
  Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 
1515-5/2011. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 
16-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, Mester Csaba 
képviselı-testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, Dr. Oláh Ernı 
címzetes fıjegyzı, Kerekes Lászlóné szociális iroda vezetıje, Nagy István 
mőszaki iroda vezetıje, Kohut Tibor pénzügyi irodavezetı, Nagyné Hajdu 
Erzsébet kulturális és közoktatási ügyintézı és intézmények vezetıi, Farkasné 
Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a rendkívüli képviselı-testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel a 
Képviselı-testület tagjai közül 7 fı jelen van, és a rendkívüli testületi ülést 
megnyitja. Javasolja, hogy a meghívón szereplı napirendeket tárgyalják és ezzel 
a Képviselı-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő 
Muzeális Győjtemény Alapító Okirata 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Nemzeti Erıforrás Minisztériumától érkezett 
iránymutatás alapján elkészült a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekő Muzeális Győjtemény intézményének alapító okirata, a Nagy Miklós 
Városi Könyvtár és a Sárréti Múzeum összevonásával kapcsolatos döntés 
értelmében. Az elıterjesztésekbıl látható, hogy az új intézmény 2011. július 1. 
napjától mőködik majd, az alapító okirat és az ehhez kapcsolódó anyag 
korábban nem kerülhetett elıterjesztésre, mert a minisztériumi véleményre várni 
kellett. Az új intézmény székhelye Nagy M. u. 2. sz., az elıterjesztett alapító 
okirat tervezete ennyiben változik. Kérdezi képviselıtársait, hogy az 
elıterjesztéssel kapcsolatban van-e hozzászólás. Megállapítja, hogy a 
napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem volt, majd javasolja az alapító okirat 
elfogadását, és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
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megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
71/2011. (V. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a muzeális intézményekrıl, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvényben 
meghatározott feladatok végrehajtására 2011. július 1-vel az alábbi intézményt 
alapítja: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

1.) Az intézmény neve:  
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális 
Győjtemény 

 
2. Székhelye: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. sz. 

 
3. Telephelye: 5520 Szeghalom, Tildy u. 14. sz. 

 
4. Törzsszáma:  

 
5. Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 

 
6.) Alapítás éve: 2011.  
 
7.) Jogelıdjei: 

Nagy Miklós Városi Könyvtár 
Sárréti Múzeum 

 
8.) Az intézmény felügyeleti szerve: 

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 

 
9. Az intézmény típusa, jellege: 

Múzeum: Közérdekő Muzeális Győjtemény: 
Könyvtár: Nyilvános városi közkönyvtár, kistérségi szolgáltató könyvtár, 
módszertani központ. 

 
10.) Az intézmény győjtıköre: 

Történet, néprajz 
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11.) Az intézmény mőködési köre: 
Múzeum győjtıterülete: Szeghalom Közigazgatási területe 
Könyvtár: Szeghalom Kistérség 

 
12.) Az intézmény jogállása: 

Önálló jogi személyként mőködı helyi önkormányzati költségvetési  
szerv.  

 
13.) Az intézmény vagyona: 

Vagyonleltár szerint önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingóvagyon. 
Ingatlan helyrajzi száma: 1023/1 hrsz. 484 hrsz., 1027 hrsz.  
Ingóvagyont az intézmény leltára tartalmazza. 

 
14.) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az épület és berendezéseinek tulajdonjoga Szeghalom Város 
Önkormányzatáé. 
Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a múzeumi 
tevékenységet és közmővelıdési, könyvtári tevékenységet segítı 
feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és 
nem terhelheti meg azokat. 

 
15.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

TEÁOR 910200 Múzeumi tevékenység 
TEÁOR 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 
15.1.) Alaptevékenység: 

 
9102011: Múzeumi győjteményi tevékenység 
9102021: Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 
tevékenység 
9102031: Múzeumi kiállítási tevékenység 
9102041: Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati 
tevékenység 
9101211: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
9101221: Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
9101231: Könyvtári szolgáltatások 

 
15.2. Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység 

6820022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8219002: Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 
16.) Vállalkozási tevékenysége: 

Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 
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17.) Az alaptevékenység érdekeltségi rendszere: 
Maradvány érdekeltségő költségvetési szerv. 

 
18.) Az intézmény vezetıjét, mint magasabb vezetıt a Képviselı-testület 
bízza meg pályázat útján, határozott idıtartamra. Felette az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
19.) 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 kötelezettségvállalási, 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. 
 

