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  Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 
1515-3/2011. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. 
március 28-án tartott nyilvános ülésérıl a Polgármesteri Hivatal 45. sz. 
tanácskozótermében  
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné., Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Mester Csaba, 
Z. Nagy Tibor képviselı-testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, 
Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Polgármesteri Hivatal irodavezetıi, 
oktatási, kulturális intézmények vezetıi, napirendi ponttal érintettek, Farkasné 
Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános képviselı-testületi ülésen 
megjelenteket, napirendi pont kapcsán meghívott vendégeket és helyi 
kábeltelevízión keresztül a lakosságot, akik figyelemmel kísérik az ülés 
közvetítését. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel a 
Képviselı-testület 8 tagja jelen van, és javaslatot tesz a napirendek tárgyalására. 
Javasolja, hogy a meghívón szereplı napirendeket, valamint a képviselıtársai 
számára biztosított elıterjesztéseket tárgyalják azzal a módosítással, hogy a 
közbeszerzéseket érintı anyagokat tárgyalják elsıként, és a 4/5., 5/1. és 5/2. sz. 
elıterjesztéseket zárt ülés keretében tárgyalják. A napirendek tárgyalására 
vonatkozó javaslattal a Képviselı-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek 
 
Napirend: „Szeghalom Várhelyi Ifjúsági Tábor épületeinek felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a napirendek kapcsán megjelent Dr. 
Varga Imre és Dr. Kállai Sándor ügyvéd urakat, közbeszerzési tanácsadókat. A 
képviselı-testületi ülés elıtt a Pénzügyi Bizottság, mint Bíráló Bizottság a 
napirenddel kapcsolatban elıkészítette döntési javaslatát, és kéri a bizottság 
elnökét ennek ismertetésére. 
 
Hegyesi Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bíráló Bizottság 
döntési javaslatát a „Szeghalom Várhelyi ifjúsági tábor felújítása” tárgyában 
indított közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban, amely szerint a 
TOP MESTER Kft. ajánlattevıt javasolják az eljárás nyerteseként meghatározni, 
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mivel a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette. A Bizottság 
javasolja továbbá Kiss Csaba egyéni vállalkozó ajánlattevıt a második 
legkedvezıbb ajánlattevıként meghatározni, illetve Blaskó György egyéni 
vállalkozó ajánlatát érvénytelenné nyilvánítani a közbeszerzési törvény 88. § (1) 
bek. e. pontja értelmében. Javasolja a Képviselı-testületnek, hogy ez alapján 
hozzák meg döntésüket a napirenddel kapcsolatban. 
 
Macsári József polgármester: Kéri a fentiekkel kapcsolatos hozzászólásokat. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a Bíráló Bizottság döntési 
javaslatát 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 
 
26/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
„Szeghalom Várhelyi Ifjúsági Tábor épületeinek felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a TOP 
MESTER Építıipari és Szolgáltató Kft. (5520 Szeghalom, Állomás Újtelep u. 
1/2.) ajánlattevıt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, mivel a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó nettó 20.280.442,- Ft ajánlatot tette. Második 
legkedvezıbb ajánlattevı: Kiss Csaba egyéni vállalkozó (5520 Szeghalom, 
Simon Ferenc u. 10/2.) 20.649.107,- Ft nettó ajánlati árral. 
 
Képviselı-testület egyetért továbbá azzal, hogy érvénytelen Blaskó György 
egyéni vállalkozó ajánlata a Kbt. 88. § (1) bek. e. pontja alapján. 
 
Felkéri Dr. Varga Imre hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy a döntést a 
fentiek alapján hirdesse ki. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevıvel a kiviteli 
szerzıdést kösse meg. 
 
Határid ı: 

- Eredményhirdetés: 2011. március 29. 
- Szerzıdéskötés: 2011. április 11. 

 
Felelıs: Macsári József polgármester, Hegyesi Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság 
elnöke 
 
Napirend: „Szeghalom zöldterület gondozás” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban eredményhirdetés 
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Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Pénzügyi Bizottság, mint Bíráló Bizottság a 
„Szeghalom zöldterület gondozása” címő közbeszerzési eljárásban is elbírálta az 
ajánlatokat, és kéri a bizottság elnökét a döntési javaslat ismertetésére. 
 
Hegyesi Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bíráló Bizottság 
döntési javaslatát a „Szeghalom zöldterület gondozása” tárgyában indított 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban. Javasolják Varga Eszter 
egyéni vállalkozó ajánlattevıt az eljárás nyerteseként meghatározni, mivel a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette. Javasolja továbbá a 
Bizottság a KISS KERT 2006. Kft. ajánlattevıt, a második legkedvezıbb 
ajánlattevıként meghatározni, illetve érvénytelennek minısíteni az Agrárius 
Kft.-t a közbeszerzési törvény 88. § (1) bek. f. pontja alapján, és 88. § (1) bek. 
e., f., g. pontja alapján a Bogármérnökség Kft. ajánlatát. Javasolja a Képviselı-
testületnek, hogy ez alapján hozzák meg döntésüket. 
 
Macsári József polgármester: Kéri a fentiekkel kapcsolatos hozzászólásokat. 
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el a Bíráló Bizottság döntési 
javaslatával kapcsolatban, és a Bizottság döntési javaslatát 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 
 
27/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
„Szeghalom zöldterület gondozás” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Pénzügyi 
Bizottság javaslata alapján VARGA ESZTER egyéni vállalkozót,(5520 
Szeghalom Kárász u. 3.) ajánlattevıt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, mivel 
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó nettó 48.915.459,- Ft ajánlatot 
tette. Második legkedvezıbb ajánlattevı: KISS KERT 2006. Kft. (8000 
Székesfehérvár, Kisteleki u. 91.) 51.895.197,- Ft nettó ajánlati árral. 
 
Képviselı-testület egyetért továbbá azzal, hogy érvénytelen az Agrárius Kft. 
ajánlata a Kbt. 88. § (1) bek. f. pontja alapján, illetve a Bogármérnökség Kft. 
ajánlata a Kbt. 88. § (1) bek. e., f., g. pontjai alapján. 
 
Felkéri Dr. Varga Imre hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy a döntést a 
fentiek alapján hirdesse ki. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevıvel a szerzıdést kösse 
meg. 
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Határid ı: 

- Eredményhirdetés: 2011. március 29. 
- Szerzıdéskötés: 2011. április 11. 
 

Felelıs: Macsári József polgármester, Hegyesi Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság 
elnöke 
 
4/10. sz. napirend: Városközpont rekonstrukciós munkák pótmunkáira 
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés szerint a városközpont 
rekonstrukciós munkák pótmunkáira hirdetmény nélküli egyszerő közbeszerzési 
eljárás kiírására került sor. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására ajánlat lett 
kérve Dr. Varga Imre, Dr. Kállai Sándor és Dr. Nagymihály Tamás hivatalos 
közbeszerzési tanácsadóktól. 2 db árajánlat érkezett, Dr. Varga Imre ügyvéd úr 
250.000,- Ft + ÁFA, Dr. Kállai Sándor ügyvéd úr 200.000,- Ft + ÁFA 
összegben tett ajánlatot. Javasolja Képviselı-testületnek, hogy a legalacsonyabb 
árajánlatot tevı ajánlatát fogadja el feltételesen, mivel az irányítóhatóság a 
pótmunkák megvalósítását minimális módosítással elfogadta ugyan, de errıl 
írásos értesítés még nem érkezett. A szerzıdés megkötése ennek megfelelıen 
történik, hogy e napirend vonatkozásában ne kelljen rendkívüli testületi ülést 
összehívni. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem volt, majd az 
elıterjesztést az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt 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 
 
28/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
városközpont rekonstrukció kapcsán a projektelemek bıvítésének 
megvalósítására a Kbt. 251. § szerint hirdetmény nélküli egyszerő 
közbeszerzési eljárás kerüljön kiírásra. Az eljárás lebonyolításával a 
legkedvezıbb ajánlatot tevı Dr. Kállai Sándor hivatalos közbeszerzési 
tanácsadót bízzák meg. Az eljárás megindítására a hivatalos értesítés után 
kerüljön sor. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
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Határid ı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester, Hegyesi Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság 
elnöke 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 

 
Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri az 
elıterjesztéssel kapcsolatos esetleges kérdéseket, észrevételeket. A bizottságok 
véleményezték az elıterjesztést, és elfogadásra javasolták Képviselı-testületnek. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és a jelentést szavazásra bocsátja, 
amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
29/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a lejárt 
határidejő önkormányzati határozatokról szóló jelentést. 
 
