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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. 
november 28-án 16.00 órai kezdettel tartott, közmeghallgatással egybekötött 
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 képviselık, Dr. Farkas József alpolgármester, Dr. Oláh Ernı 
címzetes fıjegyzı, Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Nagy István, Kerekes 
Lászlóné, Kohut Tibor Polgármesteri Hivatal irodavezetıi, és a napirenddel 
kapcsolatban meghívottak: KÖRÖS VOLÁN részérıl: Gémes Tibor 
személyforgalmi igazgató, Békés Megyei Vízmővek részérıl: Nagy László 
mőszaki vezérigazgató-helyettes, Lipták Zoltánné közgazdasági osztályvezetı, 
Szabó István Észak-Békési Területi Mérnökség vezetı-helyettes 
Farkasné Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a közmeghallgatással 
egybekötött testületi ülésen megjelenteket, és a helyi kábeltelevízión keresztül 
Szeghalom város lakosságát, akik figyelemmel kísérik az ülést. Megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület határozatképes, és az ülést megnyitja.  
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2000-ben hozott 
rendelete kimondja, hogy minden évben emlékezzen meg a Képviselı-testület a 
város jeles polgárairól: Ambrus Imrérıl, Nagy Miklósról, Péter Andrásról, 
Simay Jánosról és Szigeti Istvánról. İk azok a szeghalmi polgárok, akik jelentıs 
összeget adományoztak Szeghalom városának közcélra. Kéri képviselıtársait, 
hogy koszorúzzák meg a jeles polgárok emlékére elhelyezett emléktáblát az 
ülésteremben. 
A koszorúzás után közmeghallgatásra kerül sor. 
 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 
 
Macsári József polgármester: Kérdezi a jelenlevıket, egyesületek, szervezetek 
vezetıit, hogy a közmeghallgatáson van-e hozzászólás. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nincs.  
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Rátérve a testületi ülés anyagainak tárgyalására, javasolja képviselıtársainak, 
hogy a meghívón szereplı napirendeket tárgyalják azzal a módosítással, hogy az 
5/2. és 5/4. sz. napirendet elsıként tárgyalják, és a többi napirendet a 
meghívóban szereplı sorrend alapján. A napirendek tárgyalására vonatkozó 
javaslattal a Képviselı-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
5/2. sz. napirend: KÖRÖS VOLÁN helyi járatú autóbuszok viteldíjának 
megállapítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a KÖRÖS VOLÁN 
Autóbuszközlekedési Zrt. részérıl megjelent Gémes Tibor személyszállítási 
igazgató urat. A közszolgáltatási szerzıdésben rögzítettek szerint a KÖRÖS 
VOLÁN elkészítette a 2012. évi helyi járati tarifákra vonatkozó javaslatát, mely 
átlagosan 5 %-os emelést jelent Szeghalom vonatkozásában: a menetjegy 135 
forintról 140-re, az összvonalas bérlet 3.380-ról 3.585-ra, a tanuló/nyugdíjas 
bérlet 945-rıl 1.000-re emelkedik. A VOLÁN által benyújtott tarifaemelkedési 
javaslat minden évben korrekt, és ez most is elmondható. Bizottságok a 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolták Képviselı-testületnek. Kéri a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, az elıterjesztést 
szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen 
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

15/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló  

13/1998. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló 13/1998. (XII. 22.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 
„1. § Szeghalom Város helyi járatú autóbuszain fizetendı díjak: 

(1) A helyi járatú autóbuszon fizetendı menetjegy ára: 140,- Ft/db 
(2) Az összvonalas bérlet ára: 3.585,- Ft/db/hó 
(3) A tanuló és nyugdíjas bérlet ára: 1.000,- Ft/db/hó 
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(4) Az 1-3 bekezdésben meghatározott díjak a 27 %-os ÁFA-t is 
tartalmazzák.” 

2. § 
 

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
5/4. sz. napirend: Ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló önkormányzati 
rendelet módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a Békés Megyei Vízmővek Zrt. 
részérıl megjelent Lipták Zoltánné közgazdasági osztályvezetıt Nagy László 
mőszaki vezérigazgató-helyettest, Szabó István helyi mérnökség vezetı-
helyettest. Az elıterjesztés a 2012-tıl érvényes víz- és szennyvízdíj 
megállapítását, a hatósági díjtól eltérı víz- és csatornadíjakat tartalmazza, és a 
napirend kapcsán tárgyalják a 2012. évi rekonstrukciós javaslatot. 
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Vízmővek 2012. január 1-tıl a fogyasztás 
mennyiségétıl függı hatósági vízdíjat 351,40 forintban, míg a csatornadíjat 
632,94 forintban határozza meg, melyek nem tartalmazzák a rekonstrukciós 
hányadot, ugyanis minden évre vonatkozóan elkészül a rekonstrukciós terv is a 
város ivóvíz és szennyvízhálózat felújítására. Ebbıl a hatósági árból kiindulva a 
Vízmővek számításai alapján a hatósági díjtól eltérı lakossági vízdíj 212,90 Ft, 
és a csatornadíj 341,50 Ft-ban szerepel az elıterjesztésben. Látszik, hogy a 
hatósági ár alatt van jóval az Önkormányzat által javasolt hatósági díjtól eltérı 
víz- és csatornadíj. Összevont bizottsági ülésen bizottsági tagok az anyagot 
elfogadásra javasolták Képviselı-testületnek. Kéri a napirenddel kapcsolatos 
hozzászólásokat. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Többen kérték tolmácsolni, hogy amikor a 
sajtóból azt lehet olvasni, illetve a nyugdíjasokat arról értesítették, hogy a 
különbözı közüzemi díjak 4,2 %-nál nagyobb mértékben nem emelkednek, 
ennek ellenére az anyagban szereplı számok lényegesen magasabb 
vízdíjnövekedést mutatnak. Miért van ez? További felvetése arra vonatkozik, 
hogy tavalyi novemberi testületi ülésükön az átalánydíjas fogyasztókról is szó 
volt, konkrétan, ha csökkenne az ilyen fogyasztóknak a száma, akkor ez 
lényegesen kedvezıbb helyzetbe hozhatná a várost. Kérdése: lehetne-e ezen 
változtatni, illetve az elmúlt idıszakban az általány díjas fizetésben történt-e 
változás, és milyen költségek terhelnék az órafelszereléssel ezeket a 
fogyasztókat? A hatalmas vízveszteség vizsgálatának eredménye kapcsán azt az 
ígéretet kapta az Önkormányzat, hogy lényegesen jobb díjkategóriába tartozik 
majd a város, ha megszőnik a nagy vízveszteség. Ez egyáltalán nem látszik a 
jelenlegi díjemelésben, pedig nagyban csökkent a vízveszteség. Ehhez 
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kapcsolódik még egy kérdése: csökkenthetı-e még a jelenlegi vízveszteség a 
településen? 
 
Macsári József polgármester: A Kormány szándéka szerint hatósági ár 
kialakítását tervezik a közüzemi díjaknál. Kérdése, hogy Békés megye 
vonatkozásában mit jelent ez várhatóan. Emelkedni, vagy csökkenni fog a 
vízdíj? Kérdése még: van-e információ arra hogy Szeghalom nagyságú város 
esetében mennyi közkifolyót üzemeltetnek a településen, van-e felszerelve óra? 
Ugyanis ezek üzemeltetése is növeli a vízfogyasztást, és ezt nem lehet konkrétan 
senkinek leszámlázni, azt a lakosság fizeti meg. Szeghalom Önkormányzat 
pontosan igyekszik betartani, hogy 150 m távolságban biztosítsák a 
közkifolyóról a vízvételi lehetıséget azok számára, akiknél nincs bekötve a víz, 
ennek megfelelıen üzemelteti közkifolyóit a településen. Jelenlegi ülésen 
szerepel egy elıterjesztés, hogy egy közkifolyót, melyet tartalékkútnak hagytak 
meg képviselı-testületi döntés alapján, vissza kell állítani üzemeltetésre, mivel a 
meghatározott távolságban van olyan lakhely, ahol nincs bekötve az ivóvíz. A 
környezı településekrıl olyan információi vannak, hogy nincs közkifolyó 
üzemeltetve az önkormányzatok részérıl. Ezekre a felvetésekre várna választ a 
Vízmővek szakembereitıl. 
 
