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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. 
március 10-én 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, Z. 
Nagy Tibor képviselı-testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, Dr. Oláh 
Ernı címzetes fıjegyzı, Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Kerekes Lászlóné 
szociális iroda vezetıje, Nagy István mőszaki iroda vezetıje, Kohut Tibor 
pénzügyi irodavezetı, napirendi ponttal érintettek, 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 8 fı jelen van, és a testületi ülést megnyitja. 
Javasolja, hogy a meghívón szereplı napirendeket tárgyalják, a képviselık 
számára kiosztott anyaggal együtt. A napirendek tárgyalására vonatkozó 
javaslattal a Képviselı-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár és a Sárréti Múzeum 
összevonása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az intézmények összevonása hosszadalmasnak 
tőnik a jogszabályok alapján, mivel ehhez minisztériumi engedély szükséges, 
így el kell indítani az ezzel kapcsolatos tennivalókat. Tekintve, hogy az 
intézmények nem kapnak normatívát, így minden önkormányzatnál gondot 
okoz, hogy közmővelıdési, közgyőjteményi intézményeket így fenntartsák. Az 
elıterjesztés anyagaként szereplı szakértıi vélemények el lesznek juttatva az 
illetékes minisztériumhoz. A szakértıi vélemény szerint múzeumként jelenleg 
sem mőködhetne a szeghalmi múzeum, és az elıterjesztés szerint az eddigi 
értékek megırzésével a Képviselı-testület össze kívánja vonni a szakmailag 
önállóan mőködı két intézményt, a múzeumot tekintve sárréti muzeális 
győjtemény besorolás alkalmazásával, ami a feltételeket tekintve nem sok 
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mindenben tér el e múzeumtól, de ez a besorolás már nem jelent kötelezettséget 
restaurátor alkalmazására. A Könyvtár vonatkozásában a szakértı szerint 
semmilyen akadályozó tényezı nincs, ami az intézmények összevonásával 
kapcsolatban felmerült volna. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, 
észrevételeket. 
 
Nagy László Sárréti Múzeum igazgatója: A magyar múzeumi rendszer 
felépítését nézve vannak különféle győjtemények, minimum egy kiállítóhely; 
helytörténeti közgyőjtemények; muzeális közgyőjtemény, amihez különbözı 
funkciók kapcsolódnak. Egy közgyőjteménynél már vannak plusz feladatok, a 
múzeumi státusz, amihez a közérdekő muzeális győjtemény is tartozik: 
kutathatóság, adattár, segédgyőjtemények, raktározás, stb., aminek eleget kell 
tenni. A Sárréti Múzeum 1984-ben területi múzeumként kapott múzeumi rangot, 
ami magasabb lépcsıfokot jelent a múzeumi státuszban. Ezért szeretne 
pontosítani, hogy nem a múzeumi státusznak nem felelnek meg, hanem a területi 
muzeális státusznak. Ez több településre kiterjedı győjtıkör, több 
szakmuzeológus alkalmazását jelenti, és ehhez kell restaurátor. Ilyen területi 
múzeumról nem tud a megyében, ahol restaurátor lenne a megyei múzeumon 
kívül, és más megyében sincs. 2005-ben országos szakfelügyeleti vizsgálat 
megállapítása szerint túlzott a területi múzeumi státusz, a múzeum 
szempontjából. Gyakorlatilag a szakértıi véleményekkel egyet lehet érteni, de 
érdemes elgondolkodni a javasolt győjtıköröket illetıen, ezekbıl ugyanis vissza 
lehetne engedni, mivel irodalomtörténetre és mővészettörténetre nincs 
szakember, itt a helytörténet, néprajz az, ami számításba jöhet. A továbbiakban a 
szakértıi véleményekben foglalt alkalmazotti létszámot pontosítja, név, iskolai 
végzettség és beosztás szerint. 
 