20.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok megjelölése:  

 A foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az 
irányadó. 

 Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve 
a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. tv. az irányadó. 

 Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezetı 
gyakorolja. 

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a fenti alapító okirattal 
kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ı: 2011. július 01., és folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Kapcsolódik a napirendhez az elıterjesztésben 
szereplı pályázati felhívás, a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekő Muzeális Győjtemény vezetıi munkakörének betöltésére. Kéri a 
pályázati felhívással kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, majd az elıterjesztés szerinti pályázati felhívást 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
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Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
72/2011. (V. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény vezetıi munkakörének 
betöltésére az alábbi pályázatot írja ki: 
 

Pályázati felhívás 
 

Szeghalom Város Önkormányzata 
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a 

 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény  

vezetıi munkakörének betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti 
jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 
 
A vezetıi megbízás idıtartama: A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig 
szól 
 
A munkavégzés helye: Szeghalom Nagy Miklós u. 2. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a 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 múzeum győjteményi anyagainak gyarapításáról, illetve 
annak szakszerő megırzésérıl, kezelésérıl és nyilvántartásáról. Az intézmény 
feladatkörébe tartozó, illetve az intézményi épület kihasználtságára irányuló 
programok szervezése. 
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Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
 

- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy fıiskolai 
könyvtáros végzettség 

- könyvtári illetve múzeumi területen szerzett legalább 5 éves szakmai 
gyakorlat 

- magyar állampolgárság 
- 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. július 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: 
- KSZK 
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- 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 Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekő Muzeális Győjtemény vezetıi munkakörére beérkezı pályázatok 
értékelésére szakmai bizottságot szükséges létrehozni, tagjainak javasolja az 
elıterjesztés szerint Elek Ferencné képviselıt, az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság elnökét, mint a szakmai bizottság elnökét, további tagoknak Nagyné 
Hajdu Erzsébet oktatási, mővelıdési vezetı fıtanácsost, Pándiné Csajági Mária 
pedagógust és Csabai Károlyt a Könyvtárosok Országos Egyesületének 
képviselıjét. Kérdezi, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e más javaslat. 
Megállapítja, hogy más javaslat nem volt, majd a határozati javaslatot 
szavazásra terjeszti, amelynek alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
73/2011. (V. 16.) 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: Elek Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  

elnöke, a szakmai bizottság elnöke 
Nagyné Hajdu Erzsébet okt. mőv. vezetı fıtanácsos 
Pándiné Csajági Mária pedagógus 
Csabai Károly Könyvtárosok Országos Egyesületének 
képviselıje 
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A Képviselı-testület felkéri a szakmai bizottság elnökét, hogy a pályázatok 
értékelését követıen tegyen javaslatot a vezetıi munkakör betöltésére. 
 
Határid ı: 2011. június 20. 
Felelıs: Bizottság elnöke 
 
Macsári József polgármester: Tekintettel arra, hogy fentieknek megfelelıen a 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és a Sárréti Múzeum összevonásra került, és 
2011. július 1-vel új intézményként mőködnek, így 2011. június 30. napjával 
meg kell szüntetni a két intézményt. Kéri az elıterjesztésben szereplı 
megszüntetı okiratokkal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd elsıként szavazásra bocsátja a 
Nagy Miklós Városi Könyvtár megszüntetı okiratát, és megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület tagjai 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozták: 
 

H a t á r o z a t 
 
74/2011. (V. 16.) Ökt. sz. 

 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése alapján a Nagy Miklós 
Városi Könyvtár költségvetési intézményt – tekintettel arra, hogy az 
összevonásra került a Sárréti Múzeum költségvetési intézménnyel – 2011. 
június 30-ával megszünteti. 
 

MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 
1.) A megszüntetett költségvetési szerv neve: Szeghalom Város 
Önkormányzata Nagy Miklós Városi Könyvtára 
 
2.) Székhelye: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 6. 
 
3.) Az intézmény irányító szervének neve és székhelye: 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete  
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 
4.) Az intézmény megszüntetı szervének neve és székhelye: 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete  
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 
5.) A megszüntetés oka: 
A közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı. 
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6.) A megszüntetett szerv által ellátott közfeladatok jövıbeni ellátása: 
A megszüntetett szerv közfeladatait 2011. július 1.-tıl a jogutód költségvetési 
szerv látja el. 
 