2. sz. napirend: Tájékoztató a KÖR-KÖVIZIG és a Körös Berettyó 
Vízgazdálkodási Társulat munkájáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelent Körös-
Berettyó Vízgazdálkodási Társulat részérıl megjelent Bende Lajos igazgató és 
Czeglédi István építésvezetı urakat. A korábbi idıszak csapadékos idıjárására 
tekintettel tőzte napirendre Képviselı-testület a tájékoztatókat, ezeknek írásos 
anyaga képviselıtársainak rendelkezésére áll. A Vízgazdálkodási Társulat 
anyagával kapcsolatban megjegyzi, hogy a sokévi átlagot tekintve az utóbbi 12 
hónapban lényegesen sok csapadék volt Szeghalom és vonzáskörzetében. Az 
elmúlt években a város belvízrendezését egy nagyobb beruházás keretében a 
Békés Megyei Önkormányzattal közösen megoldották, vannak olyan 
csatornarészek Szeghalom körzetében, amelynek tulajdonosa ugyan az 
Önkormányzat, kezelıje a Társulat, illetve vannak olyan fıgyőjtı csatornák, 
amelyek a Körös Vidéki Környezetvédelmi Igazgatóság felügyelete alá 
tartoznak. Kéri képviselıtársait, hogy kérdéseiket tegyék fel az anyaggal 
kapcsolatban a jelenlevı Vízgazdálkodási Társulat vezetıinek. 
 
Bartis Márton alpolgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban kérdése, hogy 
2011-ben eddig 5400 méter hosszban végeztek csatorna karbantartási 
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munkálatokat, és 7,5 km hosszban kívánnak további hasonló karbantartási 
munkákat végezni Szeghalmon, sıt UMVP pályázat keretében ez évben 21238 
méter csatorna rekonstrukciót terveznek elvégezni a szeghalmi térségben. Ezzel 
kapcsolatban kérdése, hogy a karbantartás során milyen jellegő munkálatokat 
fognak elvégezni, mennyiben segíti elı ez a vízelvezetést, és kívánnak-e az ilyen 
jellegő munkavégzésnél szeghalmiakat foglalkoztatni. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Kérdése a Nagylaposi csatorna, illetve a 
Bocskor-éri csatorna rendbetételére vonatkozik, ami az Újtelepet érinti. A vasúti 
sínek mellett jelenleg is áll a víz, milyen módon lehet ezt levezetni? Ez a 
Szeghalom vasútállomás közötti, elsısorban lakóterületet érintı szakasz. 
 
Macsári József polgármester: A legutóbbi idıszak esızései miatt a 
legfontosabb kérdés, hogy a Cigányéri csatorna mederkotrása karbantartása 
mikorra várható, milyen ütemezésben várható a többi csatornával együtt. 
 
Bende Lajos igazgató: Az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban, ami a csatorna 
karbantartására vonatkozott elmondja, hogy a Szigetderéki csatornán végeztek 
eddig 5400 méter hosszban karbantartási munkát, ami csak az elsı lépés a 
probléma megoldására, hiszen szükséges az elektromos szivattyúállások 
helyreállítása is. Pályázatot készítenek a szivattyútelep üzemeltetésére, a további 
7450 méter karbantartási munka elvégzése elsısorban csatornakaszálást és 
mőtárgyak átjárhatóságának a vizsgálatát jelenti. Az UMVP pályázat keretében 
iszapkotrást és csatorna rekonstrukciót kívánnak megvalósítani. A 
foglalkoztatást illetıen vannak szeghalmi dolgozóik, akik a cégnek megbecsült 
tagjai, szakemberei, és 10 fı közfoglalkoztatását szeretnék megvalósítani a 
rekonstrukciós munkák elıkészítésénél. A Képviselı-testület tagjainak szeretné 
figyelmébe ajánlani a csapadéktérképet, ami az elmúlt idıszakot jellemezte. Ezt 
azért csatolták a tájékoztató mellé, hogy szemléltessék, mennyire bonyolult 
viszonyok alakultak ki a csatornák kezelı és tulajdonviszonyaiban. Ezek 
rendezése fontos feladat lesz az elkövetkezendı 5 éves idıszakban, és ezt 
követıen a közcélúság meghatározásával sikerül a tulajdonviszonyoktól 
függetlenül társulati kezelésbe vonni azokat a csatornákat, amik valóban közcélú 
feladatokat látnak el. Nyílván valóan mindez szorosan összefügg a költségvetés 
helyzetével, hogy mi az, amit még elvállalhat az állam, mint felelısség, és mi az, 
amit úgy határoz meg, hogy az már a gazdálkodók felelıssége. A 
Vízgazdálkodási Társulat érve az, hogy a mezıgazdaság stratégiai ágazat, és ez 
arra irányul, hogy a közcélúságba minél több dolog beleférjen. A többi kérdést 
illetıen kéri Czeglédi István építésvezetıt, hogy szíveskedjen azokra válaszolni. 
 
Czeglédi István építésvezetı: A Cigányéri csatorna karbantartása szerepel a 
pályázatos programban, ez az idén mindenképpen megvalósul, de lehet 
sürgısséggel is elırébb venni. A Nagylaposi csatorna rendbetétele folyamatosan 
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történik, a Bocskor-éri csatorna magántulajdonban van, és ebbıl korábban 
probléma volt, amikor a Társulat ott munkát végzett.  
 
Bartis Márton alpolgármester: Az Akasztó-éri csatornát illetıen az ottani 
mezıgazdasági vállalkozó kérte a csatorna tisztítását. Feltételezi, hogy a 
Társulat dolgozói napi kapcsolatban vannak a mezıgazdasági vállalkozókkal, és 
az esetleges problémákat meg tudják beszélni.  
 
Czeglédi István építésvezetı: A szivattyútelep át lett építve az Akasztó-éri 
csatornán, és az minimum egy kaszálást igényel.  
 
Bende Lajos igazgató: Az Akasztó-éri csatornának most volt az AVOP-os 
ellenırzése, és az engedélyes állapotnak megfelelı. A Töviskesi szivattyútelep 
át lett építve diesel üzemőrıl elektromosra, és a Töviskesi major mögötti 
területeken lévı csatornákat karbantartják annak érdekében is, hogy a gazdák le 
tudják vezetni területükrıl a vizet, jelenleg is folyamatban van ilyen jellegő 
munkálat. Megjegyzi, hogy a földtulajdonosokkal együttmőködnek. A 
tulajdonviszonyokat illetıen 20 évre visszamenıleg tekintik át az anyagokat. Az 
egész kérdés vonatkozásában hangsúlyozza, hogy mindez komoly feladat lesz, 
és a társulat, gazdák együttmőködésének egyik alapfeltétele lesz, hogy 
rendezzék ezeket a tulajdonviszonyokat. Azokra a kérdésekre, amelyekre nem 
történt válaszadás, azt írásban küldik meg tájékoztatásra. 
 
Macsári József polgármester: Komplex módon kell nézni a belvíz problémát, 
hiszen a kisebb csatornák a fıgyőjtıcsatornákba kerülnek, és nyílván azok 
állapotától függ, hogy milyen gyorsan tudja a vizet levezetni a lakott 
területekrıl. Szomorúnak mondható a helyzet akár Füzesgyarmatot, illetve 
Vésztı települést nézve is. Megköszöni az elhangzott szóbeli kiegészítést, az 
elhangzott kérdésekre adott válaszokat. Örömmel vette, hogy a Cigányéri 
csatorna szerepel a felújítási projektben, és amennyiben lehetıség van elırébb 
venni, mielıbb elkészül. A maga részérıl a napirendet lezárja, megköszöni a 
Társulat vezetıinek a megjelenését és a Körös Berettyó Vízgazdálkodási 
Társulat kollektívájának további jó munkát kíván. Az elıterjesztett anyagokat az 
elhangzott szóbeli kiegészítéssel és a bizottsági állásfoglalásokkal együtt 
szavazásra terjeszti.  
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 
 
30/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi a 
Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ár- és belvízvédelmi 
tevékenységérıl szóló írásos tájékoztatót, továbbá a Körös-Berettyói 
Vízgazdálkodási Társulat belvízvédekezéssel kapcsolatos munkájáról szóló 
írásos anyagot az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt. 
 
3. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági 
programja 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Jogszabályi kötelezettség alapján el kellett 
készíteni az Önkormányzat gazdasági programját 2010-2014. évre vonatkozóan. 
A nehéz gazdasági helyzet miatt nem volt egyszerő elkészíteni az anyagot az 
önkormányzatoknak, hiszen a program elkészítésének idıpontjában több terület 
tekintetében nem tisztázódtak teljesen a kérdések, miszerint az 
önkormányzatoknak milyen feladatai lesznek az elkövetkezendı 4 évben. Az 
önkormányzati törvény alapján, a jelenleg érvényes jogszabályok 
figyelembevételével készült el a gazdasági program, de várhatóan az 
Önkormányzati Tőzoltóság a következı évben nagy valószínőséggel már nem 
szerepel a város költségvetésében, pontosan nem lehet elıre tudni, hogy a 
közoktatás centralizálása mit fog jelenteni a jövıben. Nem lehet tudni, hogy 
majd a járási feladatok milyen feladatokat visznek el az önkormányzatoktól, ami 
a forráslehetıségek csökkenését jelenti majd. Amennyiben a gépkocsi súlyadó, 
illetve a helyi iparőzési adó fele elvonásra kerül, akkor mindez veszélyezteti a 
kötelezı feladatok ellátását fıleg a közoktatásban az intézményfenntartást. 
Ezekben a várható intézkedésekben nem látja azt a megtakarítást, amelyre 
törekedni kellene. Például Szeghalom város is igyekezett hatékonyan 
gazdálkodni, hitelfelvétele nélkül mőködni, és mégis az önkormányzatok 
lesznek az elszenvedıi ezeknek az intézkedéseknek, pedig a városvezetés arra 
törekszik, hogy így is megtartsa az összes intézményét A 4 éves programban 
leírtak alapján a törekvés az, hogy még hatékonyabban mőködjenek az 
intézmények, és mindenképpen költségtakarékosan, a beruházások, fejlesztések 
is erre irányulnak. A szociális jellegő kiadásoknál látható, hogy sok olyan kiadás 
van, amit a saját bevételbıl kell finanszírozni, az elmúlt hónapok mutatják, hogy 
a megváltoztatott közfoglalkoztatás révén óriási elszegényedés indult el, hiszen 
a 4 órás foglalkoztatás bére ugyanannyi, mint a segély mértéke. A 6 órás 
foglalkoztatás mindenképpen kedvezı volna a dolgozók számára. 
A fejlesztéseket illetıen a lakosság igényei lettek figyelembe véve, cél az volt, 
hogy minden utcában szilárd burkolatú út legyen, és folyamatos legyen a járdák, 
kerékpárutak megújítása. Elsısorban az Újtelepi és az Érmelléki részen kell 
befejezni az útépítéseket pályázati támogatásokból. A jelenlegi testületi ülésen is 
szerepel elıterjesztés ilyen jellegő döntéshozatalra. A gazdasági programot a 
bizottságok véleményezték, és elfogadásra javasolták Képviselı-testületnek. 
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Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, további 
javaslataikat a programmal kapcsolatban. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Nehéz helyzetben van az a személy, aki a 
jelenlegi társadalmi gazdasági helyzetben próbál a jövıre vonatkozólag egy 
programot összeállítani, hiszen nagy bizonytalanság jellemzı az 
önkormányzatokra. Szeghalom vonatkozásában talán ez nem érezhetı, hiszen az 
elmúlt 8 év gazdálkodása pénzügyileg stabilnak mondható, és az 
intézményeknél nem került sor jelentısebb megszorító intézkedésekre. 
Lehetséges, hogy nem döntöttek helyesen annak idején, amikor ezt az utat 
választották, ugyanis akik takarékosan gazdálkodtak, azok az önkormányzatok 
nem kapnak majd semmit, akik viszont most a parlamentben keresik, hogy 
hogyan adósodott el az állam az elmúlt 8 év alatt (itt megemlíti 
Hódmezıvásárhely, és a Békés Megyei Közgyőlés költségvetését az adóssággal 
együtt) tehát akik felelıtlenül gazdálkodtak, várhatóan jobban járnak. Javasolná, 
hogy ha már alakult ilyen adósság okának megállapító bizottság, ezt Békés 
megyére is megalakíthatnák, mert 2006-ban a szocialista szabaddemokraták 
átvették a megyét, akkor Békés megyének nem volt adóssága. Most pedig 3,2 
milliárd forint adóssága van, ami aggasztónak .mondható. A gazdasági 
programot illetıen, mindenhol azt hangsúlyozzák, hogy a munkahelyteremtés 
fogja megoldani a problémákat. Az önkormányzatok nem tudnak 
munkahelyeket teremteni, sıt az a nyomás nehezedik rájuk, hogy a meglévı 
munkahelyeken is csökkenteni kell a létszámot, mivel a támogatások 
csökkennek. Szeghalom városa lehetıséget teremtett arra, hogy itt munkahelyek 
jöjjenek létre, hiszen a város olyan infrastruktúrával rendelkezik, hogy 
vállalkozások számára elfogadható területet tudna biztosítani. Ezzel növelhetı 
lenne a munkalehetıség, de mint ahogyan az elmúlt idıszakot is jellemezte, 
ebben nem született egyezség a Képviselı-testület részérıl, pedig a vállalkozók 
ilyen jellegő törekvéseit támogatni kellene, nem pedig úgy hozzáállni, amikor 
korábban az olaszok akartak itt munkahelyet teremteni. Az infrastruktúra 
megteremtésében nagy áldozatot hozott a város, ami lehetıvé tenné a 
vállalkozások létrejöttét, és véleménye szerint az iparőzési adó szintre való 
visszaállítása mindenképpen indokolt lenne. A közfoglalkoztatást illetıen, 
remélhetıleg változás lesz a jelenlegi közfoglalkoztatásban is, hiszen ebbıl a 
bérbıl nem tudnak megélni az emberek, és erre kellene kormányzati szinten 
megoldást találni. Az oktatási programból a középiskolát illetıen kiemeli, hogy 
fejleszteni kell a szakképzés mőködését, mivel bebizonyosodott, hogy az elmúlt 
20 évben milyen rosszirányban haladt a magyar szakképzés, és a program 
tartalmazza a szakiskolai beiskolázási lehetıségek szélesítését is, a munkaerı 
piaci kereslethez igazodó szakmai képzések bıvítését, így a szakképzı iskolát 
mindenképpen mőködtetni kell. A gimnázium vonatkozásában, pedig fel sem 
merül ez a kérdés, mivel a Péter András Gimnáziumot meg kell ırizni minden 
körülmények között. 



