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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. 
október 22-én Kalotaszentkirályon (Románia testvértelepülés) tartott 
kihelyezett nyilvános ülésérıl  
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Elek 
Ferencné, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor testületi tagok, Dr. Farkas József 
alpolgármester, Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Nagy István Mőszaki Iroda 
vezetıje, Nagyné Kincses Ilona Okmányiroda vezetıje, Kohut Tibor Pénzügyi 
Iroda vezetıje, Farkasné Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Póka András polgármester: Nagy szeretettel köszönti a testvértelepülésrıl, 
Szeghalom Önkormányzatától érkezıket. Örülnek annak, hogy a 
hagyományokhoz híven kihelyezett testületi ülést tart a Képviselı-testület, és 
reméli, hogy ez a hagyomány nagyon sokáig fog tartani. Annak külön örülnek, 
hogy erre a mai napi eseményre jött össze a testületi ülés, hiszen most tartják 
Kalotaszentkirályon a csipkebogyó fesztivált. Este szüreti mulatságot, csipkebált 
rendeznek a kultúrházban, ahol élı népzene mellett, néptánccsoportok 
fellépésére kerül sor, illetve a csipkefesztivál eredmény hirdetésére . 
 
Macsári József polgármester: Köszönti Kalotaszentkirály testvértelepülés 
polgármesterét, alpolgármesterét és a helyi tanácsnokait. Képviselıtársai 
nevében megköszöni a meghívást, és a lehetıséget, hogy már hagyományosan 
az ıszi testületi ülést itt tarthatják meg. Az külön öröm számukra, hogy a 
csipkefesztivál programjain részt vehetnek, több magyar település mellett. 
 
Fentiek után a Képviselı-testület megkezdi munkáját. 
 
Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, mivel 5 fı képviselı jelen van, így az ülést megnyitja. Ismerteti 
a napirendi pontokat, és javasolja azok tárgyalását azzal a módosítással, hogy a 
3/3/3. sz. és a 3/3/4. sz. elıterjesztéseket vegyék le a napirendrıl, viszont 
indítványozza a most kiosztott 3/8. sz. elıterjesztést, illetve a közbeszerzést 
érintı Pénzügyi Bizottság, mint Bíráló Bizottság döntési javaslatát felvenni a 
napirendek közé, és javasolja ezek tárgyalását. A napirendek tárgyalására 
vonatkozó módosítással a Képviselı-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek, 



 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A képviselı-testületi ülés összes anyagát 
összevont bizottsági ülésen valamennyi bizottság véleményezte, és azokat 
elfogadásra javasolták Képviselı-testületnek. A lejárt határidejő önkormányzati 
jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem volt, majd a jelentést 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
155/2011. (X. 22.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a lejárt 
határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.  
 
2. sz. napirend: Tájékoztató az önkormányzati beruházások 2011. évi 
alakulásáról 
Elıadó: Macsári József 
 
Macsári József polgármester: Az önkormányzati beruházások 2011. évi 
alakulásáról örömmel adhattak számot az írásos tájékoztatásban. Befejezıdött a 
D’Orsay kastély teljes felújítása, a Sárréti Múzeum felújítása, a Mővelıdési Ház 
átrium udvarának kialakítása, a Tőzoltó laktanya homlokzatának megújítása. 
Megújultak a parkok: a Szabadság tér, a Sétakert és környezete, a Kossuth tér és 
környezete, valamint a Nagy Miklós utca. Térfigyelı rendszer lett kiépítve a 
városközpontban, és megújult a Rendırkapitányság, valamint a Református 
Egyház nagytemploma, a Sárrét-Coop Zrt. Delta Áruházának, Alma-Mater 
épületének homlokzata, illetve a Kábel-Elektro Kft. Szabadság téri épületében 
üzlettér került kialakításra. Mindezek a beruházások az írásos anyagban felsorolt 
partnerek bevonásával valósult meg. A beruházás összköltsége a partnerekkel 
együtt bruttó 1.014.396.069,- Ft volt. A Régió által biztosított támogatás összege 
825.357.537,- Ft. A teljes beruházáson belül az Önkormányzat beruházási 
költsége 870.900.911,- Ft volt, melyhez 711.739.352,- Ft pályázati támogatást 
kapott a város. 2010. évben szintén pályázati támogatásból lett részben felújítva 
a Kossuth utcai Bölcsıde épülete, ennek a beruházásnak a bekerülési költsége: 
22.734.441,- Ft, melynek pályázati támogatási összege: 17.970.000,- Ft volt. 
Már a korábbi években elkezdıdött a fıgyőjtı csatornák rekonstrukciós 