Nagy László Békés Megyei Vízmővek Zrt. mőszaki vezérigazgató-
helyettese: A nyugdíjasoknak írt levélrıl és az állami hatósági díjképzés 
kérdésérıl maguk is a médiából értesültek. Az elıkészített törvény tekintetében 
arról volt szó, hogy az energiahivatal veszi át a jogkört, aki meghatározza a 
díjakat. A Vízmőnek van egy díjképzési szabályzata, szindikátusi szerzıdése, 
melyek alapján jelenleg a díjakat elıterjesztették, és meg kell várniuk a jogerıs 
törvényt más intézkedés vonatkozásában. A 2007-ben elıkészített és 2008-ban 
bevezetett díjszabályzatot, mely bizonyos szempontból megszüntette a 
szolidaritást, teljesen át kell írni, hiszen újra visszaáll a szolidaritás, és nem 
települési, hanem ágazati díjak lesznek meghatározva mind a víz és szennyvíz 
tekintetében. Ha ez lesz a szabály, akkor várhatóan, mivel Szeghalmon 
magasabb az átlagosnál az üzemeltetési költség, a szennyvízdíjnál mérsékelt 
csökkenés jelentkezik, a vízdíj megállapításánál pedig jelenleg is mőködik a 
szolidaritás, tehát mindezek csak a törvény után tudhatóak majd. Az átalánydíjas 
fogyasztók esetére térve, a tavalyi testületi ülésen a hálózati vízveszteség 
kérdése elég nagy hangsúlyt kapott, és itt egyik tényezıként az átalánydíjas 
fogyasztók is szerepeltek. Kb. 30 %-kal, 50 alatti számra csökkent ezeknek a 
fogyasztóknak a száma, és a készülı vízi közmő törvény ezt is rendezi, az 
átalánydíjas fogyasztást meg kell szüntetni. Addig nincs mód az átalánydíj 
átváltására, de ha rekonstrukciót hajtanak végre, ennek okán mindenkit 
átállítanak a mérésítésre. Célzottan vizsgálták a települést, besőrítették az 
óraleolvasást, sok vízbekötések kicserélését, csomópontok felújítását végezték 
el, és intézkedéseik hasznosak voltak, mivel nagymértékben csökkent a 
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városban a vízveszteség. A szabályok szerint 3 év eltelte után, amennyiben egy 
településen az átlagos vízveszteségi rátát 5 %-kal meghaladja a vízveszteség, és 
olyan helyen, ahol ennek megszüntetésére nem történt intézkedés, ott IV. 
kategóriát kell bevezetni, ami plusz 10 %-os díjemelést jelent. Ez a városra nem 
érvényes, mivel ezek a munkák Szeghalmon eredményesen megvalósultak. A 
közkifolyókra térve, minden településen biztosítani kell a vízvételi lehetıséget 
mindenki számára. Sajnos vannak olyan fogyasztók, akik a vízdíjat nem tudják 
fizetni, és számukra is biztosítani kell, hogy egészséges ivóvízhez jussanak. A 
közkifolyók üzemeltetésének költsége sem közvetlenül, sem közvetve nem 
jelenik meg a rendesen fizetık számláin, ez az önkormányzatot terheli az 
idevonatkozó jogszabály alapján. A Vízmővek mindig egyeztet a településekkel 
a közkifolyók üzemeltetését illetıen, és körültekintıen kell eljárni, hogy 
mindenki számára biztosítva legyen a vízvételi lehetıség. Az ilyen jellegő 
vízszolgáltatás az üzemeltetési területen átlagosnak mondható, de vannak olyan 
települések is, ahol már csak mutatóban vannak. A közkifolyókat, ahol lehet 
mérıvel látják el, megszoktak határozni ún. referencia fogyasztásokat a 
közkifolyókra, és ez jelenik meg a számlán, természetesen az 
önkormányzatokkal ebben is egyeztetnek, így Szeghalommal is. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Említette hozzászólásában, hogy jelentısen 
csökkent a vízveszteség. Kérdése, hogy van-e lehetıség továbbra is csökkenteni. 
 
Nagy László mőszaki vezérigazgató-helyettes: Elöregedett hálózati 
rendszerrıl van szó, és természetesen továbbra is a vízveszteség csökkentése a 
cél. Sajnos teljes rekonstrukcióra nem volt lehetıség, csak javítgatásokra. A 
jelenlegi rekonstrukciós javaslatban nagy tételként szerepel a víztorony 
felújítása, mely forrásokat visz el. A vízminıség javító program keretében 
viszont nagy az esély további rekonstrukciókra, szeretnék a 25 % körüli értéket 
megvalósítani, és csak nagy munkával lehet 15 %-ra levinni a vízveszteséget. 
Nem tudja ígérni, hogy ez látványos lesz újra, de bízik benne, hogy a jelenlegi 
szintet tudják tartani a javítgatásokkal. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Évek óta visszatérı problémát jelent a társasházaknál a 
fımérı és almérık vízfogyasztás különbsége, a lakók fel vannak háborodva, 
igazságtalanságnak tartják a plusz vízdíj fizetését, mivel azt kiszámlázzák 
részükre. A törvénytervezetnél ezt feltétlenül indokoltnak tartaná átgondolni, 
mivel ez hátrányosan érinti a lakókat. 
 
Nagy László mőszaki vezérigazgató-helyettes: Ez valóban ısrégi probléma, és 
a jogszabály úgy szól, hogy a különbséget széjjel kell osztani a lakók között. Ez 
kb. 5 %-ra tehetı, akkor is, ha a fımérı többet mér, mint az almérı, melynek 
méréstechnikai, vagy egyéb okai lehetnek, de ezt ki kell számlázniuk. 
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Mester Csaba testületi tag: Kérdése, hogy az elmúlt egy évben a hálózatok 
korszerősítésére összegszerően mennyit fordítottak. 
 
Macsári József polgármester: A vízdíj 2 részbıl áll, egyrészt a rekonstrukciós 
hányad, amirıl a Képviselı-testület a jelenlegi ülésen is dönt jövı évre 
vonatkozóan, ez m3-enkénti szennyvíz esetén 50 forintról 30-ra csökken, hogy 
ne emelkedjen olyan drasztikusan a lakossági szennyvízdíj. Következı évre kb. 
mindig annyi rekonstrukciós javaslat fogalmazódik meg, mint amennyi az ebbıl 
származó bevétele a városnak. Ugyanakkor van az alapdíjban egy minimális 
bérleti díj, amibıl a bekötések és a rekonstrukciós munkák finanszírozása 
történik. 
 
Nagy László mőszaki vezérigazgató-helyettes: Ebben az évben az 1-8. 
hónapot tekintve a javítások költsége 3,4 millió forint, a szerzıdött 
rekonstrukciós munka 18,8 millió és az utolsó negyedévben várhatóan mintegy 
1,5 milliót fordítanak még ezekre a feladatokra. 
 
Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja a 2012. évre 
vonatkozó víz- és csatornadíj megállapításáról szóló rendelet-tervezetet, 
valamint a hatósági díjtól eltérı víz- és csatornadíj megállapítását. Szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotja, illetve határozatot hozza: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

16/2011.(XI. 29.) önkormányzati rendelete 
az ivóvíz – ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 

megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló  
15/2008. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról 
és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 15/2008. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
 

2. § 
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Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 

1. melléklet a 16/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 
(2012. január 1-tıl) 

1. Alapdíjak a vízszolgáltatásban, mérıméret szerinti bontásban, ÁFA nélkül: 

 

 

 A B C 
1. Vízmérı mérete 

(mm) 
Értékesítési 

irány 
Alapdíj 
Ft/db/hó 

2. 13-20 Lakossági 520 
3. 13-20 Nem lakossági 787 
4. 25-40 5560 
5. 50-80 16210 
6. 100-200 

Lakossági és 
nem lakossági 

26400 
 

• Kombinált vízmérıknél a nagyobb mérető mérıt kell az 
alapdíjszámlázásnál alapul venni. 

• Ha két vagy több bekötési vízmérıje van a számlázási helynek 
(ingatlannak) úgy valamennyi vízmérı szerinti alapdíjat 
érvényesíteni kell. 