Macsári József polgármester: Ami a feladatellátását illeti, ezek mind 
részletkérdések, amiket majd az alapító okirat készítésekor kell rögzíteni. Most 
az elıterjesztésben foglalt határozati javaslatban kell a Képviselı-testületnek 
döntenie, amely az összevonással kapcsolatos feladatokat foglalja össze. A 
szakértıi anyagokból kitőnik, hogy a szakértık támogatják az intézmények 
összevonását. Kéri képviselıtársainak a véleményét, észrevételét az 
elıterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Utalva az intézmény visszaminısítésére megjegyzi, 
hogy az utóbbi években, a múzeumban nem voltak olyan programok, amely 
közönséget vonzott volna. Hiányolja a múzeumvezetés nyitottságát, folyamatos 
együttmőködését a könyvtárral, mővelıdési központtal, a közös programokkal 
kapcsolatban, így példaként megemlíti, hogy a napokban nem voltak jelen 
Szeghalom telepítésének 300. évfordulójára való készülıdés közös 
programjainak összeállításánál sem. 
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Macsári József polgármester: Májusban országos közlekedési verseny 
lebonyolítására kerül sor a városban, illetve Életmód-életvitel országos 
versenyre, amelyet az Általános Iskola szervez, és ez utóbbi versenyhez kérik az 
Iskola vezetıi a Sárréti Múzeum segítségét. Kéri az igazgató urat, hogy segítse 
és támogassa az Iskola 2 napos programját, hiszen nélkülözhetetlen a múzeum 
anyaga. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Igazságtalannak tartja a fenti megjegyzést, 
ami a múzeumra vonatkozott, hiszen dobozolva vannak évek óta a 
győjtemények az épület folyamatos felújítása miatt, ezért nem kerülhet sor 
kiállításokra, ezért nincs folyamatos nyitva tartás. Abban egyetért, hogy a városi 
rendezvények közös programjaiban részt kell vállalniuk a múzeumi 
dolgozóknak. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Megérti, hogy sokáig zárva volt a múzeum, de 
példaként említi Hajdúböszörményt, ahol a múzeumnak saját honlapja van. 
Véleménye szerint az intézmények összevonásával kapcsolatban pozitív 
változásra lehet majd számítani a mőködést illetıen. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Mérlegelni kellene, hogy a két intézményen 
kívül a Mővelıdési Sport és Szabadidı Központot is szerepeltetni kellene az 
intézmények összevonásában, és mindhárom intézményt együttmőködtetni, de 
állítólag szakmai szempontból nehéznek tőnik ennek megoldása. A Mővelıdési 
Központhoz tartozik a nagy pálya, sportcsarnok, várhelyi ifjúsági tábor, és az 
intézménynek nagy tartaléka van, véleménye szerint gazdaságos megoldás lenne 
a három intézmény összevonása, és 1 gazdasági irányító, 3 helyettes irányítaná. 
Olyan három intézményrıl van szó, aminek mőködéséhez egy fillér normatív 
támogatás sincs. Leszögezi, hogy mindegyik intézmény fontos a város számára, 
meg kell ezeket ırizni, de látni lehet, hogy a környéken lévı településeken is 
összevontan mőködnek ezek az intézmények. Javasolja mindezt Képviselı-
testületnek átgondolni, mivel elıre nem lehet tudni, hogy 2011-ben milyen 
bevételei lesznek az Önkormányzatnak, hiszen saját forrásaiból kell fenntartania 
ezeket az intézményeket. Legyen ez az elsı lépcsı a két intézmény összevonása, 
és a második lépcsı mindhárom intézmény összevonása, mert ez jelentıs 
költségmegtakarítást jelentene. Amikor a korábbi Képviselı-testület eldöntötte a 
D’Orsay kastély felújítását, már akkor szó volt az intézmények összevonásáról, 
és ez véleménye szerint mindenképpen eredményes lenne, még akkor is, ha 
szakmai szempontból nehezen kivitelezhetı volna.  
 
Z. Nagy Tibor testületi tag: Egyetért a fenti javaslattal, miszerint a 3 
intézményt össze kell vonni, és a sporttelepet külön venni. Tekintettel arra, hogy 
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nincs központi támogatás, így hasznos lenne, hogy a sporttelep akár külön is 
mőködhetne. Javasolja a 3 intézmény összevonását. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Meglátása szerint a Múzeum és a Könyvtár 
a minimális bevételével továbbra is a város költségvetését emészti majd, a 
Mővelıdési Központ költségvetését pedig felemészti a sportcsarnok 
mőködtetése. Régóta le kellett volna már az intézménytıl venni ezt a részt, a 
pályázatokban is sokkal kedvezıbb lett volna. A Mővelıdési Központ közüzemi 
díjait tekintve – fıleg a sportcsarnoknál – el kellene gondolkodni, hogy az 
Önkormányzat ezeket a költségeket tudja-e majd finanszírozni a feladatellátás 
során, mert véleménye szerint nem tudja fenntartani. Most a két intézmény 
összevonása van napirenden, de javasolja, hogy késıbb tárgyaljanak errıl. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Az elıterjesztéssel kapcsolatban véleménye 
szerint nincs probléma a két intézmény összevonásával, azt mindenképpen 
támogatja, hiszen ez sokkal jobban megoldható, mint a három intézmény 
összevonása, mivel ennek elıkészítése több idıt igényel. Valóban sokan említik, 
hogy nincsenek rendezvények, aki ezt mondja, el kell mennie az intézményekbe 
és meggyızıdhet arról, hogy vannak programok, amiket természetesen mindig 
lehet bıvíteni. Egyetért azzal, hogy a Mővelıdési Központ költségvetésének 
nagy hányadát a sportcsarnok emészti fel, ezért oda kell figyelni az 
energiatakarékoskodásra, hogy ez által a költségeket csökkentsék. 
 