terveinek az elkészítése. Ebben az évben a szeleskerti fıgyőjtı csatorna elsı 
üteme valósult meg közel 100 milliós értékben, melyhez több mint 82 millió 
forint pályázati támogatást nyert a település. A városközpont rekonstrukciós 
munkálatainak keretében szélesítették és felújították a Petıfi utca szilárd 
burkolatú útját a Szabadság tértıl a Bocskai utcai keresztezıdéséig. A teljes 
beruházás több mint 84 millió forintos költségő volt, a Várhelyi Ifjúsági Tábor 
felújításához szintén támogatást nyert az Önkormányzat az MVH-tól 25,6 millió 
forint összegben. Mindezek mellett járdaépítések és további tervkészítések 
voltak. Az önkormányzati költségvetés kiadási oldalának 50 %-át beruházások, 
felújítások teszik ki, melyre büszke az Önkormányzat. Kéri a fentiekkel 
kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban 
hozzászólás nem volt, majd az elıterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjai 5 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 
156/2011. (X. 22.) Ökt. sz.  
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az 
önkormányzati beruházások 2011. évi alakulásáról szóló írásos tájékoztatót, 
az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt. 
 
3/1. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő 
Muzeális Győjtemény magasabb vezetıi beosztás betöltésére pályázat 
kiírása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A korábban megjelent múzeum-könyvtárvezetıi 
állás pályázati kiírására nem volt jelentkezı, így az állást újra meg kell hirdetni, 
azt meg kell jelentetni az elızı formában. Az elıterjesztéshez kapcsolódik egy 
másik anyag is, mely a beérkezendı pályázatok értékelésére szakmai bizottság 
létrehozását tartalmazza. Kéri ezzel kapcsolatban a kérdéseket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd elsıként szavazásra bocsátja az 
új intézmény vezetıi álláshely betöltésére kiírandó pályázati felhívást. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 
157/2011. (X. 22.) Ökt. sz. 
 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény magasabb vezetıi 
beosztás betöltésére az alábbi pályázatot írja ki: 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Szeghalom Város Önkormányzata 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
valamint a 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet a 

 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény  

magasabb vezetıi beosztás betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti 
jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 
 
A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: A magasabb vezetıi beosztás 
határozott idıre, 5 évig szól 
 
A munkavégzés helye: Szeghalom Nagy Miklós u. 2. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással járó 
lényeges feladatok: 
 
A városi könyvtár rendeltetésszerő mőködésének, nyilvános könyvtári ellátás 
feltételeinek biztosítása. A könyvtár feladatainak megfelelı ellátása, képviselete, 
a könyvtári munka minıségelvő igazgatása, szervezése, fejlesztése a 
könyvtárhasználók igényeinek megfelelı könyvtári szolgáltatások kialakítása. 
Egyben gondoskodik a muzeális győjtemény anyagainak gyarapításáról, illetve 
annak szakszerő megırzésérıl, kezelésérıl és nyilvántartásáról. Az intézmény 
feladatkörébe tartozó, illetve az intézményi épület kihasználtságára irányuló 
programok szervezése. 
 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
 

1./  könyvtár tekintetében: 
      szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy  



 nem szakirányú egyetemi végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri 
 szakvizsga, vagy 
 fıiskolai könyvtárosi képzettség és 

     felsıfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a  
     szakirányú munkaköri szakvizsgának és egyben az intézmény  
     alaptevékenységének megfelelı jogviszonyban szerzett legalább öt éves  
     szakmai gyakorlat 

 és továbbá 
             közérdekő muzeális győjtemény tekintetében: 
             szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy 