 10 

A beruházásokat illetıen véleménye szerint továbbra sem kellene lemondani a 
élelmezési központ megvalósításával kapcsolatos pályázati támogatásról, és 
ennek tervérıl, amire már korábban volt pályázat benyújtva. Mindebben eddig 
nem történt változás a költségek csökkentésében, és a költségtakarékos 
üzemeltetés érdekében mindenképpen hasznos volna a jelenlegi 2 telephely 
helyett, 1 konyha mőködtetése korszerőbb technológiával, amit a 
gyermekélelmezésen kívül ki lehetne terjeszteni egyéb fogyasztók, intézmények 
felé, és szélesebb körben is biztosítanák az 1000-1200 adagos fızést. Tudomása 
szerint a kórháznál is megszőnik az élelmezés, és ki kellene használni a 
gyermekélelmezés adottságát, hiszen ez az önkormányzaté, mint ahogyan majd 
esetleg az egészségügy is, ha erre rá lesznek kényszerülve. Nem elégedett 
ugyanis azzal, ami a szakrendelıben és az utókezelı kórházban történik. Nem 
akar e vonatkozásban konfliktust, de látta a televízióban megnyilatkozni Dr. 
Molnár Béla egységvezetı fıorvos urat, amikor azzal indított a riporternı, hogy 
amióta ı az egységvezetı, azóta nagyot javult a rendelıintézetnek és az 
utókezelınek a színvonala. Biztosan memóriazavarban vannak, mert nem azóta 
javult, hanem azzal javult, hogy az Önkormányzat a korábbi ciklusban 
megvalósította a beruházást úgy az utókezelıben, mint a rendelıintézetben. Ami 
viszont rájuk tartozott volna, hogy a személyi problémákat megoldják, azokban 
csak részben történt megoldás, mert nincs folyamatos sebészeti szakrendelés, 
urológiai szakrendelés, csökkentett szemészeti szakrendelés van. Mint mondja, 
azért ennyire nem lenne elégedett ezzel, és megnyilatkozik a fıorvos úr, hogy 
nem azzal kellene foglalkozni, hogy a rendelıintézetben mi van, hanem azzal 
kellene, hogy az alapellátás nincs megoldva Szeghalmon. Ez elgondolkodtató, 
azok az orvosok, akik az alapellátásban dolgoznak, hogy nem kérték ezt ki 
maguknak? Szeghalom városában lehet mindenkinek felvetése, hogy éppen nem 
találták el a baját, mert mégis csak nehéz tudomány az orvostudomány, de azért 
be van töltve a 4 háziorvosi, 2 gyermekorvosi, 3 fogászati állás, és ezek mind 
mőködnek. „Nem is érti, hogy hogy veszi a bátorságot Dr. Molnár Béla, hogy 
ilyen marhaságokat mondjon a televízió nyilvánossága elıtt,” és ha az ember 
megkritizálja, akkor feljelenti rágalmazásért elıbb Rózsa Mária, utána Dr. 
Molnár Béla becsületsértésért. Tényleg nevetséges, ezt onnan tudja, hogy 
feljelentették, hogy a bíróság írt levelet, de meg is szüntették az eljárást, és 
véleménye szerint nem nagyon sértette meg ıket. Ezt azért mondta el, és a 
polgármester úr figyelmébe ajánlja, mert lehet, fel kell készülniük arra, hogy ezt 
a problémát meg kell oldani. Mindezt nem azért mondta el, hogy ijesztgesse Dr. 
Molnár Bélát, hanem azért, hogy ezt az egészségügyi intézményt nagyon jól 
kellene mőködtetni, jobban, mint a Pándy Kálmán Kórház.  
A beruházással kapcsolatban nagy örömére szolgált, és tájékoztatja is errıl a 
Képviselı-testületet, hogy ez év ıszén elindulhat közbeszerzési eljárással a két 
szeméttelep rekultivációja. Már ısszel elindulhatott volna ez a beruházás, de 
módosítani kellett a tervet, igazítani kellett a Széchenyi 2. programhoz. Bízik 
abban, hogy a 11 milliárd forintból, amit a DAREH keretében erre a célra nyert 
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már eddig az Egyesülés, abból a két szeméttelep úgy lesz rekultiválva, ahogyan 
azt gondolták annak idején. Sajnálják, hogy egyik szeméttelep sem marad meg, 
de az Önkormányzat is alávetette magát az európai uniós elıírásoknak, így a 
településnek csak egy hulladékudvar maradt, de még további teendı a biológiai 
anyagoknak az elhelyezése, ami nagy gondot jelent a városnak minden évben. 
A gazdasági program teljes anyagát elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek, 
hiszen tartalmazza azokat a lehetıségeket, amelyek a jelenlegi ismereteik szerint 
láthatóak. 
 
Macsári József polgármester: A DAREH pályázat elsı része a rekultivációt 
célozta meg, és a város számára ez nagyon fontos lenne, mivel ehhez nincs 
pályázati önerı, és a két felhagyott szeméttelep rekultivációja e formában 
oldódható meg kedvezıen, nem pedig olyan pályázati támogatásból ahol nagy 
összegő önerıt kell biztosítani. E kérdésre még a további képviselı-testületi 
üléseken vissza fognak térni. Mindezek után javasolja elfogadásra a gazdasági 
programot az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt, és szavazásra bocsátja a 
bizottsági véleményekkel együtt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
31/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja - a határozat 
mellékletét képezı - Szeghalom Város Önkormányzat GAZDASÁGI 
PROGRAM-ját 2010-2014. évre vonatkozóan. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a gazdasági programmal kapcsolatos 
szükséges intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/1. sz. napirend: TELENOR Magyarország Zrt. szerzıdésmódosítási 
kérelme 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Swiss System Kft. A Telenor Magyarország 
Zrt. képviseletében kereste meg az Önkormányzatot a Szelesi adótorony bérleti 
díjának csökkentésével kapcsolatban. Pénzügyi Bizottsági ülésen véleményezték 
a szerzıdésmódosítási kérelmet, és állásfoglalásuk szerint a jelen gazdasági 
helyzet miatt nem javasolták a kérelem támogatását, de nyitott az Önkormányzat 
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egy másik helyszínen felépített adótorony bérleti díjáról tárgyalni, hiszen errıl 
már többször tárgyaltak a képviselı-testületi ülésen. Szeghalom Város 
Önkormányzata jelenleg nem teheti meg, hogy csökkentse a bérleti díjat, és 
javasolja képviselıtársainak ezt elfogadásra. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Nem javasolja a bérleti díj csökkentését, viszont meg 
kellene fontolni az adótorony áttelepítését. Napi kapcsolatban áll a lakókkal, 
akik sérelmezik, hogy a lakóingatlanok értéke csökkent, féltik az egészségüket 
ezért kérésük, hogy záros határidın belül keressek más területet a torony 
építésére. 
 
Macsári József polgármester: Egyetért a lakók aggodalmával. A szerzıdés 
2015-ben lejár, addig nem lehet megszakítani, de utána csak lakott területen 
kívüli önkormányzati ingatlanon engedélyezik az adótorony építését, ettıl 
kedvezıbb bérleti díjért. Javasolja a kérelem elutasítását a fenti indokok alapján, 
és szavazásra bocsátja a szerzıdésmódosítási kérelmet a bizottsági véleménnyel 
együtt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
32/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jelenlegi gazdasági 
helyzet miatt nem támogatja az Önkormányzat és a TELENOR 
Magyarországi Zrt. (régi nevén: Pannon GSM Távközlési Zrt.) között az 5520 
Szeghalom 712 hrsz. (Szeleskert u.) ingatlanra vonatkozó távközlési állomás 
létesítése, üzemeltetése kapcsán létrejött bérleti szerzıdésben szereplı bérleti 
díj csökkentését. Képviselı-testület indítványozza a bérleti szerzıdés lejárta 
után a távközlési állomás áttelepítését lakott területen kívüli önkormányzati 
ingatlanra. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a TELENOR 
Magyarországi Zrt.-t. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/2. sz. napirend: Vízterhelési díj meghatározása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Ismerteti a napirend kapcsán Szeghalom városra 
vonatkozó vízterhelési díjakat, amelyeket 2011. április l-tıl kell alkalmazni. A 
Pénzügyi Bizottság az elıterjesztett határozati javaslattal egyetértett. Kéri az 
anyaggal kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, 
majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
33/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint árhatóság 
egyetért a Békés Megyei Vízmővek Zrt. által megállapított, Szeghalom városra 
vonatkozó vízterhelési díj meghatározásának módszerével, és így a díj 2011. 
április 1-tıl alkalmazott mértékével. 
 
A vízterhelési díj mértéke 2011. április 1-tıl: 
 

Lakossági és önkormányzati 
csatornaszolgáltatást igénybevevı: 

2,00 Ft/m3+ ÁFA 
(5,70 Ft/m3+ÁFA) 

Hatósági csatornadíjat fizetendı 
igénybevevı 

3,00 Ft/m3+ÁFA 
(8,60 Ft/m3+ÁFA) 

Szippantott (kihordásos) szennyvíz 
után fizetendı 

4,50 Ft/m3+ÁFA 
(12,80 Ft/m3+ÁFA) 

 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. április 01. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/3. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzatának 2011. évi 
közbeszerzési terve 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztésben azok a közbeszerzések 
szerepelnek idıbeni ütemezéssel, amelyben eddig már döntések születtek, és az 
év során kiegészítésre kerülnek majd azokkal a döntésekkel, amelyeket még 
késıbb hozhat a Pénzügyi Bizottság közbeszerzéssel kapcsolatban. A Pénzügyi 
Bizottság véleményezte az elıterjesztést, és javasolta elfogadásra a 2011. évre 
elkészített közbeszerzési tervet. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos 
véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd 



 14 

javasolja a közbeszerzési terv elfogadását, 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 
 
34/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szeghalom Város 
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletében 
foglaltak szerint határozza meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határid ı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/4. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésérıl szóló rendelet módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetési rendelet zárszámadás elıtti pénzforgalom nélküli elıirányzat 
módosítását tartalmazza. Az intézményektıl a Magyar Államkincstár 
útmutatásai alapján beérkeztek az elıirányzat módosítások, ezek vannak 
feltüntetve 4. ütemő változásként a költségvetési rendelet módosításában. A 
rendelet módosítását a Pénzügyi Bizottság tagjai véleményezték, és elfogadásra 
javasolták Képviselı-testületnek. Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos 
hozzászólásokat.  
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Kérdése a rendelet-tervezettel kapcsolatban, 
hogy a 2010. évi mérlegkészítés elıtt a 200 millió forint hitel miért szerepel a 
bevételek között, és a kiadásban viszont nem. Az érti, és látja, hogy úgy lesz 
egyenlı a bevétel és a kiadás fıösszege, ha a 200 millió forint hitelt is 
figyelembe veszik. A bevételi forrásnál szerepel ugyan 2010-ben, de hol van a 
kiadásoknál? 
 