Macsári József polgármester: A fentiekre reagálva elmondja, hogy egyedül a 
Mővelıdési Központnak van bevétele, míg a másik két intézménynek nincs. 
Mindezek alapján, amelyek elhangzottak, részletességgel meg kell vizsgálni az 
összevonással kapcsolatos kérdéseket, és kellı elıterjesztés szükséges. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A környezı településeken kevesebb 
létszámmal oldják meg ezeket a feladatokat, és kevesebb létszám itt is elegendı 
lenne. A legnagyobb probléma az, hogy a sportcsarnok nem teljesíti azt a 
funkciót, amit kellene, hiszen jóval több rendezvényt kellene szervezni. 
 
Macsári József polgármester: Nyári idıszakban kevesebb a sportcsarnok 
kihasználtsága, télen pedig nagy az igény, így véleménye szerint ki van 
használva a csarnok a sportigényeknek megfelelıen. 
 
Mester Csaba testületi tag: Azt javasolja, hogy most elsı ütemben 
szavazzanak az elıterjesztett határozati javaslatról, és második ütemben, egy 
késıbbi idıpontban tárgyaljanak mindhárom intézményrıl. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Támogatja az elhangzott indítványt, hogy át 
kellene gondolni a három intézmény összevonását is, hiszen mindhárom 
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intézmény közmővelıdési feladatot lát el, és az apparátus sokkal jobban együtt 
tudna dolgozni, mint külön-külön. Azt nem javasolná, hogy a sportcsarnokot 
kiadnák bérbe, de az összevonást illetıen az Önkormányzat rá lesz kényszerülve 
erre a lépésre a jövıben, ezért javasolja mindezt átgondolásra. 
 
Elek Ferencné testületi tag: Javasolja a maga részérıl is átgondolni a kérdést, a 
létszámokat és az intézmények költségvetését tekintve. 
 
Macsári József polgármester: Az elhangzott indítványt szavazásra bocsátja, 
miszerint tárgyaljon egy késıbbi idıpontban a Képviselı-testület a Mővelıdési 
Központ esetleges összevonásáról. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 7 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
16/2011. (III. 10.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
késıbbiekben tárgyaljon a Mővelıdési Sport és Szabadidı Központtal 
kapcsolatban a Könyvtárral, és Múzeummal való esetleges összevonásról. 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A továbbiakban javasolja elfogadásra a 
napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot, 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 
 

17/2011. (III. 10.) Ökt. sz. 
 

1.) Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azt a 
szándékát, hogy a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Múzeum 
szakmailag önállóan mőködı intézményeit – az eddigi értékek 
megırzésével – össze kívánja vonni a szakmailag önállóan mőködı 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Muzeális Győjtemény újonnan 
létrehozandó közmővelıdési intézménybe. 
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2.) Az összevonás indoka a hatékonyabb feladatellátás tekintettel arra, hogy 
hamarosan átadásra kerül az erre a célra felújított D’Orsay kastély, ahová 
a két intézmény átköltözik, feladataikat ezen az új telephelyen látják el. 

 
3.) Az összevonással létrejövı intézmény létszámát a Képviselı-testület 7 

fıben határozza meg, ennek megfelelıen a Sárréti Múzeum létszámát 
2011. április 1-tıl 1 fıvel csökkenteni kell, illetve a Nagy Miklós Városi 
Könyvtárban 3 fı könyvtáros feladatait a továbbiakban 6 órában látják 
el. A közmunka program keretében igény szerinti technikai létszámot 
biztosít az új intézmény részére. 