7.) Megszüntetés módja: jogutóddal 
A megszüntetett szerv jogutódja a. Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekő Muzeális Győjtemény nevő költségvetési intézmény 
A megszőnı intézmény alkalmazottait a jogutód költségvetési intézménynél kell 
tovább foglalkoztatni. 
 
8.) Rendelkezés a vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint tartozások 
tekintetében: 
A megszüntetett szerv vagyoni jogai és kötelezettségei továbbá tartozásai a. 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény nevő 
költségvetési intézményt illetik, illetve terhelik. 
 
9.) Átalakítás módja: összeolvadás. 
 
10.) A megszüntetett szerv 2011. június 30-ig vállalhat kötelezettséget. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. június 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A továbbiakban szavazásra bocsátja a Sárréti 
Múzeum megszüntetı okiratának elfogadását, 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 
 
75/2011. (V. 16.) Ökt. sz. 

 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §.(1) bekezdése alapján a Sárréti 
Múzeum költségvetési intézményt – tekintettel arra, hogy az összevonásra 
került a Nagy Miklós Városi Könyvtár költségvetési intézménnyel – 2011. 
június 30-ával megszünteti. 
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MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 

1.) A megszüntetett költségvetési szerv neve: Sárréti Múzeum 
 
2.) Székhelye 5520 Szeghalom, Tildy u. 14. 
 
 3.) Az intézmény irányító szervének neve és székhelye: 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete  
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 
4.) Az intézmény megszüntetı szervének neve és székhelye: 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete  
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 
5.) A megszüntetés oka: 
A közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı. 
 
6.) A megszüntetett szerv által ellátott közfeladatok jövıbeni ellátása: 
A megszüntetett szerv közfeladatait 2011. július 1.-tıl a jogutód költségvetési 
szerv látja el. 
 
7.) Megszüntetés módja: jogutóddal 
A megszüntetett szerv jogutódja a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekő Muzeális Győjtemény nevő költségvetési intézmény 
A megszőnı intézmény alkalmazottait a jogutód költségvetési intézménynél kell 
tovább foglalkoztatni. 
 
8.) Rendelkezés a vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint tartozások 
tekintetében: 
A megszüntetett szerv vagyoni jogai és kötelezettségei továbbá tartozásai a 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény nevő 
költségvetési intézményt illetik, illetve terhelik. 
 
9.) Átalakítás módja: összeolvadás. 
 
10.) A megszüntetett szerv 2011. június 30-ig vállalhat kötelezettséget. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. június 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A költségvetési intézmények megszüntetésével 
egyidejőleg vissza kell vonni 2011. június 30-i nappal a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár, és a Sárréti Múzeum igazgatóinak a magasabb vezetıi megbízását a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján, az írásos elıterjesztések 
ezt tartalmazzák. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem 
volt, és szavazásra bocsátja Koczó Évának a magasabb vezetıi megbízatásának 
visszavonására vonatkozó határozati javaslatot. Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
76/2011. (V. 16.) Ökt. sz.  

 
1.) Szeghalom Város Önkormányzat Képviselıtestülete a Nagy Miklós 

Városi Könyvtár Igazgatójának, Koczó Évának a magasabb vezetıi 
megbízását– mivel a Nagy Miklós Városi Könyvtár költségvetési 
intézmény a Képviselıtestület 74/2011.(IV. 26) számú határozata 
alapján megszőnik – a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 23. § (5) bekezdése alapján 2011. június 30-i hatállyal 
visszavonja. 

 
2.) Koczó Éva közalkalmazottként történı foglalkoztatása 2011. július 1-tıl 

az újonnan létrehozott Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekő Muzeális Győjtemény intézményben biztosított. 

 
Határid ı: 2011. június 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
 
77/2011. (V. 16.) Ökt. sz. 

 
3.) Szeghalom Város Önkormányzat Képviselıtestülete a Sárréti Múzeum 

Igazgatójának, Nagy Lászlónak a magasabb vezetıi megbízását– 
mivel a Sárréti Múzeum költségvetési intézmény a Képviselıtestület 
75/2011.(IV. 26) számú határozata alapján megszőnik – a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (5) 
bekezdése alapján 2011. június 30-i hatállyal visszavonja. 