 2009 elıtt szerzett szakirányú fıiskolai végzettség és  
 szakképzettség, és 
 a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény 
 alaptevékenységének megfelelı jogviszonyban legalább három éves  
 szakmai gyakorlat 

2./ magyar állampolgárság 
3./ a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás 
4./ büntetlen elıélet 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

- részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap 
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra 

jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt 
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési 

elképzelések 
 
A munkakör betöltésének idıpontja: 2012. január 1. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK-n történı megjelenéstıl 
számított 30 nap 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Macsári József 
polgármester T: 66/371- 611  
 
A pályázat benyújtásának módja:  
- személyesen Macsári József polgármester részére 
- postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata Macsári József polgármester 
5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni: 
„PÁLYÁZAT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM VEZET İ” 
 



A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követı elsı 
képviselı-testületi ülés 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
- KSZK 
- Szeghalom város honlapja: www.szeghalom.hu 
- Sárrét-TV Szeghalom 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat a pályáztató által összehívott 
szakmai bizottság és az Önkormányzat Oktatási-, Kulturális- és Sport Bizottsága 
véleményének kikérésével Szeghalom város Önkormányzatának Képviselı-
testülete bírálja el. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal és értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A fentiek után szavazásra bocsátja a Szakmai 
Bizottság létrehozását, melyet a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekő Muzeális Győjtemény vezetıi álláshelyére beérkezı pályázatok 
elbírálására hoz létre a Képviselı-testület. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 

 
H a t á r o z a t 

 
158/2011. (X. 22.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény vezetıi munkakörére kiírt 
pályázati felhívás alapján beérkezendı pályázatok értékelésére szakmai 
bizottságot hoz létre. 
 
A bizottság tagjai:  

1. Elek Ferencné Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság elnöke, a szakmai 
bizottság elnöke 

2. Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, mővelıdési vezetı-fıtanácsos 
3. Pándiné Csajági Mária pedagógus 
4. Csabai Károly Könyvtárosok Országos Egyesületének képviselıje 

 



A Képviselı-testület felkéri a szakmai bizottság elnökét, hogy a pályázatok 
értékelését követıen tegyen javaslatot a vezetıi munkakör betöltésére. 
 
Határid ı: 2011. december 
Felelıs: Bizottság elnöke 
 
3/2. sz. napirend: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde magasabb vezetıi 
beosztás (intézményvezetı) betöltésére 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Berki Andrásné a Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsıde jelenlegi vezetıje írásban közölte, hogy rendelkezik az öregségi 
nyugdíj feltételeivel, és 2011. december 30-tól azt igénybe kívánja venni, így 
2011. december 29. napjával lemond a magasabb vezetıi megbízatásáról és 
ugyanezzel az idıponttal kéri közös megegyezéssel a közalkalmazotti 
jogviszony megszüntetését. Ezt javasolja Képviselı-testületnek elfogadni a 
határozati javaslatban foglaltak és a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 5 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
159/2011. (X. 22.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Berki Andrásné a 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde magasabb vezetıi megbízását 
visszavonja és közalkalmazotti jogviszonyát 2011. december 29. idıponttal – 
kérésének megfelelıen – közös megegyezéssel megszünteti, tekintettel arra, 
hogy 2011. december 30. idıponttal nyugdíjba vonul. 
 
A Képviselı-testület az intézmény magasabb vezetıi álláshelyére pályázatot ír 
ki. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: 2011. október 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde vezetıi 
álláshelyre pályázatot kell kiírni a fenti indokok alapján. Ismerteti a pályázati 
felhívást, és kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a pályázati felhívást szavazásra 



bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 5 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
H a t á r o z a t 

 
160/2011. (X. 22.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsıde magasabb vezetıi beosztás (intézményvezetı) betöltésére az 
alábbi pályázatot írja ki: 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Szeghalom Város Önkormányzata 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § , a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 18 §, továbbá a 138/1992. (X.8.) 
Korm. rendelet 5. § és a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 3. § alapján  
 

pályázatot hirdet  
 

a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde magasabb vezetıi beosztás 
(intézményvezetı) betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti 
jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 
 
A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: A magasabb vezetıi beosztás 
határozott idıre szól, 2012. január 01-tıl 2017. július 15-ig. 
 
