint az elmúlt 
ciklusban, a DAREH Elnökségébe Papp Tibor Dévaványa polgármesterét 
delegálja elnökségi tagnak, helyetteseinek Molnár Sándor Vésztı 
polgármesterét, és Bere Károly Füzesgyarmat város polgármesterét. Javasolja 
Képviselı-testületnek, hogy a Társulási Tanács döntését támogassák és a 
határozati javaslatot fogadják el. 
Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nem volt, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
2/2011. (I. 31.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Szeghalom Kistérség DAREH Önkormányzati Társulás Elnökségében való 
képviseletérıl szóló elıterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselı-testület Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
101/2010. (XII. 14.) sz. határozatát jóváhagyólag elfogadja és egyetért azzal, 
hogy a Tanács a Szeghalom Kistérség képviseletében a DAREH Elnökségébe 
Szeghalom Kistérségbıl elnökségi tagként Pap Tibor (Dévaványa város 
polgármesterét), két helyettesként pedig Molnár Sándor (Vésztı város 
polgármesterét) és Bere Károly (Füzesgyarmat város polgármesterét) 
választotta meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határid ı: Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
2/1. sz. napirend: Polgármester felhatalmazása a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás Taggyőlésében való képviseletre 
Elıadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A Képviselı-testület a korábbi idıszakban is a 
polgármestert, személyét hatalmazta fel a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
Taggyőlésében való képviseletre, és akadályoztatása esetén Dr. Farkas József 
alpolgármestert. Kéri a Képviselı-testülettıl, hogy ezt a döntést erısítsék meg és 
a késıbbi idıszakra is hatalmazzák meg, illetve akadályoztatása esetén 
helyettesítésére Dr. Farkas József alpolgármestert javasolja továbbra is. A 
napirend kapcsán megjegyzi, reméli, hogy mielıbb eljut a város odáig, hogy a 
régi hulladéklerakók rekultivációja megtörténjen. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban 
hozzászólás nem volt, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
3/2011. (I. 31.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza 
Macsári József polgármestert, hogy a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás Taggyőlésében képviselje, akadályoztatása esetén helyettesítésére 
Dr. Farkas József alpolgármestert hatalmazza fel. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3. sz. napirend: „Közép-Békési Térség” Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társuláshoz csatlakozás 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A „Közép-Békési Térség” Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társuláshoz jelezte a csatlakozási szándékát Békés Megye 
Képviselı-testülete. A Társulásban résztvevı valamennyi település képviselı-
testülete tárgyalja a csatlakozást, és ebben döntés szükséges. Javasolja 
Szeghalom Város Önkormányzat részérıl ezt jóváhagyni, és támogatni a 
csatlakozási szándékot. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a határozati 
javaslatot szavazásra terjeszti elı. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
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hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
4/2011. (I. 31.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a Békés 
Megyei Önkormányzat „Közép-Békési Térség” Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási kérelmét. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4. sz. napirend: Köztisztviselık 2011. évi teljesítményértékelés céljainak 
meghatározása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Minden évben napirenden van a köztisztviselık 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározásáról 
szóló elıterjesztés, és az ezzel kapcsolatos határozati javaslat elıterjesztése most 
is szükségszerő. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
 
Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı: Utal az elıterjesztéssel kapcsolatban a 
köztisztviselıi törvény változására. Jelenleg a köztisztviselıi törvényben a 
teljesítményértékelés még benne van, de a végrehajtási utasítás hatályon kívül 
van helyezve, és új végrehajtási rendelet még nem született a 
teljesítményértékelés megszüntetésére. Ezért a Békés Megyei Kormányhivatallal 
egyeztetve javasolja, hogy döntsön a tisztelt Képviselı-testület a határozati 
javaslatnak megfelelıen. A tőzoltókat érintıen nem kell dönteni a 
teljesítményértékeléssel kapcsolatban, mert a rájuk vonatkozó törvényben ez 
már nem szerepel, csak a köztisztviselıi törvényben. 
 
Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az 
elıterjesztésben foglalt határozati javaslatot. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
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5/2011. (I. 31.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 
köztisztviselık 2011. évi teljesítményértékelésének alapjául szolgáló, a kiemelt 
célokról szóló elıterjesztést, és a kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 
1./ Kiemelten fontosnak tartja, hogy folyamatosan rendelkezésre állnak a 
település helyzetére, illetve annak változásaira vonatkozó információk, 
elırejelzések, elemzések. 
 
