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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. 
szeptember 26-án tartott nyilvános ülésérıl a Polgármesteri Hivatal 45. sz. 
tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Mester Csaba,  
Z. Nagy Tibor testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, Dr. Oláh Ernı 
címzetes fıjegyzı, Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Nagy István Mőszaki 
Iroda vezetıje, Gyáni Károly Építési Iroda vezetıje, Kohut Tibor Pénzügyi 
Iroda vezetıje, Kerekes Lászlóné Szociális Iroda vezetıje, önkormányzat 
intézményeinek vezetıi, meghívottak, Farkasné Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános képviselı-testületi ülésen 
megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel 8 
fı képviselı jelen van (1 fı igazoltan távol van), és az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására a meghívó, valamint az 
idıközben képviselık számára eljuttatott elıterjesztések szerint, melyeket a 
bejelentésekben javasol tárgyalni nyilvános ülésen, és zárt ülésen a 4/1. és a 4/2. 
sz. elıterjesztéseket, melyet a zárt ülés anyagát képezik. Megállapítja, hogy a 
napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal a Képviselı-testület tagjai 
egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az írásos jelentést a bizottsági tagok 
véleményezték, és elfogadásra javasolták Képviselı-testületnek. Kéri a 
hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A 125/2011. sz. határozattal kapcsolatban veti fel, hogy 
a könyvtár-múzeum igazgatói álláshelyre kiírt pályázat alkalmával elhangzott, 
hogy ha megszőnt az állás, ki kell írni a pályázatot. A közoktatási törvény 
szerint a középiskolára nem vonatkozik ez a törvény? 
 



 2 

Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı: A határozat értelmében az igazgatóhelyettest 
ideiglenesen bízta meg a Képviselı-testület az új igazgatói álláshelyre kiírt 
pályázati eljárás eredményes befejezéséig, legkésıbb 2012. július 1. napjáig , és 
ez így szabályos. 
 
Macsári József polgármester: Az igazgatói álláshelyre év elején ki kell írni a 
pályázatot, és a pályázat elbírálásáig szól a megbízása igazgatóhelyettes úrnak 
az intézményvezetıi feladatok ellátására. Ezzel a kiegészítéssel javasolja 
elfogadásra a jelentést, és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

129/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a lejárt 
határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az 
elhangzott szóbeli kiegészítéssel. 
 
2./ Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A napirend több részbıl áll: a beszámoló 
anyagából, mely Szeghalom Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítésérıl szól, illetve a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról, 
a módosított fıösszeg számszerően: 2.829.482 ezer Ft. Az elıterjesztés írásos 
anyaga részletezi a I. féléves idıszak költségvetési teljesítését, és számot ad az 
önkormányzat pénzügyi helyzetérıl. A bevétel és kiadás teljesítését részletezve 
elmondja, hogy a bevételi oldalon 71,9 % mutatkozik, a pénzforgalom 
tekintetében 1.764.789 ezer Ft-ra teljesült. Örvendetes, hogy a saját bevétel 
kimagasló, nyilván az állami normatívák idıarányosan érkeznek, illetve a 
felhalmozási és támogatási értékő eszközöknél vannak az idıarányostól eltérı 
teljesülések, ennek oka, hogy az elıirányzatot még nem rendelte hozzá az 
Államkincstár. Hasonlóképpen lehet beszámolni a kiadásokról is, a kiadások 
összességében 61 %-ban teljesültek féléves szinten ez 1.724.919 ezer Ft. A 
személyi jellegő és dologi kiadások mind idıarányos teljesítés alatt vannak, 
valamivel több a felhalmozási kiadás, itt is jellemzı, ami a bevételeknél, hogy 
torz számok mutatkoznak, (121,7 %), mivel az elıirányzatot a Kincstár nem 
közölte, ez év végére 100 %-ban fog teljesülni. Az idıarányostól eltérı, igen 
alacsony társadalmi és szociálpolitikai kiadások mutatói is érdekesnek tőnnek, 
ennek oka, hogy a jogszabály szerinti feltételekkel adhatja az önkormányzat a 
szociális rendeleten kívüli szociális juttatásokat. A táblázatból kitőnik, hogy az 
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elmúlt félévben pénzügyi teljesülés szempontjából ahhoz képest, amire 
számítani lehetett, a január 1-jén életbelépett szociális törvény módosításához 
képest, enyhébb teljesítés mutatkozik idıarányosan. Itt szeretné felhívni 
képviselıtársainak a figyelmét, hogy a szociális jellegő kiadásoknál a jogszabály 
alapján adható támogatások a legtöbb esetben 95 %-os állami forrásból történik, 
és csupán 5 %-os önkormányzati részt kell biztosítani. A kiadások teljesülésénél 
ugyancsak figyelmébe ajánlja képviselıtársainak, hogy a személyi dologi jellegő 
járulékok és a felhalmozási kiadás arányát tekintve féléves szinten 50 % a 
felhalmozási, felújítási, beruházási kiadása a városnak, mintegy 850 milliót 
meghaladó az 1.724.919 ezerhez képest, ami dicséretesnek mondható féléves 
szinten. Az ehhez kapcsolódó anyag a 2011. évi költségvetésrıl szóló rendelet 
módosítását tartalmazza, melyet javasol elfogadásra. Összevont bizottsági 
ülésen megvitatták a féléves költségvetést, az ehhez kapcsolódó rendelet-
tervezetet, és bizottsági tagok elfogadásra javasolták Képviselı-testületnek az 
anyagot. Kéri a hozzászólásokat. 
 