A munkavégzés helye: Szeghalom Petıfi u. 1. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással járó 
lényeges feladatok: A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde munkájának 
koordinálása, a szakmai tevékenység tervezése, szervezése. Az intézmény 
mőködését érintı pályázati lehetıségek figyelése. Személyügyi és gazdasági 
feladatok ellátása. 
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 



- óvodapedagógus fıiskolai végzettség és szakképzettség 
- pedagógus szakvizsga  
- legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai 

gyakorlat 
- nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, 

határozatlan idıre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg 
pedagógus munkakörben történı, határozatlan idıre szóló alkalmazás. 

vagy 
- csecsemı- és kisgyermeknevelı-gondozó (OKJ), vagy csecsemı- és 

gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozó,- nevelıi (OKJ) 
végzettséggel rendelkezı: intézetvezetı, szakoktató, védını, felsıfokú 
szociális alapvégzettség, pedagógus 

- legalább 5 év szakmai gyakorlat 
- nevelési-oktatási intézményben kisgyermeknevelı munkakörben 

fennálló, határozatlan idıre szóló alkalmazás, illetve a megbízással 
egyidejőleg kisgyermeknevelı munkakörben történı, határozatlan 
idıre szóló alkalmazás 

-  
- büntetlen elıélet, 
- cselekvıképesség 
- magyar állampolgárság 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

- részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap 
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra 

jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt 
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési 

elképzelések. 
 
A munkakör betöltésének idıpontja: 2012. január 1. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: A KSZK-n történı megjeleléstıl 
számított 30 nap. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Dr. Oláh Ernı címzetes 
fıjegyzı T: 66/371-412 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
- személyesen Macsári József polgármester részére 



- postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata, Macsári József polgármester 
5520. Szeghalom Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni: 
„PÁLYÁZAT ÓVODAVEZETİ” 
 
A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezést követı elsı Képviselı-
testületi ülés 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
 

- Oktatási és Kulturális Közlöny 
- KSZK 
- Szeghalom város honlapja: www.szeghalom.hu 
- Sárrét Televízió Szeghalom 

 
A pályázat elbírálásának rendje: A nevelıtestület, az érdekképviseleti szerv, a 
szülıi szervezet és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleményezése után a 
pályázatokat Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete bírálja el. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal és értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/4. sz. napirend: Szeghalom Tildy u. 16-18. sz. alatti társasházban lévı 27 
db lakás elidegenítésre való kijelölése 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Korábban már döntöttek arról a Képviselı-
testület, hogy kibıvítik az elidegenítésre kijelölt lakások jegyzékét újabb 
ingatlanokkal, az elıterjesztés szerinti Tildy u. 16-18. sz. alatti 27 db 
lakássokkal, amelyet szabad forgalomban kíván az Önkormányzat értékesíteni. 
Kérdezi a képviselıtársait, hogy ezzel egyetértenek-e. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az elıterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra terjeszti. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
161/2011. (X. 22.) Ökt. sz. 
 



Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévı Szeghalom Tildy u. 16-18. sz. alatti társasházban lévı, 
összesen 27 db lakást az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek 
elidegenítésérıl szóló 11/1994. (VIII. 8.) sz. rendelet alapján elidegenítésre 
kijelöli.  
 
A társasházban üresen álló és megüresedı lakásokat a rendelet 9. § (1) 
bekezdése alapján pályázat útján kell értékesíteni, melyet a Pénzügyi Bizottság 
bonyolít le. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: 2011. november 30., folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester, Pénzügyi Bizottság 
 