 
4.) A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fentiekkel 

kapcsolatban „A muzeális intézményekrıl a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közmővelıdésrıl” szóló 1997. évi CXL. tv. 81. § (1) és (2) 
bekezdések alapján kérje ki az illetékes miniszter véleményét. 

 
5.) A Polgármester a miniszter véleményének ismerete alapján az 

intézményi megszüntetı okiratokat, továbbá az Alapító Okirat, valamint 
az igazgatói álláshelyre kiírandó pályázat tervezeteit terjessze elı a 
Képviselı-testület ülésére. 

 
6.) A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges 

szervezési intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester, Intézményvezetık 
 
2. sz. napirend: Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szeghalom Petıfi u. 
útépítési pótmunkára, és kivitelezı kiválasztása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
(A napirend tárgyalásakor Mester Csaba képviselı az üléstermet elhagyta, így a 
Képviselı-testület létszáma 7 fıre csökkent.) 
 
Macsári József polgármester: Testületi döntés értelmében a Petıfi u. 
korszerősítésével kapcsolatban kérelmet nyújtott be az Önkormányzat az 
irányítóhatósághoz, hogy engedélyezze a mőszaki változtatás miatti magasabb 
költségkihasználását az útépítés befejezéséhez. Csökkentett értéket 
engedélyeztek a kért értékhez képest. Az elıterjesztés arról szól, hogy a Petıfi u. 
korszerősítése kapcsán felmerült pótmunka kivitelezıjének kiválasztására Dr. 
Varga Imre hivatalos közbeszerzési tanácsadó hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárást folytasson le, amelyre lehetıség van a Kbt. szerint. Kéri ezzel 
kapcsolatban képviselıtársainak a véleményét. 
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Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Mi az oka annak, hogy 3,5 millió forinttal 
kevesebb támogatást ítéltek meg a becsült munka értékéhez képest, amit az 
Önkormányzat benyújtott. Ennyi különbség van a szakember által megbecsült 
érték között? 
 
Macsári József polgármester: Nem engedélyezték az alapnak a kıvastagságát, 
amelyre az igény vonatkozott, és valószínő ennyit tudnak finanszírozni 
támogatásként, de ez is kedvezı döntésnek bizonyul. Javasolja az elıterjesztés 
elfogadását, és azt szavazásra terjeszti. 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 
 
18/2011. (III. 10.) Ökt. sz. 
 
Szegalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Szeghalom Petıfi u. korszerősítése kapcsán felmerült pótmunka 
kivitelezıjének kiválasztására, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás lefolytatására kerüljön sor, és az eljárás lefolytatásával Dr. Varga Imre 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó legyen megbízva. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
2/1. sz. napirend: Szeghalom Kossuth u. Bölcsıde beruházás kivitelezési 
befejezési határidejének meghosszabbítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Bölcsıde felújításával kapcsolatban a 
pályázat része volt a kivitelezıvel megkötött szerzıdés szerint a nemes vakolat 
javítása, elhelyezése az épületen. Tekintettel a hideg idıjárásra, ehhez a 
munkálathoz nem lehetett hozzákezdeni, vis-major kérelmet nyújtott be a 
kivitelezı, hogy meg legyen hosszabbítva a szerzıdéses határidı annak 
érdekében, hogy a munkálatok eredményesek legyenek. Kéri a hozzászólásokat. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az elıterjesztést 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 
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19/2011. (III. 10.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja, hogy a 
Borgula-Ép. Kft.-vel (5560 Mezıberény) a Szeghalom Kossuth utcai 
bölcsıde felújítási munkáira kötött szerzıdés végteljesítési határideje – 
figyelemmel az idıjárási viszonyokra – 2011. április 30. legyen. A módosított 
szerzıdés aláírásával megbízza a polgármestert. 
 
Határid ı: Azonnal, illetve értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3. sz. napirend: Iskolatej biztosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Határozathozatal szükséges, hogy mielıbb 
megrendelhetı legyen a gyermekek részére az iskolatej, és a szerzıdést 
megkössék a SOLE-MIZO Zrt.-vel. Javasolja a határozati javaslat elfogadását, 
és kéri a hozzászólásokat.  
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A tej biztosításával kapcsolatban kérdése, 
hogy továbbra sem lehet helyi megoldást alkalmazni? 
 