 
4.) Nagy László közalkalmazottként történı foglalkoztatása 2011. július 1-tıl 

az újonnan létrehozott Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekő Muzeális Győjtemény intézményben biztosított. 
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Határid ı: 2011. június 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
2. sz. napirend: Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl és a 
közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályairól szóló 
10/2010. (VI. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Korábbi képviselı-testületi ülésen tárgyaltak az 
üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló helyi rendelet felülvizsgálatáról, és 
egyetértett a Képviselı-testület abban, hogy téli-nyári nyitva tartási rendet 
állapítsanak meg az óraátállítások miatt. Erre vonatkozó rendelet-tervezet 
elkészült, amely azt tartalmazza, hogy a kerthelyiségekre a hét közbeni és a 
hétvégi nyitva tartás egy órával meghosszabbodik. Kéri képviselıtársait, hogy a 
rendelet-tervezettel kapcsolatban mondják el véleményüket, észrevételüket. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A rendelet címét tekintve, nem az üzletekrıl 
van szó, hanem vendéglátó ipari egységekrıl. Másik két képviselıtársát is 
megkeresték a Kossuth téren lakók azzal a már évek óta visszatérı problémával, 
hogy a lakóhelyüktıl 7 méterre lévı, ott mőködı vendéglátó ipari egység 
teraszáról behallatszó hangoskodás miatt nem tudnak pihenni, és ezt a problémát 
írásban már többször jelezték. Véleménye szerint az összes vendéglátó ipari 
egység vezetıjének a felelısségét látja abban, hogy a teraszon lévık egy 
bizonyos viselkedési normát tartsanak be, a lakókörnyezetben lévık 
nyugalmának biztosítása érdekében. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Tudomása szerint a törvény úgy szól, hogy a tulajdonos 
bejelenti a nyitva tartást, ezt kötelezıen be is kell neki tartani, és amennyiben a 
lakók részérıl panasz érkezik ellene, akkor a jegyzı korlátozhatja a nyitva 
tartást. 
 
Macsári József polgármester: A helyi önkormányzatok hozhatnak rendeletet a 
közigazgatási területükön mőködı vendéglátóegységek nyitva tartására 
vonatkozóan, ezt szabályozhatják, és 2010. júniusban azért alkotta a Képviselı-
testület ezt a rendeletét, mert a vendéglátóegységek lakókörnyezetébıl panaszok 
érkeztek. Valóban úgy van, ha nincs ilyen rendelete a településnek, mindazok a 
szabályok vonatkoznak rájuk, amit képviselıtársa elmondott, de mivel 
Szeghalom városnak ez a rendelete érvényben van, ezt be kell tartaniuk a 
vendéglátóegységeknek. 
 
Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı: Alapesetben a nyitva tartást a vendéglátó 
üzlet vezetıje határozhatja meg, de törvény alapján azt korlátozhatja a 
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Képviselı-testület 22 óra és reggel 6 óra között. Tehát a rendelet erre vonatkozó 
része a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartását szabályozza.  
 
Ács Zsolt testületi tag: Egyetért a kerthelyiségeknél a nyitva tartás 
szabályozásával, a téli-nyári nyitva tartás idıpontjával, viszont véleménye 
szerint a szórakozóhelyen belül tovább tarthat a rendezvény, tehát itt nem 
javasolná a korlátozást. 
 
Macsári József polgármester: A lakók nyugalma érdekében a rendeletben így 
kellene szabályozni a nyitva tartást, mint ahogyan a rendelet-tervezet elkészült a 
korábbi testületi ülésen elhangzottak figyelembe vételével. Az önkormányzati 
rendelet egységesen mindegyik vendéglátó üzletre vonatkozik, aminek 
betartásáért az üzlet vezetıje a felelıs. Megjegyzi, hogy a lakók panasza nem 
csak a lakókörnyezetek közvetlen közelében lévı vendéglátó üzletek ellen 
irányult, hanem a távolabbi szórakozóhelyek ellen is a hangoskodás miatt. 
 