3/5. sz. napirend: Újtelepi iskola épületében lakások kialakítására 
közbeszerzési eljárás megindítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A napirend szerint 11 db szükséglakást kíván az 
Önkormányzat a városban kialakítani, és ehhez szükséges a közbeszerzés 
megindítása, illetve a közbeszerzési szakértı kiválasztása a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához. A Pénzügyi Bizottság, mint az SZMSZ. szerint e feladattal 
megbízott bizottság elvégezte az ezzel kapcsolatos feladatát, értékelte a 
beérkezett ajánlatokat, és döntése értelmében Dr. Varga Imre ügyvéd, hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó ajánlatát javasolta elfogadni, mint a legalacsonyabb 
összegő ajánlatot. Ennek értelmében javasolja Képviselı-testületnek megbízni a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az elıterjesztés 
szerinti határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
162/2011. (X. 22.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a volt 
Újtelepi iskola épületében 11 db kialakításával és a kivitelezı kiválasztására 
közbeszerzési eljárás Kbt. 251. § szerinti megindításával. Az ajánlattételre 
felkérendıkrıl, illetve felhívás elfogadásáról a hatályos közbeszerzési 
szabályzat szerint a Pénzügyi Bizottság dönt. A közbeszerzési eljárás 



lebonyolításával megbízza Dr. Varga Imre  – 5600 Békéscsaba Kinizsi u. 13. 
sz. – hivatalos közbeszerzési tanácsadót. 
A beruházás forrása: az elkülönített bérlakás alap.  
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal és folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/6. sz. napirend: 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 22.) sz. rendelet 
módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A napirend írásos anyagával kapcsolatban 
tájékoztatásképpen elmondja, hogy az Önkormányzat költségvetését tekintve a 
sarokszámok lényegesen nem változtak a korábbi képviselı-testületi ülésen 
napirenden szereplı féléves záráshoz képest. A költségvetési rendelet 
módosítása azért szükséges, mert július 1-jétıl új intézmény alakult a könyvtár 
és múzeum integrálása folytán: a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekő Muzeális Győjtemény néven, és így kellet a címrendet szerepeltetni 
a rendeletben. Továbbá a mőködési céltartalékból ennek az új intézménynek 
elıirányzatot kellett képezni a II. féléves mőködési kiadásaira vonatkozóan. 
Javasolja a rendelet módosítását az elıterjesztés szerint. Kéri a rendelet-
tervezettel kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem 
volt, majd az elıterjesztett módosítást szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag –az alábbi rendeletet alkotta: 

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
14/2011.(X. 24.) számú önkormányzati rendelete  

a 2011.évi költségvetésrıl szóló 2/2011.(II.22.) számú önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról  

 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2011.(II. 22.) számú 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. §  
 

A rendelet 2 § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

(1) Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a Képviselı-
testület a címrendet az alábbiakban állapítja meg:  



 
Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek:  

 

Cím Megnevezés 

1. Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  

2. Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola  

3. Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

4. Városi Tőzoltóparancsnokság  

5. Mővelıdési-, Sport és Szabadidı Központ  
 

 

 Önállóan mőködı költségvetési szervek:  
 

Cím Megnevezés 

6. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde  

7. Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális 
Győjtemény  

 
2. § 

 
A rendelet 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 2.829.806 ezer Ft-ban 
b./ kiadási fıösszegét 2.829.806 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg, melybıl a helyi önkormányzat költségvetésének  

aa./ bevételi fıösszege 2.829.568 ezer Ft  
ba./ kiadási fıösszege 2.829.568 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 1.786.837 ezer Ft  
b./ Felhalmozási bevételek    666.901 ezer Ft  
Pénzforgalmi bevételek össz. 2.453.738 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: 
2.829.806 ezer Ft  

 
(3) A Képviselı-testület a 3.§ (1) b./ pontban meghatározott kiadási 

fıösszeget az alábbi bontásban állapítja meg: 
a/ Mőködési kiadások 2.020.108 ezer Ft 
b./ Felhalmozási kiadások    809.698 ezer Ft 
Pénzforgalmi kiadások össz. 2.829.806 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. sz. mellékletben 

foglaltaknak megfelelıen 210.387 ezer Ft-ban határozza meg: 
 

a/ Mőködési céltartalék    110.266 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 

 
3. § 

 
A Képviselı-testület a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 
elıirányzatokat mérlegszerően, finanszírozási célú mőveletekkel, 
egyensúlyban e rendelet 4. sz. melléklete szerinti részletezettséggel fogadja 
el. 
 

4. § 
 

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti  
     részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza 
 
(2) .A Képviselı-testület az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, 

továbbá önállóan mőködı intézményeinek bevételeit forrásonként e 
rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.  