• Ha a fogyasztási helyen a vízfogyasztás több mellékmérın keresztül 
történik, havonta csak egy, a legnagyobb vízmérıméret szerinti 
alapdíjat kell felszámolni. 

• Lakossági fogyasztóknál a mellékmérı nélküli és az egyedi átalányos 
(méretlen bekötés) vízfogyasztási helyen a legkisebb vízmérı mérete 
szerinti alapdíjat kell felszámolni. 

• Csoportos fogyasztóknál a bekötési mérı és mellékmérı 
kapcsolatban bekötési mérıre történı számlázáskor lakossági 
fogyasztók esetén a bekötési mérı után alapdíj nem számítható fel, 
nem lakossági fogyasztó esetén a bekötési mérı méretét kell alapul 
venni. 

• Nem lakossági fogyasztóknál a mellékmérı nélküli és az egyedi 
átalányos (méretlen bekötés) vízfogyasztási helyen a 
bekötıvezetékek méretével azonos mérıméret szerinti alapdíjat kell 
felszámolni. 

• Közkifolyóknál lakossági alapdíjat kell felszámolni, mérı nélküli 
közkifolyók esetén a lakossági 13-20 mm mérı méret szerinti díjat 
kell alkalmazni. 
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2. Fogyasztás mennyiségétıl függı hatósági víz- és szennyvízdíjak, ÁFA 
nélkül: 
 

 A B 
1. Megnevezés (Ft/m3) 
2. Vízdíj 351,40 
3. Csatornadíj 632,94 

 
3. Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a 

mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese (ÁFA nélkül): 
 

 A B 
1. Megnevezés (Ft/m3) 
2. Szippantott szennyvíz 949,41 

 
 

T Á J É K O Z T A TÓ 
a hatósági díjtól eltérı víz- és csatornadíjakról 

2012. január 1-tıl 
 
 A B C 
1. Megnevezés Vízdíjak 

Ft/m3 
Csatornadíjak 

Ft/m3 
2. Lakossági 212,90 341,50 
3. Önkormányzati 297,00 516,85 
 

H a t á r o z a t 
 

166/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Békés 
Megyei Vízmővek Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.) és Szeghalom Város 
Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) között létrejött 
megállapodást, mely a 2012. január 1-tıl 2012. december 31-ig érvényes 
hatósági díjtól eltérı víz- és csatornadíj alkalmazásáról szól. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekkel kapcsolatos 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A továbbiakban javasolja elfogadásra a 
napirendhez kapcsolódó önkormányzati elıterjesztést, a rekonstrukciós 
munkálatokra vonatkozóan. A 2011. évi költségek terhére kellene megvalósítani 
a szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukcióját, 
nyílászárók cseréjét, illetve a Patai, Érmellék, Újtelep utcák gravitációs csatorna 
rekonstrukcióját. A pénzügyi lehetıségek függvényében szennyvízágazatban a 
Dózsa Gy. utca, bank mögötti vezeték rekonstrukcióját. Ezeknek a 
munkálatoknak az elvégzését javasolja, és így terjeszti szavazásra az írásos 
anyagot. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 
igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

H a t á r o z a t 
 

167/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi 
rekonstrukciós költségek terhére az alábbi munkák elvégzését hagyja jóvá: 
 

- szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz  
  nyomóvezeték rekonstrukció:      5.297.520,-  Ft 

 
- Patai, Érmellék, Újtelep utcák gravitációs csatorna  
  rekonstrukció:       2.706.800,- Ft 
 
- szennyvíztisztító telep szociális helyiségeinek  
  nyílászáró cseréje:          504.950,- Ft 
 ÖSSZESEN:  8.509.270,-  Ft 

 
A Képviselı-testület javasolja a munkákra vonatkozó szerzıdés aláírását, a 
befejezési határidıt 2012. június 30-ig határozza meg. A Képviselı-testület a 
2011. évi rekonstrukciós költségek terhére további rekonstrukciós munkák 
elvégzését nem javasolja. 
 
2012. évben a Békés Megyei Vízmővek Zrt. által elıterjesztett javaslatok közül 
kiemelten fontosnak tartja Képviselı-testület a víztorony rekonstrukciójának 
megvalósítását. A rekonstrukcióra vonatkozó költségvetést a Képviselı-testület 
részére be kell mutatni, szükség esetén külsı szakértıt is be kell vonni. 
 
A pénzügyi lehetıségektıl függıen szennyvízágazatban a Dózsa György utca 
(Kereskedelmi és Hitelbank mögött) gravitációs vezeték rekonstrukcióját kell 
elvégezni. 
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Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az írásos jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, 
kérdezi képviselıtársait, hogy van-e kérdésük, észrevételük a jelentéssel 
kapcsolatban. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A jelentésben szerepel a 142/2011. határozat, mely az 
Újtelepen 11 db önkormányzati lakás kialakításáról szól azok részére, akiknek 
nagy összegő közüzemi és lakbértartozásuk van az önkormányzati lakásokban. 
Ezzel kapcsolatban olyan visszhangok jöttek a városból, annak köszönhetıen, 
hogy nem jól lettek ezek a hírek kommunikálva, hogy az Újtelepen élı lakosok 
meg vannak ijedve, az ingatlanuk veszít az értékébıl, ott gettó lesz, stb. Megkéri 
a polgármester urat, hogy errıl néhány szóban tájékoztatást adjon a lakosság 
részére. 
 
Macsári József polgármester: A Képviselı-testület határozatot hozott arról, 
hogy Szeghalom, Újtelep XIII. u. 1. sz. alatt üresen álló, volt iskola épületében 
11 db szükséglakást alakít ki az Önkormányzat. Hangsúlyozni szeretné, hogy a 
Képviselı-testület szándéka ezzel kapcsolatban az, hogy azok az önkormányzati 
lakásban élık, akik alacsony jövedelmük miatt jelenleg nem tudják fizetni a 
közüzemi díjakat, amelyek a Tildy u. 16-18. sz. alatti lakóknál is jellemzı, 
részükre felajánlják ezeket a szükséglakásokat. Az említett lakásokra nincs 
külön elszámolás a főtésre vonatkozóan, ezt az Önkormányzatnak számlázzák, 
ami nagy terhet jelent. Erre a célra létrehozott ad-hoc bizottság dönti majd el, 
hogy kik költöznek ezekbe a lakásokba, de nem arról van szó, hogy antiszociális 
elemeket fog majd elhelyezni a Képviselı-testület az Újtelepen, arról sincs szó, 
hogy ezeket a lakásokat ettıl eltérı célra használják fel. Ezeket a lakásokat nem 
utalják ki lakásigénylık részére, hiszen ez kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy 
30-40 m2 közötti alapterületük miatt minimális legyen a rezsiköltség, és 
tudjanak ott élni azok az emberek, akiket majd a Képviselı-testület kijelöl. Szó 
sincs gettósításról, egyszerően próbálja az Önkormányzat megoldani azoknak a 
bérlıknek a problémáját, akik nem tudják fizetni a rezsiköltségeket, és a 
lakbéreket, hogy ne kerüljenek utcára. Szeretné megnyugtatni a lakosságot, hogy 
nem az a célja az Önkormányzat vezetésének, hogy ott gettót alakítson ki, 
csupán segítséget ajánlanak fel a Tildy u. 16-18. sz. alatti lakóknak, és 
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hangsúlyozza azt is, hogy az Önkormányzatnak nincs szándéka új lakóknak 
kiadni ezeket a lakásokat. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Ugyanehhez a kérdéshez kiegészítésképpen 
elmondja, hogy amennyiben a Tildy u. 16-18. sz. alatti lakásokat értékesítik, 
akkor nagyon lecsökken a szociális bérlakások száma a településen. A 
lakásbérbeadási névjegyzéken most is szerepel 13 lakásigénylı, akiket már 
felvett a Képviselı-testület a névjegyzékre. Értesíteni kell az igénylıket, hogy a 
továbbiakban nincs lehetıség lakáskiutalásra, hiszen kb. 5-6 lakás marad, ami 
kiutalható, és évek telhetnek el, amíg lakáshoz juthatnak. Ezt prezentálni kell a 
lakosság felé. 
 