Elek Ferencné testületi tag: Bármennyire nincs közel a lakókörnyezethez egy 
szórakozóhely, messzire elhallatszik a benti helyiségbıl is hang a város 
területén, és a lakók nyugalma érdekében nem javasolja a késıbbi nyitva tartást. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Megkeresték a vendéglátó ipari egységek 
vezetıi a nyitva tartással kapcsolatban, és eléggé megoszlanak a vélemények. 
Az Alma Mater étterem kerthelyiségét este 10 után bezárják, lakodalom egy 
esetben volt a szórakozóhely belsı helyiségeiben. Nyílván mindenki számára 
megoldást jelentene zajszőrı berendezés, de hangsúlyozni kívánja, hogy a 
lakókat nem a belsı, hanem a külsı zajok zavarják, és a disco zene. 
Mindenképpen azt kéri a vendéglátó ipari egységek vezetıitıl, hogy ne kérjenek 
a képviselı-testülettıl késıbbi nyitva tartást, mint amit a rendelet szabályoz. 
Véleménye szerint a legnyomasztóbb a STON nyitva tartása, és a térfigyelı 
kamera is mutatja a fıutcán lévı szórakozóhelyekrıl távozók útvonalát, akik 
zavarják a tömbházak lakóinak nyugalmát. Kérte például a STON vezetıjét, 
hogy lehetıség szerint nagyobb odafigyelésre lenne szükség a vendégkörre a 
renitensek kiszőrésére, és a vendéglátó ipari egység elıtti és körüli terület tisztán 
tartására. Kéri a vendéglátóegységek vezetıitıl, hogy a lakók nyugalmát vegyék 
figyelembe. Nyilvánvalóan a vendéglátósok érdekeit is nézni kell, és egyetért a 
nyitva tartás meghosszabbításával, de próbáljanak a vendégkör viselkedésére 
hatni a problémák elkerülése érdekében, 
 
Macsári József polgármester: A vendéglátó ipari egységek vezetıivel történt 
megbeszélés során a Kossuth téren mőködı vendéglátó ipari egység vezetıje 
hívta fel a többi vendéglátós figyelmét arra, hogy nekik is vannak 
kötelezettségeik, és véleménye szerint is erre törekedni kell. Visszatérve Ács 
Zsolt képviselıtársa módosító indítványára, mely szerint a belsı helyiségek 
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nyitva tartását ne korlátozza a Képviselı-testület, csak a külsıt, egyedi esetben 
lehet kérni hosszabb nyitva tartást egy nagyobb rendezvény esetében, ezt a 
rendelet szabályozza, és az engedélyt eddig meg is kapták a kérelmezık. Mint 
már mondta, a rendelet alkotására azért került sor, mert nem minden esetben volt 
betartva a nyitva tartás egyes szórakozóhelyeken, azt túllépték, ezért volt 
szükség a szabályozásra, illetve az eddigi bírságolásokra. Egyetért azzal, hogy 
az üzletek környékének rendben kell lenni a rendezvények után, és ez 
mindenkire vonatkozzon. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Hétvégi rendezvények után valóban 
tapasztalható, hogy fıként a STON vendéglátóegység elıtti terület szemetes. 
Amennyiben az üzletvezetı nem törekszik arra, hogy tisztán tartsák az 
üzlethelyiség közvetlen környezetét, akkor erre fel kell hívni a figyelmét, hogy 
hasonlóan a többi vendéglátóshoz, tartsák rendben a területet, üvegeket, stb. fel 
kell takarítani. 
 
Macsári József polgármester: Egyetért a fenti felvetéssel, és visszatér Ács 
Zsolt képviselıtársa által tett módosító indítványra, miszerint a vendéglátó 
üzletek belsı helyiségeiben ne korlátozzák a nyitva tartást, a korlátozás csak a 
kerthelyiségekre vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban kéri képviselıtársainak a 
véleményét. 
 
Mester Csaba testületi tag: Véleménye szerint határt kellene szabni, és ha 
valami gond van, akkor a következményekkel számolniuk kell a 
vendéglátósoknak. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Az is megoldást jelentene, hogy egyedi 
eseteknél, rendezvényeknél engedélyt kérni a hosszabb nyitva tartásra, 
meglátása szerint ez is megoldást jelentene a vendéglátósok számára. Ha azzal 
módosítják a rendeletet, hogy a belsı nyitva tartás például egy rendezvény 
esetén akár másnap 5 óráig is tarthat, akkor ezt a vendéglátósok egyedi 
esetekben kérhetik. 
 