 
5. §  

 
A rendelet 6.§ (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
 

(1) A Képviselı-testület az önkormányzat, valamint az önállóan mőködı és 
gazdálkodó, továbbá önállóan mőködı intézményeinek mőködési, 
felhalmozási kiadási elıirányzatait kiemelt elıirányzatonként e rendelet 1. 
és 3. melléklete szerint határozza meg.  

 
(2) A Képviselı-testület az önkormányzat intézményeinek (címeinek) kiemelt 

kiadási elıirányzatát e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg. 
 

(3) A Képviselı-testület az önkormányzat 2011. évre tervezett felhalmozási 
kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. 
számú mellékletében meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, 
kiadásait a 2/2011. (II. 22.) rendelet 9/1. számú melléklete szerint 
határozza meg.  

 
(4) A felhalmozási bevételi és kiadási elıirányzatokat, célonként és 

feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerően e rendelet „Tájékoztató 
adatok V.” melléklet mutatja be.  



 
A rendelet 11. §-ában szereplı 6. sz. melléklet helyébe e rendelet 6. sz. 
melléklete lép. 

7. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 

3/7. sz. napirend: Tájékoztató a városközpontban lévı fák felülvizsgálatáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Képviselı-testületi döntés értelmében 
megrendelték a városközpontban lévı védett fák felülvizsgálatát, a szakértı 
elkészítette a felülvizsgálatról készült véleményt, mely mőszeres vizsgálat 
eredménye alapján történt. Az anyag szerint sok fa kivágására tesznek javaslatot 
a városközpontban, és bizottsági ülésen elhangzott, hogy még egyszer beszéljék 
át a szakértı úrral a eredményt, miszerint szükség van-e ilyen nagyszámú védett 
fa kivágására, illetve néhány még megmenthetı-e. Elhangzott továbbá olyan 
vélemény is, hogy az ıszi lombhullás után mindenképpen szükséges kivágni a 
kijelölt fákat a balesetek megelızése érdekében. Senki nem vállal ugyanis 
felelısséget, egy életveszélyt okozó fa kidılésekor, hiszen volt már arra példa, 
hogy a városban egészségesnek tőnı fák kidıltek a vihar alatt, mivel azok 
nagyban károsodtak. Meg kell elızni az esetleges baleseteket. Javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy vegyék figyelembe a szakértı véleményét a kijelölt 
fák kivágására vonatkozóan. Tájékoztatásra elmondja, hogy a városban az 
elkövetkezendı héten 300 db újabb fát fognak ültetni, és eddig is folyamatosan 
pótolták a városban a kivágott fákat. Kéri képviselıtársai véleményét az 
elıterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így az 
elıterjesztést az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 5 igen 
szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
163/2011. (X. 22.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 
városközpontban lévı fák felülvizsgálatáról készült szakértıi véleményt. 
 
3/8. sz. napirend: DAOP pályázat benyújtása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Képviselı-testület korábban döntött arról, 
hogy Leader pályázatot nyújt be a Mővelıdési Sport és Szabadidı Központ hang 



és technikai berendezéseinek vásárlásához. A pályázati lehetıséget kihasználva, 
az elıterjesztés arról szól, hogy a maximálisan benyújtható 25 millió forintot 
pályázza meg az Önkormányzat, amelynek a mindenkori ÁFA költsége az 
önrész, jelen esetben 20 %, bár a bírálat idején ez már több lesz, mivel a jövıben 
változni fog az általános forgalmi adó. A korábbi testületi döntéshez képest 
kibıvül a pályázat építési beruházással, illetve mozgáskorlátozott járó építésével 
az intézmény esetében. Tehát érdemes megpályázni a maximálisan adható 
pályázati támogatást bár nem biztos sikeres pályázat esetén sem, hogy az összes 
támogatást elnyerheti az önkormányzat. Javasolja az elıterjesztés elfogadását, és 
ezzel egyidejőleg a korábbi erre vonatkozó határozat visszavonását. Kéri a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az 
elıterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