Macsári József polgármester: Az önkormányzatnak nem tartozik 
feladatkörébe a lakásbiztosítás, ettıl függetlenül rendelkezik önkormányzati 
lakásokkal. Nagyon sok igénylés van, sokan ezzel akarják megoldani a lakáshoz 
jutást, de a jogosultaknak valóban hosszú idıt kell várniuk a lakáshoz jutáshoz. 
Azt ismételni szeretné, hogy az Önkormányzatnak nagy összegő kintlévısége 
van a nem fizetık miatt, és ezen kívül nagyösszegre tehetı a város 
költségvetésében a szociális jellegő kiadás is támogatások formájában. Ezzel a 
szóbeli kiegészítéssel szavazásra bocsátja az írásos jelentést, melyet az 
összevont bizottsági ülésen valamennyi bizottság elfogadásra javasolt 
Képviselı-testületnek. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
168/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatnak Képviselı-testülete egyetért a lejárt 
határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló írásos 
jelentéssel, valamint az elhangzott szóbeli kiegészítéssel. 
 
2. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2011. I.-III. negyedéves 
gazdálkodásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés a város 2011. évi 
költségvetésének I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szól, illetve a 2011. évi 
költségvetési rendelet módosításáról. Az anyag ismertetése során kiemeli, hogy 
a városnak nem kell szégyenkeznie ilyen teljesítéssel a gazdálkodását tekintve. 
Több mint két milliárd forint elıirányzatról van szó, és több mint 630 millióval 
ez az eredeti elıirányzathoz, a 2011. évi költségvetéshez képest több. Öröm 
beszámolni arról, hogy évek óta likviditás nélküli, kiegyensúlyozott 
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költségvetése van a városnak, és I.-III. negyedéves szintén mintegy 93 %-ot 
meghaladó idıarányosan az a pénzforgalmi szemlélető bevétel, mely teljesült. A 
kiadásokat tekintve ezek a tételek is közelítenek az idıarányoshoz: 78,4 %-ban 
I.-III. negyedéves szinten. Az elıterjesztésben szereplı számadatok alapján az 
idıarányostól eltérı teljesülésekrıl is számot kell adni, de fontos, hogy mind a 
személyi juttatások, mind a járulékok teljesülése idıarányosnak megfelelı, és a 
dologi kiadások is alatta vannak az idıarányos 75 %-os teljesítésnek. Ez a két 
alaptétel határozza meg Szeghalom város önkormányzatának a költségvetését. 
Vannak olyan tételek, például a társadalom- és szociálpolitikai kiadások, mely 
részben a szociális törvény változásából fakadóan az elıirányzathoz képest alul 
teljesültek, illetve vannak olyan tételek, melyek a 3. negyedévben fognak 
teljesülni majd, és eddig nulla volt a kiadás ezen a tételsoron. A bizottságok 
elfogadásra javasolták a beszámolót, és a rendelet-tervezetet. Kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd 
szavazásra bocsátja elsıként az Önkormányzat 2011. I.- III. negyedéves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

169/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Szeghalom 
Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.-III. negyedéves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos 
intézkedések végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Határidı: 2011. december 31. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés szerint módosítani szükséges a 
2011. évi költségvetésrıl szóló rendeletet, amelyet szavazásra terjeszt. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen egyhangú 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
17/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete  

a 2011. évi költségvetésrıl szóló  
2/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról  
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. §  
 

A 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: ÖR.) 3. § (1)-(6) bekezdéseinek helyébe a következı 
rendelkezések lépnek: 
 
„(1)A Képviselı-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének  
 

a./ bevételi fıösszegét 2.883.997 ezer Ft-ban 
b./ kiadási fıösszegét 2.883.997 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg, melybıl a helyi önkormányzat költségvetésének 
 

aa./ bevételi fıösszege 2.883.759 ezer Ft 
ba./ kiadási fıösszege 2.883.759 ezer Ft 

 
a cigány kisebbségi önkormányzat költségvetésének  
 

ab./ bevételi fıösszege 238 ezer Ft, 
bb./ kiadási fıösszege 238 ezer Ft. 

 
(2) A Képviselı-testület a 3. § (1) a./ pontban meghatározott bevételi fıösszeget 
az alábbi bontásban határozza meg:  
 

a./ Mőködési bevételek 1.839.763ezer Ft 
b./ Felhalmozási bevételek    668.166 ezer Ft 
Pénzforgalmi bevételek összesen: 2.507.929 ezer Ft 
c./ Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 
pénzforgalom nélküli bevétel 

   376.068 ezer Ft 

Finanszírozási bevételek összesen.    376.068 ezer Ft 
Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási) 
mindösszesen: 

2.883.977 ezer Ft 

 
(3) A Képviselı-testület a 3. § (1) b./ pontban meghatározott kiadási fıösszeget 
az alábbi bontásban állapítja meg: 
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a./ Mőködési kiadások. 2.073.034 ezer Ft 
b./ Felhalmozási kiadások    810.963 ezer Ft 
Pénzforgalmi kiadások összesen: 2.883.997 ezer Ft 

 
(4) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a mőködési bevételek és a mőködési 
kiadások különbözeteként keletkezett 233.271 ezer Ft mőködési hiányt 232.501 
ezer Ft elızı évi mőködési célú pénzmaradványból és 770 ezer Ft felhalmozási 
bevételbıl finanszírozza. 
 
(5) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a 
felhalmozási kiadások különbözeteként keletkezett 142.797 ezer Ft felhalmozási 
hiányt az elızı évi felhalmozási célú pénzmaradványból finanszírozza. 
 
(6) A Képviselı-testület a költségvetés tartalékát az 1. mellékletben foglaltaknak 
megfelelıen 212.377 ezer Ft-ban határozza meg: 
 

a./ Mőködési céltartalék ...112.256 ezer Ft 
b./ Felhalmozási céltartalék  . 100.121 ezer Ft 
 
melybıl a megvalósítandó beruházásokhoz, felújításokhoz rendelt  
saját erı: 
 
ba./ Polgármesteri Hivatal nyílászáró cseréje, főtéskorszerősítése 
bb./ Tildy Zoltán Általános Iskola, AMI és EPSZ Dózsa utcai 
épületének nyílászáró cseréje, főtéskorszerősítése, 
bc./ Tildy Zoltán Általános Iskola, AMI és EPSZ Tildy utcai 
épületének nyílászáró cseréje, főtéskorszerősítése, 
bd./ Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola 
gimnáziumi szárnyának nyílászáró cseréje, főtéskorszerősítése, 
be./ Újtelepi és Fáy utcai óvodáknál parkolóhelyek kialakítása,  
bf./ Általános Iskola régi szárnyának felújítása.” 

 
2. § 

 
Az ÖR 1., 2., 3., 4. és 9. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4. és 9. 
mellékletei lépnek. 

3. § 
 

Az ÖR. „Tájékoztató adatok III. és „Tájékoztató adatok V.” mellékletei helyébe 
e rendelet „Tájékoztató adatok III.” és „Tájékoztató adatok V.” mellékletei 
lépnek. 

4. § 
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Ez a rendelet 2011. november 29-én lép hatályba.  
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: A 
Pénzügyi Bizottság megbízta azzal, hogy az alábbi határozatát terjessze a 
Képviselı- testület elé: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
Pénzügyi Bizottsága javasolja Képviselı-testületnek, hogy Macsári József 
polgármester részére 2 havi munkabérének megfelelı összegő jutalmat 
állapítson meg. Szeghalom Város Önkormányzatának folyamatosan stabil a 
gazdálkodása, sem tartozása, sem hitele nincs. A polgármester kiemelkedı és 
lelkiismeretes munkájával a város lakóinak túlnyomó többsége elégedett, ezért 
javasolja a fenti jutalom megállapítását. Tisztelettel kéri képviselıtársait, hogy 
bizottsági javaslatukat támogassák, és szavazzák meg azt. 
 
Macsári József polgármester: Bejelenti, hogy személyi érintettsége miatt nem 
vesz részt a szavazásban, és az ülés vezetését átadja Bartis Márton 
alpolgármester úrnak. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Átveszi a testületi ülés vezetését a jelenlegi 
elıterjesztés tárgyalásának idejére. Megkérdezi képviselıtársait, hogy a 
Pénzügyi Bizottság javaslatával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. 
Megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja az elıterjesztést, a szavazás 
eredményeként Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
170/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Macsári József 
polgármester részére – a 2011. évi munkájának értékelése alapján – 2 havi 
munkabérének megfelelı összegő jutalmat állapít meg. 
Megbízza az alpolgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidı: Azonnal 
Felelıs: Bartis Márton alpolgármester 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a Képviselı-testület fenti döntését, 
átveszi az ülés vezetését. 
 
3. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepciója 
Elıadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Összevont bizottsági ülésen bizottsági tagok 
véleményezték az anyagot, és az volt a megállapítás, hogy nagyon nehéz 
novemberben jövı évre költségvetési koncepciót összeállítani, amikor még 
nincs elfogadva az ország költségvetési törvénye sem, csak tervezet formában. 
Erre a tervezetre kellett hagyatkozniuk a koncepció összeállításakor, és nyílván 
csak azt fogalmazhatták meg, melyet biztosan lehet tudni elıre. 2012-benaz 
Önkormányzatnak az önkormányzati törvényben foglalt alapfeladatait, és önként 
vállalt feladatait kell ellátnia: az oktatási, egészségügyi intézmények 
finanszírozása, a kulturális és sportfeladatok végrehajtása a város üzemeltetésén 
túl. A költségvetési törvénytervezetbıl látható, hogy a korábbi évektıl eltérıen 
az oktatás vonatkozásában már csak naptári évre lehet számolni a 
normatívákkal, hiszen nincs áthúzódó normatíva csak december 31-ig. Nyílván 
valóan az is tudott, hogy az eddigi képviselı-testületi döntések alapján milyen 
fejlesztéseket kell végrehajtani, és az elıterjesztés utolsó részén javítani 
szükséges, ugyanis az Érmelléki úthálózat felújítása helyett útépítésre kerül sor 
ezen a területen. Tehát a költségvetési törvény elfogadása után tudják majd 
nevesíteni és számokkal feltölteni azokat a feladatokat, fejlesztéseket, melyeket 
látható forrásokból az Önkormányzat meg tud valósítani. Ezzel a szóbeli 
kiegészítéssel terjeszti a Képviselı-testület elé a jövı évi koncepciót, és kéri 
ezzel kapcsolatban a javaslatokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Véleménye szerint reális talajon áll a 2012. évi 
költségvetési koncepció, és elfogadásra javasolja képviselı-társainak. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Mint minden évben, most is nehéz volt 
összeállítani a koncepciót, mivel nem lehet tudni azokat a változásokat, ami 
jövıre bekövetkezik. Az bizonyos, hogy módosításra szorul, de ami eddig 
tudvalevı, és nyilvános, az mind szerepel az anyagban. A Pénzügyi Bizottság, 
illetve valamennyi bizottság elfogadásra ajánlotta a koncepciót. 
 
Macsári József polgármester: Az anyag mellékletét képezi a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat határozata is, mely szerint a képviselık megismerték 
és elfogadták a koncepciót. Megköszöni a hozzászólásokat, és szavazásra 
bocsátja a koncepciót az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt, megállapítja, 
hogy Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 

171/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a határozat 
mellékletét képezı Szeghalom Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 
koncepcióját, az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt. 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidı: Folyamatos, értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési 
terve 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás Önkormányzatra vonatkozó 2012. évi ellenırzési terve, és köszönti a 
napirend kapcsán megjelent Nagyné Kiss Éva belsı ellenırt, aki elıkészítette az 
írásos anyagot. Összevont bizottsági ülésen az anyagot megvitatták a 
bizottságok és változtatás nélkül elfogadásra javasolták. A költségvetési szervek 
belsı ellenırzésérıl szóló kormányrendelet értelmében vizsgálják az 
Önkormányzat és intézményeinek mőködését, a jogszabály szerinti, és a 
különbözı szabályzatoknak való megfelelését. A vizsgálatok során kiemelt 
fontosságú a különbözı normatíva helyes felhasználása. Kéri az elıterjesztéssel 
kapcsolatos hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, az elıterjesztést szavazásra 
bocsátja, melynek alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen 
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
172/2012. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a határozat 
mellékletét képezı Szeghalom Város Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi 
ellenırzési tervét. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidı: Folyamatos, értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
5. sz. napirend: Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A Kormányhivatal részérıl törvényességi 
észrevétel érkezett az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatával 
kapcsolatban, és az instrukciók alapján terjesztette módosításra a szabályzatot, 
mellyel a bizottságok egyetértettek. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
Hozzászólás nem volt, és a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja, melynek 
eredményeként megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen egyhangú 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
  

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

18/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete  
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 4/1995.(III.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása 
alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el.  
 

1. §  
 

A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 4/1995.(III. 27.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (2) bekezdés helyébe a következı 
rendelkezés lép.  
 
„(2) Az Önkormányzat illetékességi területe Szeghalom város közigazgatási 
területére terjed ki. A települési képviselık névsorát az 1. függelék tartalmazza.” 
 

2. §  
 

Az SZMSZ 9. § (6) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:  
„(6) A zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást a polgármester ad, ennek során 
nem sértheti azokat a jogszabályi rendelkezéseket, illetve érdekeket, amelyek a 
zárt ülés elrendelésének alapjául szolgáltak. A külön törvény szerinti közérdekő 
adat és közérdekbıl nyilvános adat megismerésének lehetıségét zárt ülés tartása 
esetén is biztosítani kell.”  

3. §  
 

Az SZMSZ 15. § helyébe a következı rendelkezés lép:  
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„15. § A képviselı a település egészéért vállalt felelısséggel képviseli választói 
érdekeit. A képviselı az Ötv. 19. § (2) bekezdésében foglalt jogokkal és 
kötelezettségekkel rendelkezik.  
 

4. §  
 

Az SZMSZ 19.§ (4) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„(4) A bizottságok hatáskörét és feladatait a 3. melléklet tartalmazza. A 
bizottságok tagjainak névsorát a 2. függelék tartalmazza.” 
 

5. §  
 

Hatályát veszti az SZMSZ 27. § (1), 34. § (3) és az 1., 2. melléklete.  
 

6. §  
 

Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba. 
 
5/3. sz. napirend: Önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási tervrıl 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A település hulladékgazdálkodási tervét 3 
évenként felül kell vizsgálni, a megbízást a korábbi terv készítıje kapta: az 
ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. A tervet, mely 2009-2014. évre 
vonatkozik, véleményezte és elfogadásra javasolta a Tiszántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség gyulai 
kirendeltsége. Összevont bizottsági ülésen megvitatták az anyagot és 
valamennyi bizottság elfogadásra javasolta Képviselı-testületnek. Kéri az 
elıterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Az összevont bizottsági ülésen is elmondta, hogy a 
tanulmány sok ismétlést tartalmaz, és az anyag utolsó részében lévı 
szövegrésszel nem lehet egyetérteni, miszerint: a város területén nincs illegális 
szemétlerakó. Sajnos van, hiszen amióta a szeméttelep bezárt, a lakosság az 
építési törmeléket, illetve zöldhulladékot nem tudja hol elhelyezni. Példaként 
említi, hogy a kisgazdák is jelezték, örültek volna, ha az utakra borítják az 
építési törmeléket, de e helyett a termıföldjükre hordták azt. A Berettyó gát 
mellett a zöldhulladékkal együtt mást is leraknak. Mivel ezzel nem lehet 
egyetérteni továbbra is javasolja ideiglenes lerakó létesítését. Örömmel vette a 
Tappe Kft.-vel való megállapodást, hogy többszöri zöldhulladék szállítás lesz, 
hiszen erre nagy az igény, sıt egy zöldhulladék lerakóra is, esetleg egy 
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komposztálóra, ami Orosházán is mőködik. Ez akár közmunkaprogramban is, 
illetve pályázati lehetıség révén, Szeghalmon is megvalósulhatna. 
 