Macsári József polgármester: A 200 millió forint hitelnek szerepelnie kell a 
2010. évi költségvetésben, hiszen erre a költségvetési idıszakra szólt, és majd a 
zárszámadáskor fog egyenesbe jönni. Érvényes szerzıdése volt az 
Önkormányzatnak rendelkezésre tartási költség nélküli hitel igénybevételére a 
bankkal, és a számviteli törvény szerint ezt meg kell jeleníteni a 
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költségvetésben. Tehát a zárszámadás fogja megmutatni, hogy mőködés és 
felhalmozás vonatkozásában a rendelkezésre álló forrásokkal szemben milyen 
kiadások jelentkeztek, hiszen nem csak a hitel nem szerepel a költségvetésben, 
hanem az ingatan értékesítésbıl befolyó bevétel sem, mivel évközben az 
Önkormányzat nem tudta értékesíteni a Kinizsi úti és Újtelepi ingatlanokat. 
Megoldotta a gazdálkodást a város hitel nélkül, de utalva az alpolgármester úr 
szavaira a gazdasági program kapcsán, nem csak 8 éve, hanem korábban is 
Szeghalom város gazdálkodására a takarékos gazdálkodás volt a jellemzı hitel 
nélkül, de sajnos úgy érzi, hogy talán jobb lett volna igénybe venni a hitelt, mert 
akkor talán lenne lehetısége az önkormányzatnak központi forrást igényelnie. 
A fentiek után javasolja elfogadásra a 2010. évi költségvetési rendelet 
módosítását a bizottsági állásfoglalásokkal, valamint az elhangzott szóbeli 
kiegészítésekkel együtt, és szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

 
Szeghalom Város Önkormányzat  

Képviselı-testületének  
5/2011. (III. 29.) sz. önkormányzati rendelete  

a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(II.23.) számú önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról 

 
 
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2010.(II. 23.) számú 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§  
 
A rendelet 3. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezések 
lépnek:  
 
(1) A Képviselı-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi 
összesített költségvetésének 
 

a./ bevételi fıösszegét 2.929.856 ezer Ft-ban 
b./ kiadási fıösszegét 2.929.856 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg. 
 
(2) A Képviselı-testület a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének  
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a./ bevételi fıösszegét 2.929.152 ezer Ft-ban 
b./ kiadási fıösszegét 2.929.152 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg.  

 
(3) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének  
 

a./ bevételi fıösszege 704 ezer Ft, 
b./ kiadási fıösszege 704 ezer Ft. 

 
2.§  

 
A rendelet 3. § (4), (5) és (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezések 
lépnek:  
 
(4) A Képviselı-testület a 3.§ (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott bevételi 
fıösszeget az alábbi bontásban határozza meg:  
 

aa./ Mőködési bevétel 1.943.446 e Ft 
ab./ Felhalmozási bevételek    405.554 e Ft 
Pénzforgalmi bevételek összesen: 2.349.000 e Ft 
ac./ Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 

(pénzforgalom nélküli bevétel) 
   380.856 e Ft 

ad./ Fejlesztési célú, éven túli hitel    200.000 e Ft 
Finanszírozási bevételek összesen:    580.856 e Ft 
Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási) 
mindösszesen: 

 
2.929.856 e Ft 

 
(5) A Képviselı-testület a 3. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott kiadási 
fıösszeget az alábbi bontásban állapítja meg:  
 

ba./ Mőködési kiadások 2.140.954 e Ft 
bb./ Felhalmozási kiadások    788.902 e Ft 
Pénzforgalmi kiadások összesen: 2.929.856 e Ft 

 
(6) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a mőködési bevételek és a mőködési 
kiadások különbözeteként keletkezett 197.508 ezer Ft mőködési hiányt 112.573 
ezer Ft összegben az elızı évi mőködési célú pénzmaradványból, a fennmaradó 
84.935 ezer Ft hiányt, pedig az elızı évi felhalmozási célú pénzmaradványból 
finanszírozza.  
 

3.§  
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A rendelet 3./A.§.-a helyébe a következı rendelkezések lépnek:  
 

3./A.§.  
 

(1) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a 
felhalmozási kiadások különbözeteként keletkezett 383.348 ezer Ft felhalmozási 
hiányt 183.348 ezer Ft mértékben az elızı évi felhalmozási célú 
pénzmaradványból, 200.000 ezer Ft éven túli lejáratú hitelbıl finanszírozza.  
 
(2) A Képviselı-testület a költségvetés tartalékát az 1. sz mellékletben 
foglaltaknak megfelelıen 283.079 ezer Ft-ban határozza meg, ebbıl:  
 
a.) általános tartalék 46.134 ezer Ft 
b.) felhalmozási céltartalék 236.945 ezer Ft, melybıl a megvalósítandó 
beruházásokhoz, felújításokhoz rendelt saját erı illetve felhalmozási célú 
finanszírozási kiadások:  
ba.) Szeleskerti fıgyőjtı csatorna rekonstrukció (DARFT)  
bb.) Várhelyi ifjúsági tábor felújítása  
bc.) Bölcsıdék infrastrukturális fejlesztése  
bd.) Általános Iskola régi szárnyának felújítása  
be.) Petıfi utca útburkolatának felújítása  
bf.) Idısek Otthona (bentlakásos rész) tőzjelzı berendezés létesítése  
bg.) Törzs tıke jegyzés (Békés Manifest Kft.) 
bh.) Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás 
 
(3) A Képviselı-testület a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 
elıirányzatokat mérlegszerően, finanszírozási célú mőveletekkel e rendelet 
4.számú mellékletében foglaltak szerinti részletezettséggel fogadja el.  
 

4. §  
 

A rendelet 4. §. (1) és (2) bekezdésében meghatározott 1. és 2. számú 
mellékletek helyébe e rendelet 1. és 2. számú mellékletei lépnek.  
 

5. §  
 

A rendelet 5.§-ban meghatározott 3., 5., 9. számú és „Tájékoztató adatok V.” 
mellékletek helyébe az e rendeletben meghatározott 3., 5., 9. számú és 
„Tájékoztató adatok V.” számú mellékletek lépnek.  
 

6. § 
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A rendelet 9. §-ban meghatározott „Tájékozató adatok III.” melléklet helyébe az 
e rendeletben meghatározott Tájékoztató adatok III. melléklet lép.  
 

7. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
4/6. sz. napirend: Ajánlat Szeghalom város teljes területén szelektív 
hulladékgyőjtési feladatok ellátására 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelent Süveges 
Róbert ügyvezetı urat, aki a BIO-SALES Bt. ajánlatával kereste meg az 
Önkormányzatot. A bizottságok véleményezték az írásos elıterjesztést, a 
Pénzügyi Bizottsági ülésen jelen volt Novák Imre dévaványai alpolgármester úr 
is, aki részletesen tájékoztatta a bizottsági tagokat a szelektív hulladékgyőjtési 
feladatok ellátásáról. A tevékenység lényege, hogy 2 típusú zsákban, szelektíven 
kerülne összegyőjtésre a városban a hulladék, amennyiben szerzıdést köt az 
önkormányzat a céggel. Minimális díjat szükséges ellentételezésként 
lakásonként fizetni, egyébként a hasznosításból és a termékdíjból van bevétele a 
vállalkozásnak, és a Szeghalmon lévı 13 db szelektív hulladékgyőjtı szigeten 
összegyőjtött hulladékot is elszállítanák. A bizottsági ülésen elhangzott 
kérdésekre Novák Imre alpolgármester úr a válaszokat megadta. Elhangzott 
többek között az is, hogy ahol már ez a tevékenység beindult, hogyan és milyen 
formában történik. Elınyös lenne Szeghalom város számára is, hiszen a jelenlegi 
szolgáltató irányába ez díjstabilizálást jelentene a jövıben, mivel kevesebb 
mennyiségő kommunális hulladékot szállítanának el, amennyiben itt is szelektív 
hulladékgyőjtésre kerülne sor. A Pénzügyi Bizottsági ülésen az a javaslat 
hangzott el, hogy július 1-jével itt is kerüljön bevezetésre ez a tevékenység, ami 
már 4 környezı településen is sikeresen mőködik, és ennek tükrében kell majd 
tárgyalni a jelenlegi szolgáltatóval az elkövetkezendı idıre. A bizottsági ülésen 
az is elhangzott, hogy az évi lakásonkénti díj minimális mértéke miatt az 
Önkormányzat felvállalja ennek kifizetését valamennyi lakás esetében, és az a 
cél a szelektív győjtéssel kapcsolatban, hogy ezt minden háztartásban fontosnak 
tartsák, és bevezessék. Amennyiben a BIO-SALES Bt. részérıl szóbeli 
kiegészítés van, kéri, hogy arról tájékoztassa az ügyvezetı úr a Képviselı-
testületet. 
 