Macsári József polgármester: A rendelet-tervezettel kapcsolatban elhangzott 
módosító indítványt szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 1 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással azt nem fogadta el. Ezt 
követıen szavazásra bocsátja a rendelet módosítására elıterjesztett rendelet-
tervezetet. Az egyedi nyitva tartási rend engedélyezésére eddig is lehetıség volt, 
és erre a jövıben is lehetıséget biztosít a rendelet. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

9/2011. (V. 17.) sz. önkormányzati rendelete 
 

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl és a közterületen való 
szeszesital fogyasztás korlátozásának szabályairól szóló 10/2010. (VI. 29.) 

sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1. § 
 

A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

(1) Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, vendéglátó üzlet: 
a.) május 1-tıl október 31-ig 
a.a.) hétfıtıl csütörtökig, valamint vasárnap 24.00 óra és másnap 5.00 
között – elıkert, terasz 23.00 és másnap 6.00 között – nem tarthat nyitva. 
a.b.) pénteken és szombaton legfeljebb másnap 3.00 óráig tarthat nyitva.  
b.) november 1-tıl március 30-ig 
b.a.) hétfıtıl csütörtökig, valamint vasárnap 23.00 óra és másnap 5.00 
között – elıkert, terasz 22.00 és másnap 6.00 között – nem tarthat nyitva. 
bb.) pénteken és szombaton legfeljebb másnap 2.00 óráig tarthat nyitva. 
 

(2) Amennyiben az ünnepnapot megelızı nap az (1) bekezdés a.a.) és b.a.) 
pontjában meghatározott napra esik, a nyitva tartás rendjére az (1) 
bekezdés a.b.) és b.b.) pontjában foglaltak vonatkoznak. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
B e j e l e n t é s 
 
Macsári József polgármester: A korábbi években a nyári gyermekétkeztetést 
tekintve, a központi költségvetési törvényben településekre osztva, egy gyermek 
részére 370,- Ft támogatás lett biztosítva, erre 2011-ben nem lesz lehetıség. A 
gyermekek nyári étkeztetésére pályázati támogatás nyerhetı el, legalább 45 
napra kell vállalni az étkeztetést, és az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a 
szükséges önerıt. Ezzel kapcsolatban kéri képviselıtársainak a véleményét, 
észrevételét. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Élni kell a pályázati lehetıséggel, nem 
szabad ilyen támogatást kihagyni, és az Iskola, a Szociális és Egészségügyi, 
valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságok véleménye alapján a 
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legrászorultabb gyermekek részére biztosítani kell a napi egyszeri étkeztetést a 
támogatás kihasználásával. Ezen felül a hátrányos helyzető gyermekek nyári 
táboroztatását is ajánlotta az Oktatási Bizottság figyelmébe, ami megoldható 
véleménye szerint a pedagógusok bevonásával. Az étkeztetésre vonatkozó 
pályázat támogatását maximálisan támogatja. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Milyen nagyságú lenne az igény a nyári 
gyermekétkeztetésre? 
 
Macsári József polgármester: Ezt az étkeztetést minden gyermek igényelné, és 
javasolja, hogy a Képviselı Asszony indítványa alapján a két bizottság által 
javasolt leghátrányosabb 50 fı gyermek étkeztetésére, 45 napra nyújtsák be a 
pályázatot úgy, hogy ebbıl az Önkormányzat 25 fı étkeztetését vállalja. A 
szükséges önerıt a 2011. évi költségvetés tartalékalapja terhére biztosítsák. 
Mindezt szavazásra bocsátva megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
78/2011. (V. 16.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Magyar Államkincstárhoz nyári gyermekétkeztetés támogatására pályázat 
kerüljön benyújtásra a leghátrányosabb 50 fı gyermek étkeztetésére, 45 
napra úgy, hogy ebbıl az Önkormányzat 25 fı étkeztetését önerıbıl vállalja , 
a Szociális és Egészségügyi, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
javaslata alapján. A Képviselı-testület vállalja a pályázati támogatás elnyerése 
esetén szükséges önerı biztosítását a 2011. évi költségvetésének tartalék alapja 
terhére. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: 2011. május 27-28-án Országos Életvitel és 
Gyakorlati Ismeretek versenyének országos döntıje lesz a Dózsa Gy. utcai 
általános iskolánál, és a versenyt a Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szervezi. A 
versenyre, a két napos programra mindenkit sok szeretettel várnak. Egyéb 
bejelentése nincs, kérdezi képviselıtársait, hogy van-e közérdekő bejelentésük. 
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Megállapítja, hogy bejelentés nem hangzott el, így megköszöni képviselıtársai 
munkáját, és a rendkívüli képviselı-testületi ülést lezárja. 
 

Kmf. 
 
 

 Macsári József Dr. Oláh Ernı 
  polgármester címzetes fıjegyzı 