Macsári József polgármester: Központi támogatást csak az ilyen típusú tejre 
biztosítanak, mivel ez UNIÓ-s támogatás, és ezen nem lehet változtatni, a 
továbbiakban is csak ilyen tejet lehet rendelni. Maga is körbejárta ezt a kérdést, 
a cél az volt, hogy helyileg oldják ezt meg, de ebben az esetben központi 
forrásra nem lehetne számítani. Fentiek után szavazásra bocsátja az 
elıterjesztést, aminek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
20/2011. (III. 10.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a SOLE-MIZO  Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és 
Szolgáltató Zrt.-vel kötendı, 2011. június 15-ig érvényes Kereskedelmi 
szállítási szerzıdést aláírja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
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Határid ı: 2011. március 31. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/1., 3/2. sz. napirend: Szeghalmi Nyugdíjasokért Alapítvány, és a Sárrét a 
Könnyőzenéért Alapítvány támogatása az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság döntése alapján 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a 
2011. évi támogatási keretébıl támogatást biztosított az elıterjesztésben 
szereplı alapítványok számára, és a jogszabályok értelmében az alapítványok 
támogatásához testületi jóváhagyás szükséges, ezért került elıterjesztésre a 
Szeghalmi Nyugdíjasokért Alapítvány és a Sárrét a Könnyőzenéért Alapítvány 
kérelme. Javasolja a határozati javaslatok elfogadását, és kéri ezzel kapcsolatban 
a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az 
elıterjesztések közül elsıként a „Szeghalmi Nyugdíjasokért” Alapítvány 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot terjeszti szavazásra. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
21/2011. (III. 10.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottságának javaslata alapján támogatja a „Szeghalmi 
Nyugdíjasokért Alapítvány (Szeghalom Tildy Z. u. 30.) kérelmét, és részére a 
2011. évi rendezvények megvalósításához 200.000,- 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 való el nem számolás a következı évi támogatásból történı 
kizárást vonja maga után. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos, értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 



 10 

Macsári József polgármester: A fentiek után szavazásra bocsátja a „Sárrét a 
Könnyőzenéért” Alapítvány támogatásáról szóló határozati javaslatot, és 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
22/2011. (III. 10.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottságának javaslata alapján támogatja a „Sárrét a 
Könnyőzenéért”Alapítvány kérelmét, és részére a 16. SÁRRÉTI 
KÖNNYŐZENEI FESZTIVÁL megrendezéséhez 120.000,- 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 való el nem számolás a következı évi támogatásból történı 
kizárást vonja maga után. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos, értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
S z ó b e l i   b e j e l e n t é s e k: 
 
Macsári József polgármester: A Katasztrófa- és Polgárvédelemmel 
kapcsolatban tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait a Helyi Védelmi Bizottság 
legutóbbi ülésén elhangzottakról. Az elmúlt idıszak belvíz helyzetét tekintve - 
figyelembe véve azokat a szélsıséges idıjárásokat, ami nagy károkat okozott 
többek között Dévaványa, Körösladány, Töviskes esetében - a Helyi Védelmi 
Bizottság úgy döntött, hogy a 9 település együttesen képezzen egy alapot, és 
lakosonként 25,- Ft/fı legyen a hozzájárulási költség. Véleménye szerint ez 
mindenképpen támogatásra érdemes, mivel ebbıl a pénzbıl olyan eszközöket 
lehet beszerezni, ami a belvízvédekezéshez elengedhetetlenül szükséges, és 
jelenleg nem áll rendelkezésre. Javasolja, hogy a tartalékalap terhére Szeghalom 
is járuljon hozzá ehhez az alaphoz úgy, hogy a Szeghalomra esı részbıl le kell 
vonni azokat a költségeket, amelyeket Szeghalom egyébként is felvállal. Az 
Önkormányzat költségvetésében ugyanis mindig van polgárvédelmi feladatokra 
elkülönített összeg, hiszen Szeghalom Város Önkormányzata folyamatosan 
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biztosítja a polgárvédelmi egység gépjármővébe az üzemanyagot, aminek 
használata a környezı települések érdekében történik. Javasolja lakosonként a 
25,- Ft/fı hozzájárulást azzal, hogy ennek összegét csökkenteni kell a 
polgárvédelmi feladatok ellátására költségvetésben biztosított összeggel. Kéri 
ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Eddig mennyit biztosított az Önkormányzat a 
polgárvédelmi feladatokra? 
 