164/2011. (X. 22.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „76/2011. (VII. 29.) 
VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl 
nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl” tárgyú támogatásának 
igénybevétele céljából pályázat benyújtását határozza el a Körös-Sárréti 
Vidékfejlesztési Egyesülethez a „Szabadtéri kulturális rendezvény helyszíneinek 
fejlesztése céljából a meglévı mobil színpadhoz hangtechnikai eszközök, 
védıeszközök beszerzésére”.  
A fejlesztés tartalmazza a meglévı mobil színpadhoz mikroportok, mikrofonok, 
erısítık, kontroll ládák, front ládák, kábelek, összekötı kábelek, keverı erısítı 
és kordonok beszerzését, akadálymentesítés céljából mobil rámpa beszerzését, 
valamint a közösségi tér (átrium udvar) fejlesztését (nyílászáró csere, világítás 
korszerősítés), melynek tervezett összköltsége 25.000.000,- Ft. A támogatás 
mértéke a mindenkori nettó összeg, (jelenleg 80 %) azaz: 20.000.000,- Ft. A 
szükséges önerı mértéke a mindenkori ÁFA (jelenleg 20 %) azaz: 
5.000.000,- Ft. 
 
A Képviselı-testület egyúttal döntött abban, hogy a korábban e tárgyban hozott 
146/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal, illetve 2011. november 02. 



Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/9. sz. napirend: „Szeghalom Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak 
cseréje” közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: „Szeghalom Polgármesteri Hivatal 
nyílászáróinak cseréje” közbeszerzéssel kapcsolatban tegnap a Pénzügyi 
Bizottság, aki az SZMSZ szerint a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat 
ellátja, meghozta döntését. A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak 
kicserélésével kapcsolatban indult közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
megtörtént, és a Bíráló Bizottság meghozta a döntési javaslatát, melynek írásos 
anyagáról részletes tájékoztatást ad. Az eljárás eredményes volt, és az ajánlatok 
elbírálása során Bizottság javasolta a Westibulum Kft. ajánlatát érvénytelenné 
nyilvánítani a közbeszerzési törvény idevonatkozó rendelkezése alapján, 
továbbá a Németh Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft. ajánlattevı ajánlatát 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítani, ezért az eljárás nyerteseként 
meghatározni. Három ajánlattevı lett felkérve a tárgyban szereplı munka 
elvégzésére, és kettı ajánlat érkezett. A Bizottság azért utasította el a 
Vestibulum Kft.-t, mert határidıre nem tett eleget a hiánypótlásának, és a Kbt. 
szerint így érvénytelenné kell nyilvánítani ajánlatát. Az elızetes mőszaki 
értékbecslés alapján így is a Német Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft. 
nyújtotta be a legkedvezıbb ajánlatot. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el a Bíráló 
Bizottság döntési javaslatával kapcsolatban, és a Bizottság döntési javaslatát 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 
165/2011. (X. 22.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Szeghalom 
Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje” tárgyában indított 
közbeszerzési eljárást a Pénzügyi Bizottság, mint Bíráló Bizottság döntési 
javaslata alapján eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a 
Németh Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft. (Gyomaendrıd Fı u. 81/1. sz.) 
ajánlattevıt határozza meg, mivel az egyetlen érvényes és alkalmas ajánlatot 
tette.  
 
A Képviselı-testület egyetért továbbá azzal, hogy a Vestibulum Kft. ajánlata 
érvénytelen a Kbt. 88. § (1) f. pontja alapján. 
 



Felkéri az eljárás lebonyolításával megbízott Dr. Kállai Sándor hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót, hogy a döntést a fentiek alapján hirdesse ki. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevıvel a szerzıdést kösse 
meg. 
 
Határid ı: 

- Eredményhirdetés: 2011. október 24. 
- Kiviteli szerzıdéskötés: 2011. november 03. 

Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A kihelyezett képviselı-testületi ülésnek egyéb 
napirendje nincs. Kérdezi, hogy van-e közérdekő bejelentés. Megállapítja, hogy 
bejelentés nem hangzott el, így megköszöni képviselıtársai figyelmét, és a 
képviselı-testületi ülést lezárja. 
 

Kmf. 
 
 

 Macsári József Valastyánné Gyıri Piroska 
  polgármester aljegyzı 
 