2./ Kiemelten fontosnak tartja, hogy teljes körő kép mutatja az önkormányzat 
rendelkezésére álló legfontosabb erıforrásokat, lehetıségeket, amelyek a döntési 
mozgásteret behatárolják. 
 
3./ Kiemelten fontosnak tartja a település hosszú távú komplex fejlesztésének 
biztosítását. 
 
4./ Pályázati lehetıségek folyamatos figyelemmel kísérése. Pályázatok 
szakszerő elkészítése, szükség esetén külsı szakember bevonásával. 
 
5./ Kiemelten fontosnak tartja a helyi közszolgáltatások körébe tartozó 
intézmények és szolgáltatások színvonalának emelését és a szolgáltatásokat 
igénybe vevı polgárok megelégedettségének javítását, valamint a település 
mőködtetése eredményességének emelését. 
 
6./ Kiemelten fontosnak tartja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elıírásai 
érvényesüljenek, erısödjenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei. 
 
7./ A beruházások, felújítások szakszerő bonyolítása. 
 
8./ Javítani kell az ügyintézés törvényességi színvonalát oly módon, hogy 
csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma. 
 
9./ Határidıre készüljön el a költségvetési koncepció. Határidıre kell benyújtani 
a költségvetési javaslatot. 
 
10./ A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az 
önkormányzat bevételei. 
 
11./ A közfoglalkoztatási terv folyamatos figyelemmel kísérése, végrehajtása. 
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12./ Határidıre elı kell készíteni az egyéni teljesítménykövetelmények 
meghatározását, illetve azok teljesítésének értékelését. 
 
13./ Erısíteni kell a közterület felügyelet megelızı tevékenységét.  
 
14./ Biztosítani kell a Testület törvényes mőködésének alapfeltételeit. A 
Testületnek határidıre el kell készíteni és a testületi tagok részére meg kell 
küldeni a döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat, biztosítani kell, hogy 
az érdekegyeztetés során a döntéssel érintettek kifejthessék véleményüket. 
 
15./ Az elıterjesztések, a rendeletek, és a határozatok szövegét úgy kell 
megszerkeszteni, hogy az egyértelmő, világos, a magyarnyelv szabályainak 
megfelelıek legyenek, és szakmai kifejezéseket csak akkor tartalmazzanak, ha 
azok nélkül a pontos jogi szabályozás nem oldható meg. 
 
16./ A közbeszerzések szakszerő lebonyolítása 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határid ı: 2011. február 01., és Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
5. sz. napirend: A települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására 
irányuló közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló rendelet 
módosításáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A helyi rendelet módosítása arra vonatkozik, 
hogy a 75. évüket betöltött házaspárok, vagy egyedül élı személyek, akiknek a 
családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének a két és félszeresét, 
azok számára nem 75 %-os a támogatás, hanem 100 %-os. Eddig mindig az volt 
a gyakorlat, hogy négy hulladékszállításból egy alkalommal kellett fizetniük. A 
hulladékgazdálkodási törvény értelmében kötelezı közszolgáltatásról van szó, 
ezt a szolgáltatást igénybe kell vennie mindenkinek, hogy a káros anyagot 
például ne elégetéssel semmisítse meg a lakosság, hanem legyen begyőjtve a 
hulladék  Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nem volt, és a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen 
szavazattal – egyhagúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
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SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
1/2011. (II. 01.) sz. önkormányzati 

rendelete 
 
A települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás 
kötelezı igénybevételérıl szóló többször módosított 2/1999. (III. 02.) sz. 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról. 
 

1. § 
 
A 7. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(5) Azok a 75. életévüket betöltött házaspárok, vagy egyedül élı személyek, 
akiknek a családjában az egy fıre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének a két és félszeresét, 
a hulladékszállítási szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba. 
 
Macsári József polgármester: A nyilvános képviselı-testületi ülésnek egyéb 
napirendje nincs, mivel a 6. sz. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalják. Megkérdezi, 
hogy van-e képviselıtársainak közérdekő bejelentése. Megállapítja, hogy 
bejelentés nincs, ezért a nyilvános ülést lezárja, és a továbbiakban zárt ülésen 
folytatja munkáját Képviselı-testület. 
 

Kmf. 
 

 Macsári József Dr. Oláh Ernı 
 polgármester címzetes fıjegyzı 