Macsári József polgármester: Az illegális szemét lerakóhelyekkel 
kapcsolatban mindenkitıl azt kéri, hogy bárki, aki ilyet észlel, ezt a 
szabálytalanságot jelezni kell az Önkormányzat hatósági osztályán. A 
kıtörmelék és egyéb építési hulladék elhelyezésének megoldása valóban logikus 
lenne, de sajnos a környezetvédelmi felügyelıség komoly feltételeket szab 
ideiglenes lerakó létesítésére. Említve lett a komposztáló is, ami Dévaványa 
településen több tíz milliós beruházással valósult meg. Szeghalom 
önkormányzat is szeretett volna egy 30 m3-es konténert elhelyezni a 
kommunális hulladéklerakónál a zöldhulladéknak, de még egy konténer 
elhelyezése is hosszú idıt és komoly eljárási költséget jelent, ezért sőrítik a 
zöldhulladék begyőjtését a városban, hogy ezzel segítsék a lakosságot. A 
kıtörmelék elhelyezésére szeretnének megvalósítani a kommunális 
hulladéklerakó mellett egy depót, hiszen a külterületi utakon a törmeléket 
hasznosítani lehet. Pályázat keretében a Berettyó híd mellett elhelyezett 1200 
literes kuka az itt keletkezı hulladék győjtésére szolgálna, de hiába, hiszen mint 
ahogyan ez több helyen is tapasztalható, máshová borítják a különbözı 
hulladékokat. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Az a baj, hogy az építési törmelék egy része 
veszélyes hulladéknak számít, ettıl kezdve nehéz az egy helyen való 
elhelyezése, és így különbözı környezetvédelmi és hatósági engedélyek 
szükségesek. Az elmúlt évben viszont nagyon sokat tettek a zöldhulladék 
elhelyezésének ügyében, hiszen nagyon sok komposztálót kaptak a városban a 
magánházaknál. Ezen kívül több alkalommal van lehetıség jelenleg is a 
zöldhulladék elszállítására az önkormányzat szervezésében. Tehát sok 
lehetıséget biztosít a város vezetése a lakosságnak, de ettıl függetlenül mégis 
nagyon sok szabálytalanság észlelhetı az illegális lerakóhelyeket tekintve. A 
lakók által több odafigyelést kér ezek megszüntetésére, és akár otthon is 
próbálják a zöldhulladékot komposztálni, ezzel az önkormányzatnak kevesebb 
pénzt kell erre a célra fordítania. 
 
Macsári József polgármester: Teljesen logikusan merül fel a kérdés, hogy a 
2003-ban épített, és 2008-ban bezárt kommunális hulladéklerakóknál győjtenék 
a zöldhulladékot, ami megfelelı komposztáláson menne át közmunka keretében. 
Ez alkalmas lenne a felhagyott hulladéklerakó prizmájának a beterítésére, de 
sajnos erre sincs lehetıség. 
 
Mester Csaba testületi tag: Lehet ezt a kérdést racionálisan is nézni, hiszen 
könnyedén megoldhatja bárki a komposztálást. Az utcájukban például több száz 
m3 mennyiségben összegyőjtött falevelet több éven keresztül hasznosítani 
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lehetne pétisóval meghintve – ez ellen a környezetvédelmi hatóság sem szól – és 
az így keletkezett anyaggal a következı években fel lehetne tölteni a Tildy utcát, 
lefedni a talajt, javítani a minıségét, ami indokolt. Az ilyen jellegő hasznosítás 
megoldható anélkül, hogy megvalósítanának egy nagy költséggel járó 
komposztálót. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, és a 
hulladékgazdálkodási tervet szavazásra bocsátja, melynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete  
a hulladékgazdálkodási tervrıl  

 
Szeghalom Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 35. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:  
 

1. §  
 

A település hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. melléklete határozza meg.  
 

2. §  
 

(1) Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a 16/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelet.  
 
5/5. sz. napirend: Az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi 
élelmezési nyersanyag költségek meghatározásáról szóló rendelet 
módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az összevont bizottsági ülésen heves vitát 
váltott ki az elıterjesztés tárgyalása. Összességében az a cél, hogy az 
intézményeknél étkezık megkapják a szükséges mennyiséget az élelmezésnél, 
de 14-15 %-os emelés várható, mivel ezt a javaslatot terjesztette elı a Tildy 
Zoltán Általános Iskola. Köszönti a napirend kapcsán megjelent Fekete László 
igazgató urat, és Banga Imréné élelmezésvezetıt. Kéri az elıterjesztéssel 
kapcsolatos hozzászólásokat. 
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Elek Ferencné testületi tag, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke: A 
bizottsági ülésen valóban elég heves vitát váltott ki a nyersanyag költség 
emelése, illetve a térítési díjak emelésével kapcsolatos elıterjesztés tárgyalása. 
Ezt követıen megkereste az intézményvezetıt és az élelmezésvezetıt a 
bölcsıdei étkeztetéssel kapcsolatban felmerült problémák megbeszélésére. 
Örömmel vette, hogy kisebb-nagyobb gondok voltak ugyan az év elején, 
ahogyan az élelmezésvezetı munkába állt, de amióta egyeztetés történt abban, 
hogy a bölcsıdés gyermekek korosztályuknak, és nem óvodásoknak megfelelı 
étkezésben részesüljenek, azóta nincs probléma. A bölcsıde vezetıjének is az a 
véleménye, hogy kifejezetten jó minıségő, ízletes, és elegendı mennyiségő 
ebédet és uzsonnát kapnak a gyerekek, tehát az elıírásoknak megfelelıen. Itt az 
ellenırzés a szegedi bölcsıde felügyeletével történik, akikkel az 
élelmezésvezetı folyamatosan tartja a kapcsolatot, és véleményük alapján 
állítják össze a heti étrendet. 
 
Macsári József polgármester: Megkérdezi, hogy a fentiekkel kapcsolatban 
van-e további vélemény, az elıterjesztık részérıl kiegészítés. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nincs, majd az elıterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 
1 tartózkodás mellett – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 

20/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési 
nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 5/1996. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének az Önkormányzat 
intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek 
meghatározásáról szóló 5/1996. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. és 2. 
melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép. 
 

2. § 
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Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 

1. melléklet a 20/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

Élelmezési nyersanyagnormák 
2012. január 1-tıl 

(ÁFA nélküli ár Ft-ban) 
 

 A B C D E F G 
1.  Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen 
2. Bölcsıde 53 56 152 56  317 
3. Óvoda  66 163 66  295 
4. Általános Iskolai 

Kollégium 
87 67 228 67 125 574 

5. Általános Iskola 
Napközi 

 
 

67 228 
 

67 
 

 
 

362 
 

6. Általános Iskolai 
menza 

  228 
 

  228 
 

7. Középiskolai 
Kollégium 

189  
 

258  
 

207 654 
 

8. Középiskolai 
menza 

  258 
 

  258 
 

9. Munkahelyi 
étkeztetés 

189 
 

66 
 

263 
 

66 
 

207 
 

791 

10. Külsı 
vendégebéd 

  263   263 

11. Önk. körön 
belüliek részére 

  263   263 

 
2. melléklet a 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 
Intézményi térítési díjak 2012. január 1-tıl 
(A térítési díjak 25 % ÁFA-t tartalmaznak) 

 
 A B 

1. Intézmény Díj Ft/nap 
2. Bölcsıde 403 
3. Óvoda 375 
4. Általános Iskolai Kollégium 729 
5. Általános Iskolai Napközi 460 
6. Általános Iskolai menza 290 
7. Középiskolai Kollégium 831 
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8. Középiskolai menza 328 
9. Munkahelyi étkeztetés   *2.109  
10. Külsı vendégebéd      *701 

 Önk. körön belüliek részére *  * 535 
 

*110 %-os rezsiköltséget tartalmaz 
** 60 %-os rezsiköltséget tartalmaz 
 

5/6. sz. napirend: Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási 
Megállapodás módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési 
Társulás alapítói között változás történt, mert idıközben egyházfenntartásba 
került át egy középiskola, illetve van olyan intézmény, mely kivált a 
Társulásból. Így a társulási megállapodást, és a mellékletét képezı 
együttmőködési megállapodást módosítani kellett, az elıterjesztés ezt a két 
módosító megállapodást tartalmazza. A módosításokhoz szükség van az 
alapítóknak, a Képviselı-testületeknek a hozzájárulására is, ezért került az 
anyag napirendre. Bizottsági ülésen mindegyik bizottság támogatta az 
elıterjesztést, kéri a hozzászólásokat.  Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, és 
elsıként a Társulási Megállapodás módosítását terjeszti szavazásra. Szavazás 
eredményeként megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
173/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az 
elıterjesztett Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási 
Megállapodását. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Képviselı-testület döntésérıl értesítse a 
Társulás elnökét. 
 