Macsári József polgármester: Mindig biztosította az Önkormányzat a 
gépjármő üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagot, és ezen felül 200.000 
forintot, illetve a felmerült költségeket tekintve. Az elhangzott javaslatot 
szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselı-
testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
23/2011. (III. 10.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a Helyi 
Védelmi Bizottság döntésével, és a települések belvízvédekezéséhez szükséges 
eszközök beszerzéséhez lakosonként hozzájárul 25,- Ft/fı összeggel a 2011. 
évi költségvetés tartalékalap terhére úgy, hogy a Szeghalomra esı hozzájárulási 
összeget csökkenteni kell a költségvetésben „polgárvédelmi feladatok 
ellátására” biztosított összeggel. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekkel kapcsolatos 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. április 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: További bejelentése alapján javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy ebben az évben is biztosítsanak az Önkormányzat 
költségvetésében egy keretet, amennyiben a HÉRA Alapítványnál nyertes 
pályázatuk van. Az Alapítvány azokat támogatja, akik szociális helyzetük miatt 
erre rászorultak, és nem tudják kifizetni a villanyszámlákat, ez esetben az 
Alapítvány a villanyszámla 90 %-át kifizeti az EON-nak, amennyiben az 
Önkormányzat biztosítja a 10 %-ot. Javasolja képviselıtársainak, hogy a 
költségvetésbıl engedélyezzék erre a célra ezt az összeget. Kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat. 
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Ács Zsolt testületi tag: Kéri, hogy kellı tekintettel járjanak el az ügyintézés 
során a Szociális iroda munkatársai. 
 
Kerekes Lászlóné szociális iroda vezetıje: Részletes tájékoztatást ad az 
üggyel kapcsolatban, és kihangsúlyozza, hogy nagy körültekintéssel járnak el az 
ügyintézések során. 
 
Macsári József polgármester: Javasolja, hogy a szóbeli elıterjesztés alapján 
engedélyezze a Képviselı-testület a 10 %-os önerı biztosítását a fenti célra, és 
ezt 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 
 
24/2011. (III. 10.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a HÉRA Alapítvány  pályázatán nyert pályázati összeg 10 %-át az 
Önkormányzat vállalja a 2011. évi költségvetésének tartalékalapja terhére. Ezzel 
az összeggel segíti a szociálisan rászoruló szeghalmi lakosok villanyszámla 10 
%-ának kifizetését, amennyiben nyertes pályázat esetén a HÉRA Alapítvány 
biztosítja az EON-nak a 90 %-ot. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Értelemszerő, Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Magyar Államkincstár a napokban ellenırzi 
az Önkormányzat beruházásait. Az eddigi vizsgálatok egy része többek között 
érintette a kézilabda pálya aszfaltozására nyert pályázati támogatás 
felhasználását, és ki kell nyilatkoznia a Mővelıdési Sport és Szabadidı 
Központnak a kézilabda pálya mőködtetését a pályázat futamideje alatt. Ennek 
eleget fognak tenni. 
A következı megállapítás arra vonatkozott, hogy az Újtelep XV., XVI., XVII. 
utca felújításakor 3 tőzcsap nem került elhelyezésre az útépítés során, erre ugyan 
nem is tett hatósági nyilatkozatot a Vízmő,  és az erre vonatkozó támogatást, a 
115.200,- Ft-ot, valamint az Irányító Hatóság által a visszafizetésig megállapított 
kamatot vissza kell fizetni. Indítványozza képviselıtársainak, hogy ezzel 
értsenek egyet, és szavazásra bocsátja az elhangzott indítványt. Szavazás 
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eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
25/2011. (III. 10.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által 2008-ban kiírt LEKI pályázati 
felhívás keretében elnyert pályázat esetében az alábbi támogatási összeget 
visszafizeti. 
„Az Újtelep XV., XVI., XVII. u. és a Kendereskert u. útépítése” tárgyú LEKI 
pályázatnál az Újtelep XV., XVI. és XVII. utcában nem kerültek kihelyezésre 
a tőzcsapok. A tőzcsapok költsége 3x48.000,- Ft, összesen: 144.000,- Ft-ra esı 
támogatástartalom 115.200,- Ft visszafizetésre kerül a Támogató Hatóság  
részére, az általa visszafizetésig megállapított kamattal együtt. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e 
közérdekő bejelentésük. Megállapítja, hogy egyéb bejelentés nem hangzott el, 
így megköszöni képviselıtársainak a munkáját, és a rendkívüli testületi ülést 
lezárja. 
 

Kmf. 
 
 

       Macsári József     Dr. Oláh Ernı 
         polgármester            címzetes fıjegyzı 