Süveges Róbert ügyvezetı: Cégük többéves tapasztalattal rendelkezik a 
településeken közszolgáltatás keretében, szelektíven győjthetı és 
újrahasznosítható hulladékok begyőjtésében, kezelésében és hasznosításában. 
Füzesgyarmaton kezdték meg elıször tevékenységüket múlt év nyarán, ennek 
tapasztalatairól számol be részletesen, illetve arról, hogy egyre többen 
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kapcsolódnak be ebbe a rendszerbe, és újabb 3 településsel bıvültek: 
Dévaványa, Körösladány, Ecsegfalva. Ezt a térséget célozták meg elıször, és az 
elsı tapasztalat után egy komolyabb telephelyet kívánnak beindítani. Ezáltal 
sikerült Dévaványán új csarnokot létesíteni, és itt válogatják a szelektíven 
begyőjtött anyagokat. Költségeiket a termékdíjakból és az eladott anyag árából 
fedezik, amennyiben szerzıdéskötésre kerül sor, úgy részletes számításokat 
mutatnak be, és idıközben is folyamatosan beszámolnak az önkormányzatoknak 
a költségek alakulásáról. A térítési díjat tekintve településenként évi 15-20-30 
ezer forintról van szó. További céljuk, hogy bevonják a szelektív 
hulladékgyőjtésbe a kisvállalkozásokat is. A közepes és nagy vállalkozók, ahol 
ipari mennyiségben keletkeznek ilyen hulladékok, ık ezt megoldják maguk, 
hiszen kereskednek ezzel, de az összes többi kisvállalkozásnak a kommunális 
szolgáltatóval kell szerzıdést kötniük. Jelenleg szelektív hulladékok is kerülnek 
a kommunális hulladékba, és elég magas díjat fizetnek például egy presszónál, 
vagy strandnál. A begyőjtést az igények alapján még sőrőbbé teszik, illetve a 
továbbiakban akár kukákat is biztosítanak, de ehhez idı és tapasztalat szükséges. 
 
Z. Nagy Tibor testületi tag: Elhangzott, hogy vállalkozók is igénybe vehetik 
ezt a szolgáltatást. Ez mikortól valósulhat meg? Vannak-e már Szeghalmon 
szelektív hulladékgyőjtık? 
 
Süveges Róbert ügyvezetı: A szelektív hulladékgyőjtı szigetekre saját kukás 
autójuk van, amivel ezeket a szigeteket tudják kezelni. A vállalkozások részére 
is lesz egy kötelezıen megkötött szerzıdés szelektív hulladékgyőjtıre, tılük 
ugyanúgy begyőjtik a szelektív hulladékokat. Mindenkit megkeresnek írásban, 
és várják a visszajelzéseket. A zöldhulladék kezelésre mindenhol meg van az 
igény, ezt lehet komposztálni, de ennek részleteibe eddig még nem mentek bele, 
mivel a napirenden lévı feladatot akarják rendesen végrehajtani, amit 
elvállaltak. 
 
Macsári József polgármester: Visszatérnek a késıbbiekben a képviselıtársa 
általi felvetésre, és örömmel hallja, hogy a zöldhulladék kezelésben is 
gondolkodnak az ajánlattevık, mivel a városban a legnagyobb gondot a nyírt fő 
okozza, viszont a gallyakkal kapcsolatban lesz megoldás a közeljövıben. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Nagyon sokan győjtik szelektíven most is a 
hulladékot, és számukra irritáló volt, amikor a széjjelválogatott hulladékot a 
többi hulladékhoz ürítették. Jó dolognak tartja hogy ilyen formában 
megvalósulhat a hulladékgyőjtés, hiszen a szép, tiszta környezet így valósulhat 
meg, amit maga is értékel. A bizottsági ülésen elhangzott a zsákokba történı 
válogatás módszere, de kérése, hogy errıl a lakosság is kapjon most 
tájékoztatást.  
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Süveges Róbert ügyvezetı: A lakosságot tájékoztatja a válogatás rendszerérıl, 
majd elmondja, hogy Dévaványán szelektív hulladékválogató szakma indul a 
kezdeményezésükre, ahol 10-20 fıig tudják oktatni ezt a szakmát. 
 
Macsári József polgármester: Ez a lehetıség a vállalkozókat érdekelni fogja, 
hiszen elég magas a hulladékszállítási díj. A Képviselı-testülettıl abban kér 
jóváhagyást az elıterjesztéssel kapcsolatban, hogy július l-tıl kezdıdjön e 
szolgáltatás igénybevétele, illetve az önkormányzat vállalja át az éves díjat, amit 
fizetni kell lakosonként. Bízik abban, hogy a szelektív hulladékgyőjtés népszerő 
lesz az itteni lakosok körében is. Megköszöni a cég részérıl elhangzott 
tájékoztatást, valamint a hozzászólásokat, és az elıterjesztést a fenti javaslattal 
együtt szavazásra bocsátja, szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
35/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a BIO-
SALES Bt. – Kecskemét Mezei u. 50. sz. – ajánlatát, mely Szeghalom város 
teljes területén szelektív hulladékgyőjtési feladatok ellátására vonatkozik, és 
egyetért azzal, hogy 2011. július 1. napjával a tevékenység ellátására 
szerzıdéskötésre kerüljön sor. A Képviselı-testület egyetért továbbá azzal, hogy 
e szolgáltatás ellenében fizetendı térítési díjat: 4,- Ft+ÁFA/év/ingatlan, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/7. sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál létszámcsökkentés 
ütemezése 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy 
BM. pályázati felhívásra pályázat benyújtására kerül sor az általános iskolai 
létszámcsökkentés során felmerült költségek támogatásának igénybevételére. A 
Képviselı-testület elfogadta a létszámtervet az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében, de ezzel kapcsolatban külön döntést kell hozni, és így lesz 
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meg a jogosultság a felmerült költségek egy részének központi forrásból történı 
finanszírozására. Az elıterjesztést a bizottságok véleményezték, és elfogadásra 
javasolták Képviselı-testületnek. Kéri az anyaggal kapcsolatos véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a határozati 
javaslatot a bizottsági állásfoglalásokkal együtt javasolja elfogadásra, és azt 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
36/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tildy Zoltán 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálatánál bekövetkezett gyermeklétszám csökkenése és az abból adódó 
csoportlétszám változása, illetve összevonásokra, a költségvetési normatívák 
csökkenésébıl adódó átszervezésekre tekintettel, 2011. április 01-tıl, 2011. 
április 20-tól az alábbi létszámcsökkentést határozza el a Tildy Zoltán Általános 
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálatnál: 
 
Létszámcsökkentés mértéke: 
 - főtı:   1 fı 
 - pedagógus: 2 fı 
 ÖSSZESEN: 3 fı 
 
A létszámcsökkentés ütemezése: 
 - 2011. 04. 01. 1 fı 
 - 2011. 04. 20. 2 fı 
 ÖSSZESEN: 3 fı 
 
A létszámcsökkentést a módosított 1992. évi XXXIII. törvény elıírásai alapján, 
2011. április 1-tıl, illetve 2011. április 20-tól, a létszámcsökkentés ütemezése 
szerint kell végrehajtani. 
 