Határidı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ugyancsak szavazásra bocsátja a Berettyó-
Körös Szakképzés Szervezési Társulás Együttmőködési Megállapodását, mely a 
Társulási Megállapodás 1. számú melléklete. Szavazás eredményeként 
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megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
174/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az 
elıterjesztett Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás 
Együttmőködési Megállapodását, mely a pénzügyi feladatok ellátásáról szól, 
és a Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Képviselı-testület döntésérıl értesítse a 
Társulás elnökét. 
 
Határidı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
5/7. sz. napirend: 2012. évre közvilágítási villamos energia beszerzés 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Év végével lejár a korábbi szerzıdés a 
közvilágítás biztosításával kapcsolatban, ezért felkérték az e feladattal megbízott 
szakértıt, hogy keresse meg újra az áramkereskedıket az ajánlatok bekérésére. 
Szeghalom város közvilágítás ellátására benyújtott ajánlatok, a szerzıdéses 
feltételek összehasonlításáról szóló írásos elıterjesztés szerint a Magyar 
Villamos Mővek Partner Zrt. 15,70 Ft tarifaajánlattal a legolcsóbb ajánlatnak 
tekinthetı, amely így is félmillió többletet jelent az elızı évhez képest, hiszen 
ez évben is ettıl a cégtıl vásárolta az Önkormányzat az áramot 14,20 Ft 
tarifával. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nincs, majd javasolja a Magyar Villamos Mővekkel megkötni 
a közvilágítás biztosítására vonatkozó áramvásárlási szerzıdést, és mindezt 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
175/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi villamos 
energia biztosítására 4 szolgáltató által benyújtott ajánlat közül a legalacsonyabb 
árajánlatot, a Magyar Villamossági Mővek Partner Zrt. 15,70 Ft/kWh 
tarifaajánlatát  fogadja el, így ezzel a céggel indítványozza a szerzıdéskötést. 
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Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidı: 15 napon belül, illetve értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
5/8. sz. napirend: Farkas Zoltán képviselı által lemondott tiszteletdíj 
odaítélése támogatási célra 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Farkas Zoltán Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének tagja korábban lemondott képviselıi tiszteletdíjáról a 
civilszervezetek támogatására. Képviselı-testületi döntés alapján a képviselıi 
tiszteletdíj és járulékainak összege mőködési célú általános tartalékba lett 
helyezve a megjelölt célra. Péter Szarka László a H. Kiss Testvérek a Szeghalmi 
Református Templomért Alapítvány kuratóriumának elnöke levélben kérte az 
alapítvány támogatását, melynek célkitőzése a templom felújítása, illetve ennek 
keretén belül szerepel terveikben az orgona restaurálása. Mindez egyezik 
képviselıtársuk akaratával is, hogy a rendelkezésre álló összeget a Szeghalmi 
Református Templom orgonájának restaurálására használhassa fel az alapítvány. 
A maga részérıl támogatja az alapítvány kérését, és szavazásra bocsátja 
Képviselı-testületnek az elıterjesztést. Szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
176/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, Farkas Zoltán 
képviselı által (2011. januártól 2011. novemberig) lemondott képviselıi 
tiszteletdíjának és járulékainak összegét mőködési célú általános tartalékba 
helyezte a 145/2011. (XI. 29.) és 14/2011. (II. 21.) határozatával abból a célból, 
hogy az civilszervezetek számára legyen fordítható.  
 
Képviselı-testület támogatja a H. Kiss Testvérek a Szeghalmi Református 
Templomért Alapítvány kérelmét, és biztosítja számukra a rendelkezésre álló 
863.336,- Ft-ot a templom orgonájának restaurálására. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidı: 2011. december 31. 
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Felelıs: Macsári József polgármester 
 
5/9. sz. napirend: Tájékoztató a Békési Városi Bíróság ítéletérıl 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A két ítélet tájékoztatásra szól, mely az 
Önkormányzat és Kosaras Béla polgármester úr peres ügyével kapcsolatos. A 
másodfokú bíróság a perköltség megfizetésére Szeghalom Város 
Önkormányzatát kötelezte, és meg kellett fizetni 840.000,- Ft-ot, melyet már át 
kellett utalni meghatározott idın belül. 
 
5/10. sz. napirend: Szeghalom Kistérség egységes szociális intézmény 
férıhely visszaminısítése 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés Szeghalom Kistérség egységes 
szociális intézményének a kérése. Szeghalom városában mőködı szociális 
intézménynél, az emeltszintő ellátásra való jogosultság miatt Képviselı-testület 
korábban 600.000,- Ft-ban határozta meg a gondozattak egyszeri belépési díját. 
Idıközben a szociális törvény, és a szociális jellegő feladatok finanszírozására 
ennek a költségvetési vonzata úgy változott, hogy lényegesen magasabb 
normatíva hívható le, ha normál szintő ellátást biztosítanak a bentlakásos 
intézményben és nem emeltszintőt. Az elıterjesztés lényege az, hogy ez esetben 
8 fıt érint az önkormányzat részérıl a visszafizetési kötelezettség, mintegy 1. 
283.796,- Ft értékben idıarányosan. A lakók támogatták a visszaminısítést, 
mert az emeltszintő ellátáshoz képest a szolgáltatás nem fog változni az 
intézményben, ugyanakkor a térítési díjak, a bentlakók részérıl a költség 
hozzájárulás lényegesen alacsonyabb. A Kistérség a Kormányhivatalnál 
elindította az átminısítésrıl szóló kérelmet, és ahhoz, hogy a kérést 
jóváhagyják, szükséges határozatot hozni a visszafizetésrıl. Kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat.  
 
Ács Zsolt testületi tag: Az Önkormányzat, vagy a Kistérség fizeti vissza a 
különbözetet? 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztésben szereplı névsor szerint 8 fı 
fizette be a 600.000,- Ft hozzájárulást, és idıarányosan az írásos anyagban írt 
összeg illeti meg ıket abban az esetben, ha decemberig lemond az 
Önkormányzat az emelt szintő ellátásról. Ez esetben, az intézmény 
gazdálkodásában éves szinten mintegy 9 millió kiegészítı normatíva plusz 
jelentkezik. Javasolja az elıterjesztés elfogadását, és azt szavazásra bocsátja. 
(Mester Csaba képviselı nem tartózkodott az ülésteremben a szavazás idején.) 



 28 

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen 
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
177/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szeghalom Kossuth utca 18. 
sz. alatti, emeltszintő ellátást biztosító férıhelyet általános férıhellyé 
visszaminısítse 2011. december 1. napjával, és ennek megfelelıen 
visszafizetésre kerül az érintett bentlakó 8 fı részére a határozat melléklete 
szerinti  egyszeri belépési díj különbözet, mindösszesen: 1.283.796,- Ft. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy fentiekkel kapcsolatban tegye meg az 
intézkedéseket . 
 
Határidı: 15 napon belül 
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 napirendek tárgyalása során már utalt rá, hogy 
képviselı-testületi döntés során melyek azok a kutak, melyek tovább üzemelnek, 
tartalékkútnak meghagytak, illetve mőködésen kívül helyeztek. Idıközben a 
Petıfi u. 44. sz. alatt kiderült, hogy az ott lakó nem rendelkezik vízbekötési 
lehetıséggel, és az elıttük lévı kút tartalékkútként üzemelt volna a Vízmővek 
Zrt.-vel kötött szerzıdés értelmében. Szóbeli elıterjesztése alapján kéri, hogy 
ezt a közkifolyót állítsák vissza üzemeltetésre, így eredeti funkcióját betölti és 
biztosítják a lakó számára a 150 méteren belüli vízvételi lehetıséget. Az 
elıterjesztést szavazásra bocsátja, és szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:  

H a t á r o z a t 
 
178/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Szeghalom Petıfi u. 44. sz. alatt lévı közkifolyót visszaállítsák 
üzemeltetésre, és ezzel biztosítják az ott lakó részére a vízvételi lehetıséget. 
Képviselı-testület korábbi döntése értelmében ezt a közkifolyót tartalékkútnak 
hagyták meg. A jelenlegi döntéssel e szerint módosítja Képviselı-testület a 
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közkifolyók további üzemeltetésével kapcsolatban hozott 141/2011. (IX. 26.) 
határozatát. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidı: 15 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Képviselı-testület korábbi ülésén támogatta a 
Szeghalmi Munkanélküliek Egyesületének kérelmét, és részükre két helyrajzi 
számon lévı 2,6 és 1,7 ha földterületet biztosított mővelésre. Összevont 
bizottsági ülésre meghívták az Egyesület képviselıit, és tájékoztatást kaptak 
arról, hogy a Munkaügyi Központ is kiemelten kezeli az elképzelésüket, a 
fóliában való zöldségtermesztést. Úgy ítélik meg, hogy a 01045 hrsz.-ú 2,6 ha 
nagyságú földterület elegendı ilyen tevékenység ellátásához, és a 01047 hrsz.-ú 
1,7 ha nagyságú, pedig a START munka program részeként lenne hasznosítva, 
mivel az Önkormányzat 100 % támogatásra pályázatot nyújtott be 
mezıgazdasági tevékenység végzéséhez.  
 