A Képviselı-testület rendelkezik arról, (5/2011. (III. 3.) BM rendelet, hogy az 
Önkormányzat költségvetési szerveinél és Polgármesteri Hivatalánál a meglévı 
üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett 
új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélkül – a fenti munkakörben dolgozó 
foglalkoztatására nincs lehetıség. 
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Kinyilatkozza továbbá, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem 
állítható vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten, határozatokon kívüli – 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény. hatálya alá az érintett dolgozó nem tartozik. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határid ı: Értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/8. sz. napirend: Érmelléki lakóterületen geodéziai munkálatok elkezdése 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés anyagáról már részben szó volt 
a gazdasági program tárgyalása során. Abban kérné a Képviselı-testület 
hozzájárulását, hogy elindulhassanak a mintegy 2 milliós költségő geodéziai 
munkálatok, amely az Érmellék utca szélesítésével kapcsolatos elıkészítı 
munkákat jelenti, mivel a Kossuth u. folytatásaként az Érmellék késıbbi 
útburkolattal való ellátásához szükséges. Mielıbb szeretnék megkezdeni ezeket 
a munkálatokat, mert az ivóvízminıség javító program keretében szeretnék a 
várost ellátó ivóvíz fıvezetéket is kicserélni ezen a területen, és elsıként erre 
kerülne sor, majd ezután az útépítésre. Ezen a területen egyébként több fiatal 
házaspár építkezik, és biztosítani kell a megfelelı csapadékelvezetı rendszert, 
utat, és a járdát. Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság tagjai támogatták. Kéri a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az 
elıterjesztést 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 
 
37/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete indokoltnak tartja a – 
várhatóan 2 millió forintos költségő – Szeghalom Érmellék utca szélesítés 
geodéziai munkálatainak elkezdését, majd ezt követıen ingatlanforgalmi 
szakértı bevonásával az utca korrekcióhoz szükséges területek – elsısorban 
elıkertek – megvásárlását. Tekintettel arra, hogy a geodéziai munkák nem 
esnek a közbeszerzési törvény hatálya alá, így Képviselı-testület hozzájárul 
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ahhoz, hogy 3 árajánlat bekérése alapján kerüljön kiválasztásra a vállalkozó, és 
megkezdıdjenek a szükséges elıkészítı munkák. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/9. sz. napirend: Tervezési munkákra megbízás 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az ÖKO-Kapu Energetikai Bt. elvégezte azokat 
a feladatokat, amelyekre a Képviselı-testület döntése értelmében megbízás 
kapott, megállapította, hogy hol vannak azok a sarkalatos pontok, amelyek a 
gázfelhasználással kapcsolatban problémát jelentettek az elmúlt idıszakban. E 
szerint részben a két üzemelı konyhánál van sürgıs beavatkozásra szükség, 
illetve a jelenleg felújítás alatt lévı bölcsıdénél. Egyrészt ennek a jóváhagyását 
kéri a Képviselı-testülettıl, mert az átalakítási terveket el kell készíteni. A 
konyha esetében éves szinten több mint egy millió forint spórolható meg az 
átalakítás kapcsán. Bízik abban, hogy a közös gázbeszerzés kitér majd a 20 m3 
alatti órák rendszerhasználati díjára is, mert rendkívül indokolatlanul magasabb 
teljesítményő órák voltak felszerelve, mint a tényleges használathoz szükség lett 
volna. Az elıterjesztés másik része az, hogy a Dózsa Gy. úti általános iskolánál 
és a gimnázium épületének KEOP-os pályázatát szükséges elıkészíteni, itt is a 
jelenlegi főtési rendszer átalakítására kerülne sor, illetve a homlokzat felújítására 
és nyílászárók hıszigetelı cseréjét tartalmazzák ezek a pályázatok. Javasolja, 
hogy a szakemberek készítsék elı mindezt elsı körben az intézményekben, 
hiszen a legmagasabb energiaköltségek ezeknél az intézményeknél jelentkeznek, 
majd a gazdasági programban írt Polgármesteri Hivatal épülete lesz a következı. 
Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A két konyhát említi, ugyanis a gazdasági programban 
elfogadták, hogy egy konyha mőködik majd. Nem felesleges most ezekre a 
létesítményekre egy millió forintot rákölteni? 
 
Mester Csaba testületi tag: Hozzászólásában a tanulmánytervezet 
elkészítésének költségérıl érdeklıdik.  
 
Macsári József polgármester: Függetlenül attól, hogy a két konyha 
összevonásra kerül, mindenképpen érdemes erre a felújításra áldozni 
energiatakarékosság miatt, hiszen havonként jelentkeznek a nagy költségek. A 
tanulmánytervezet költsége 100.000,- Ft, és korrektnek tekinthetı a Bt. munkája. 
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Javasolja az elıterjesztés elfogadását, és szavazásra bocsátja azt. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
38/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött abban, hogy 
az ÖKO-KAPU Energetikai Bt. javaslata alapján a város bízza meg a 
GASKELL Szolgáltató Kft.-t  (Hódmezıvásárhely Dáni u. 28.) a bölcsıde 
épületében új gázbojler felszereléséhez szükséges gázterv elkészítésével, illetve 
az Ady úton és a Tildy utcán mőködı konyhák mérıcseréjéhez szükséges 
gáztervek elkészítésével. A mérıcserékkel jelentıs összegő alapdíjat tud az 
Önkormányzat megtakarítani. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
 
39/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött abban, hogy 
KEOP pályázati rendszer keretében szükségesnek tartja a Szeghalom Dózsa 
utcai általános iskola, valamint a Péter András Gimnázium épületeinek 
felülvizsgálatát hıszigeteléshez, illetve nyílászárók cseréjéhez, 
főtéskorszerősítéséhez szükséges tervek elkészítését, valamint a pályázatok 
elkészítését. A tervezık kiválasztásához 3 ajánlatot kell beszerezni, és döntésre 
a Pénzügyi Bizottság elé terjeszteni. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester, Hegyesi Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság 
elnöke 
 
4/11. sz. napirend: Pályázat benyújtása a Tildy Zoltán Általános Iskola 
Dózsa Gy. utcai kézilabda pálya felújítására 
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Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az írásos anyag a Dózsa Gy. utcai általános 
iskola kézilabda pálya felújítására vonatkozó pályázatot tartalmazza, ami alapján 
20 %-os önrész biztosításával nyerhetı pályázati támogatást. Javasolja a 
pályázat benyújtását, és az elıterjesztést 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 
 
40/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elhatározza, hogy a 
7/2011. (III. 9.) BM. rendelet értelmében pályázatot nyújt be az „Iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” elnevezéső pályázati 
kiírásra a Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Dózsa utcai feladat ellátási hely kézilabda 
pályájának felújítására. A kézilabda pálya tervezett összköltsége: 5.977.850 Ft, 
melybıl Képviselı-testület vállalja, hogy az 1.195.570,- Ft (20 %) önrészt a 
2011. évi költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt támogatás összege: 
4.782.280,- Ft (80 %). 
 
A kézilabda pálya felújítása tartalmazza a pálya újra aszfaltozását, valamint 2 db 
kézilabdakapu beszerzését. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. április 01. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
B e j e l e n t é s e k 
 
Macsári József polgármester: Képviselı-testület a múlt évi ülésén 
napirendként tárgyalta a Körösladány- Szeghalom közötti kerékpárút építésével 
kapcsolatos lehetıséget, és a Képviselı-testület nem zárkózott el attól, hogy 
Körösladány Önkormányzattal együtt Szeghalom Önkormányzat megvalósítsa 
ezt. Körösladány Önkormányzata most újból megkereste ezzel kapcsolatban, és 
kéri a Képviselı-testület támogatását abban, hogy pályázat esetében a költségek 
50-50 %-os megoszlása mellett Körösladány gesztorságával és szállítói 
finanszírozással vegyen részt Szeghalom város a közös kerékpárút pályázatban. 
Sikeres pályázat esetén a kerékpárút üzemeltetése, a közigazgatási határon belül 
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lesz mindegyik település feladata. A kerékpárútnak és a 47-es út melletti híd 
építésének korábban már voltak tervei, de most újat kell készíteni. Kéri 
képviselıtársainak ezzel kapcsolatban a véleményét, észrevételét. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nem volt, majd a fentieket 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 
41/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a 
Szeghalom-Körösladány közötti kerékpárút építését. Egyetért azzal, hogy 
Körösladány Város Önkormányzatával együtt pályázat benyújtására kerüljön 
sor pályázati támogatás elnyerésére, és nyertes pályázat esetén a költségek 50-
50 %-os megoszlása mellett Körösladány gesztorságával és szállítói 
finanszírozással Szeghalom Város Önkormányzata részt vegyen a beruházás 
megvalósításában. 
Megbízza a polgármestert a további intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A zöldhulladék elhelyezése folyamatosan 
problémát okoz a városban, amelynek megoldására 2 lehetıség kínálkozik. 
Azok a gallyak, fahulladékok, amelyek kévébe köthetık, azokat begyőjti az 
önkormányzat, hiszen most már 2 önkormányzati intézményben lehet 
hasznosítani a megfelelı formában összekötözött metszésbıl származó 
fagallyakat. A Képviselı-testülettıl felhatalmazást kér arra, hogy az 
önkormányzati tulajdonú MTZ-82 traktorhoz kapcsolódó kiegészítı munkagépet 
vásároljanak, aminek segítségével az így fel nem használt zöldhulladékot 
aprítanák, és mőanyag zsákokban tárolva főtési támogatásként biztosítaná az 
önkormányzat az arra szociálisan rászorulók részére. Az eddigi tapasztalatok 
alapján a levágott, összegyőjtött gallyakat a közterületen helyezi el a lakosság, 
és ennek rendezésére ez a megoldás kínálkozik, illetve korábban a 
közszolgáltatóval történt megállapodás szerint ısszel és tavasszal egy 
alkalommal, egy erre rendszeresített mőanyag zsákban összegyőjthetı a 
zöldhulladék, amelyet a közszolgáltató elszállít. Tehát ilyen gép beszerzésével 
kapcsolatban a gallyak problémája megoldódna, amit hasznosítani tudnak 
részben várhelyben, illetve a múzeum régi épületében a kemence főtéséhez. Kéri 
ezzel kapcsolatban képviselıtársainak a véleményét. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Nagyszerő ötletnek tőnik a gép vásárlása, és a gallyak 
ilyen formában történı hasznosítása, viszont lehet pályázni pelletáló 
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berendezésre, ami a főtıl kezdve, a gallyakig ami le van darálva, mindenbıl 
képes csinálni biobrikettet, és ez akár főtésre hasznosítható. Ilyen berendezésre 
80 %-os támogatással lehet pályázni. 
 