Elek Ferencné testületi tag: Tehát a korábbi döntéstıl eltérıen ez a terület 
elegendı a Munkanélküliek Egyesületének, a fóliázáshoz? Egyébként az 
elhangzott módosító javaslattal egyetért. 
 
Macsári József polgármester: Ezt a javaslatot a Munkanélküliek Egyesülete 
elfogadta az egyeztetés során. A 2,6 ha földterület fóliával való ellátása is óriási 
költséggel jár, ennek egy részét az Önkormányzat átvállalja. Ezzel a 
módosítással az említett földterületet hasznosítani tudja az Egyesület és az 
Önkormányzat is a közmunka program során. Javasolja ez alapján módosítani a 
korábbi határozatukat, és ezt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
179/2011. (XI. 28.) Ökt. sz.  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 134/2011. (IX. 26.) 
Ökt. sz. határozatában támogatta a Szeghalmi Munkanélküliek Egyesületének 
kérelmét, és részükre földterületet biztosított. A határozatot azzal módosítja, 
hogy a két földterület helyett a 01045 hrsz.-ú 2,6 ha nagyságút biztosítja 
mővelésre, mivel ez a terület elegendı az Egyesületnek – a határozat többi része 
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változatlanul érvényben marad. A 01047 hrsz.-ú 1,7 ha földterületet az 
Önkormányzat a START közmunka program során hasznosítja.  
 
Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidı: Azonnal, illetve 15 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Szeghalmi Futball Club a Magyar Labdarugó 
Szövetséghez pályázatot nyújtott be, a Kormány szándéka szerint a társasági 
nyereségadóból a vállalkozások bizonyos összegrıl bizonyos feltételek esetén 
lemondhatnak úgy, hogy azt helyben általuk finanszírozott egyesület részére 
biztosítják. A Magyar Labdarugó Szövetség támogatta a Szeghalmi Futball Club 
Utánpótlás nevelésére benyújtott pályázatát 90 %-os támogatást biztosítva, 
amely 8.190.000,- Ft-ot jelent az egyesület számára, és ez a pályázati forrás 10 
%-os önerı biztosításával hívható le. Ezek alapján javasolja a tisztelt Képviselı-
testületnek, hogy a 2012. évi támogatások terhére már most biztosítsák a nyertes 
pályázathoz a saját erıt, hogy ez által ne veszélyeztessék a már elnyert 
támogatást, másrészt az Önkormányzat költségvetésében ez költség hatékony 
finanszírozást valósít meg. Javasolja Képviselı-testületnek, hogy támogassa a 
Futball Club elnökének a kérését, miszerint biztosítsák a szükséges önrészt, és 
mindezt szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
180/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a 
Szeghalmi Futball Club által, a Magyar Labdarugó Szövetséghez benyújtott 
pályázatát. A pályázat az Utánpótlás nevelésének támogatására irányul, a 
támogatás mértéke 90 %, azaz: 8.190.000,- Ft. A szükséges önerı mértéke 10 
%, azaz: 819.000,- Ft, mely összeget Képviselı-testület biztosítja a 2011. évi 
költségvetés mőködési céltartalék terhére. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidı: 15 napon belül, illetve értelemszerő 
Felelıs:  Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Belügyminisztérium megkereste az 
önkormányzatot azzal, hogy m3-enként 2.000,- Ft-értékben, ami méltányos 
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árnak tekinthetı, tüzelıfát biztosítanak, és ezzel kapcsolatban felmérik az 
igényeket. A Szociális Iroda vezetıjével egyeztetve visszajeleztek, hogy erre 
igény van, és fıképpen az alacsony jövedelemmel rendelkezı idıs emberek 
támogatására gondolnak. Mindez egyelıre felmérés szintjén van, és a szállítás 
költsége az Önkormányzatot terheli. Amennyiben a Belügyminisztérium 
részérıl kedvezı válasz érkezik, és a fát olcsóbban tudja így beszerezni az 
Önkormányzat, mint a Tüzép teleprıl, ez esetben mintegy 100 m3 fa vásárlására 
kér felhatalmazást, illetve az ezzel kapcsolatos szerzıdés megkötésére. A 
Szociális Iroda, vagy pedig a Szociális és Egészségügyi Bizottság gondoskodik 
majd ennek elosztásáról. Mindezt szavazásra terjeszti, és megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
181/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Belügyminisztérium megkeresése alapján 2.000,- Ft/m3 áron 100 m3 tüzelıfát 
vásároljon az Önkormányzat (forrása: általános célú mőködési alap) az 
alacsony jövedelemmel rendelkezık számára. 
 
Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerzıdés 
megkötésére, és megbízza, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidı. Folyamatos, és értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Több bejelentése nincs, kérdezi képviselıtársait, 
hogy részükrıl van-e közérdekő bejelentés. 
 
Elek Ferencné testületi tag: A Bethlen utcai lakosok azzal keresték meg, hogy 
a betonozott csapadékvíz elvezetı csatorna omladozik, balesetveszélyessé vált. 
Várható-e ennek a közeljövıben a kijavítása? A másik felvetése arra vonatkozik, 
hogy akik gáztámogatást kértek a lakhatási támogatásban, nem jelenik meg a 
támogatási összeg a számlájukon, októberben jelentkezett a szeptemberi, és 
azóta nem. A szolgáltató a problémára úgy reagált, hogy nem érkezett el 
hozzájuk a támogatási összeg. A Szociális Iroda vezetıjének tájékoztatása 
alapján viszont a támogatási összeg még hamarabb átutalásra került, a november 
1-jén esedékes összeget még októberben átutalták. Mindez sok embert érint, erre 
várják a választ. 
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Macsári József polgármester: A csapadékvíz elvezetıvel kapcsolatban 
elmondja, hogy várhatóan amennyiben a Belügyminisztérium az Önkormányzat 
által benyújtott Start munkaprogramot támogatja, akkor ennek keretében a 
belterületi csapadékvíz elvezetı program részeként ezeket az árkokat javítani 
tudják. Másik felvetésre, mely a szociális támogatásra vonatkozik, úgy ítéli meg, 
hogy egy megjelenı jogszabályra, mely intézkedést igényel, nem mindig és nem 
mindenki tud rugalmasan reagálni. A szociális törvényben konkrétan 
meghatározásra került, hogy természetben kell nyújtani a rászorulók választása 
szerinti támogatási formát, konkrétan víz, gáz, villanydíjba kérheti bárki a 
lakásfenntartási támogatást, és ennek összegét át kell utalni az 
Önkormányzatnak a szolgáltató számlájára. A Képviselı Asszony elmondása 
szerint a novemberit még októberben átutalták a többnapos ünnep miatt, hogy 
idıben megkapja azt minden támogatott, de sajnálatos módon a szolgáltató 
hónapokat késik a manuális feldolgozás miatt. Tehát az Önkormányzat mindig 
pontosan utalja az összeget, és a helyi gázszolgáltatóval próbálják rendezni ezt a 
problémát. Tekintettel arra, hogy egyéb bejelentés nincs, megköszöni a lakosság 
figyelmét, külön a Képviselı-testület tagjainak a munkáját, és a testületi ülést 
lezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 Macsári József Dr. Oláh Ernı 
  polgármester címzetes fıjegyzı 
 