Macsári József polgármester: Nagyon jó ötletnek tartja a képviselıtársa által 
felvetetteket, és érdemes utánajárni ennek a lehetıségnek is, a présgép 
beszerzésének, amivel tudnák tovább feldolgozni az így ledarált alapanyagot, de 
elsı lépcsıben most javasolja az aprító gépet beszerezni, és ezt 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 
 
42/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul az 
önkormányzat tulajdonát képezı MTZ-82 traktorhoz kapcsolódó kiegészítı 
munkagép vásárlásához, melynek segítségével az összegyőjtött fahulladékok, 
gallyak felaprítása történik, ami főtéshez hasznosítható lesz. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. június 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Kérdezi képviselıtársait, hogy van-e közérdekő 
bejelentésük. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Szeghalom város honlapján a fórumrész nem mőködik a 
választások óta, talán a kedélyek mostanra már lenyugodtak a hozzászólásokat 
illetıen, és mivel népszerő volt, vissza lehetne állítani. A további felvetése arra 
irányul, hogy az állatvédık megkeresték önkormányzati tulajdonú, 
állatmenhelynek alkalmas terület biztosításával kapcsolatban, ugyanis 
alapítványon keresztül szeretnének idetelepíteni egy kutyamenhelye, akik 
vállalják a kóbor kutyák, cicák befogadását, és megfelelı körülmények közötti 
ellátását. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A Szuper-Infóban olvasta, hogy hirdetik 
azokat az ingatlanokat, amelyek elidegenítésre ki lettek jelölve. Kérdése, hogy a 
Széchenyi u. 1. sz. alatti lakással kapcsolatban mi az önkormányzatnak a terve. 
 



 28 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Felelıs ebtartásra hívja fel a lakosság 
figyelmét, mivel a városban sok a kóbor kutya. Kéri a tulajdonosokat, hogy 
póráz és szájkosár nélkül ne engedjék ki az utcára. A város honlapján olvasható 
az eb tartási rendelet, amit a kutyatulajdonosok figyelmébe szeretne ajánlani, és 
így elkerülhetıek lennének az ilyen jellegő balesetek. 
 
Macsári József polgármester: Egyetért a fentiekkel, a kutyatulajdonosokat 
felelısség terheli ezzel kapcsolatban. A kutyamenhely létesítésével kapcsolatban 
a város tudna alkalmas helyet biztosítani megfelelı feltételekkel az 
alapítványnak, és ez által megoldódna a városban a kóbor kutyák kérdése, 
amennyiben megfelelı lenne az ellátásuk. 
 
Elek Ferencné testületi tag: A Szabadság tér 14. sz. lakosok azzal keresték 
meg, hogy a lakóépületük elıtt lévı garázssornál kialakított területen parkoló 
gépkocsik felverik a port, és lesz-e lehetıség arra, hogy ezt a területet rendbe 
teszik parkoló gépjármővek számára. 
 
Macsári József polgármester: A Széchenyi u. 1. sz. alatti lakással kapcsolatos 
felvetésre zárt ülésen fog válaszolni, míg az utóbbi felvetésre válaszolva 
elmondja, hogy hasonló a probléma a Szabadság téren, mint a Dózsa Gy. úti 
garázssornál. Mindkét területen az aszfaltozás jelentene megoldást, ami 
nagyköltséggel jár, és véleménye szerint ezt nem vállalnának fel a 
garázstulajdonosok. Ezek nem közutak, így az önkormányzat nem vállalhatja fel 
a aszfaltozás költségét. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Ismeri a Szabadság téri garázsok elıtti 
terület problémáját, az aszfaltozása azért nem történt meg, mert a 
garázstulajdonosok közül többen nem vállalták fel ennek költségét. Az 
önkormányzat saját költségén ezt nem tudja felvállalni, ezt a 
garázstulajdonosoknak kell megoldani mindkét társasháznál. 
 
Macsári József polgármester: További bejelentése, hogy kötelezı híd 
felülvizsgálatot kell végezni valamennyi hidat üzemeltetı önkormányzatnak. A 
Temesvári híd utolsó felülvizsgálata kb. 1980-ban történt, és javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy a híd felülvizsgálatát a Pénzügyi Bizottság 
hatáskörébe utalva, megfelelı szakemberrel el kell végezni, egy esetleges 
probléma elkerülése végett. 
Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, és szavazásra 
bocsátja a fenti javaslatot a Pénzügyi Bizottság megbízására. 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 
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43/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött abban, hogy 
az önkormányzat tulajdonát képezı Berettyó folyón átívelı Temesvári híd 
mőszaki felülvizsgálatát arra jogosult szakemberrel elvégezteti. A 
szakember kiválasztását a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utalja, melyhez 3 
árajánlat bekérése szükséges. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. július 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester, Hegyesi Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság 
elnöke 
 
Z. Nagy Tibor testületi tag: A Technikai Sportok Egyesületének vezetıje 
kereste meg azzal, hogy anyagi támogatás iránt benyújtott kérelmükre az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 500.000,- Ft támogatást biztosított 
részükre. A támogatott összeget kevésnek ítélik meg, további 500.000,- Ft 
támogatást szeretnének kérni. Tekintettel a verseny költségvetésére, valamint 
arra, hogy az Autocross Bajnokság országos rendezvény, javasolna további 
500.000,- Ft támogatást biztosítani az Egyesületnek erre a célra, hiszen ez a 
város számára is nagyon kedvezı, hogy itt rendezik ezt a bajnokságot, és 
méltóképpen megemlékeznek Szisz Ferencrıl. Azért is javasolja a további 
támogatást, mivel a többi egyesületek is nagyobb támogatást kaptak országos 
versenyekre. 
 
Elek Ferencné testületi tag, mint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
elnöke: A Bizottságnak 12 millió forint állt rendelkezésére, hogy támogassa az 
egyesületeket, civilszervezeteket a benyújtott kérelmek alapján. Sajnos ez az 
összeg nem volt elegendı arra, hogy mindenkinek biztosítsák a kért támogatási 
összeget, de lehetıség szerint igyekeztek minél több országos rendezvényt, sport 
és kulturális rendezvényeket támogatni. Mivel ebbıl a keretbıl nem biztosítható 
további támogatás, ezért javasolja, hogy az Egyesület részére az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésének tartalékalapja terhére biztosítsák az 500.000,- Ft 
támogatást. A verseny költségvetése 4.300.000,- Ft, és 1.500.000,- Ft támogatást 
kértek az Önkormányzattól, ezért is javasolja a további támogatást. 
 
Macsári József polgármester: A fentiek alapján javasolja, hogy a Technikai 
Sportok Egyesületének részére 500.000,- Ft támogatást biztosítson a Képviselı-
testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartalékalapja terhére. A 
javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a 
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Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
44/2011. (III. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Technikai Sportok 
Egyesületének részére 500.000,- Ft támogatást biztosít a 2011. június 11-12-én 
megrendezésre kerülı AUTOCROSSZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG-ra A 
támogatási összeget Szeghalom Város Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének tartalékalapja terhére biztosítja. 
 
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: Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A nyilvános testületi ülésen egyéb napirend, 
hozzászólás nincs, így tisztelettel megköszöni képviselıtársainak eddigi 
munkáját, mindenkinek a figyelmét, és a nyilvános testületi ülést lezárja. 
Képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a munkáját. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Macsári József Valastyánné Gyıri Piroska 
  polgármester aljegyzı 