Hegyesi Zsuzsanna  testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az 
írásos anyag alapján látható, hogy az Önkormányzat 2011. I. féléves 
költségvetési teljesítése most is stabil, pénzügyileg a város most is jól áll, és 
nagyobb gond pillanatnyilag nincs. A mutatószámok alapján, mint ahogyan azt a 
polgármester úr is említette, kitőnt mi az oka annak, ami a féléves teljesítéstıl 
eltér. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az anyagot Képviselı-testület 
felé. 
 
Macsári József polgármester: A szóbeli kiegészítés után szavazásra bocsátja 
az I. félévi teljesítésrıl szóló beszámolót. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 

 
H a t á r o z a t 

 
130/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló írásos beszámolót 
2.829.482 ezer Ft bevétellel és 2.829.482 ezer Ft kiadással elfogadja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 
 
Határid ı: Azonnal, illetve folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Az elıterjesztésnek megfelelıen módosítani 
szükséges a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 22.) sz. önkormányzati 
rendeletet, melyet javasol elfogadásra, és szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

11/2011.(IX. 27.) 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 § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) Az Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatalon belül e 

rendelet 5. sz. melléklete szerint szakfeladat-rendet határozza meg. 
 

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    2.829.482  ezer Ft-ban 
 b./ kiadási fıösszegét    2.829.482  ezer Ft-ban 

állapítja meg, melybıl a helyi önkormányzat költségvetésének 
aa./ bevételi fıösszege    2.829.244 ezer Ft 
ba./ kiadási fıösszege    2.829.244 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    1.786.513 ezer Ft 
  b) Felhalmozási bevételek      666.901 ezer Ft 

 Pénzforgalmi bevételek összesen:  2.453.414 ezer Ft 
 c) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 
 (pénzforgalom nélküli bevétel)      376.068 ezer Ft 
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 Finanszírozási bevételek összesen:     376.068 ezer Ft 
 Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási)  
 mindösszesen:     2.829.482 ezer Ft 

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

az alábbi bontásban állapítja meg: 
  a) Mőködési kiadások    2.020.024 ezer Ft 
  b) Felhalmozási kiadások        809.458 ezer Ft 

 Pénzforgalmi kiadások összesen:  2.829.482 ezer Ft 
 

(4) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a mőködési bevételek és a mőködési 
kiadások különbözeteként keletkezett 233.511 ezer Ft mőködési hiányt 
232.501 ezer Ft elızı évi mőködési  célú pénzmaradványból és 1.010 ezer Ft 
felhalmozási bevételbıl finanszírozza. 

 
(5) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a 

felhalmozási kiadások különbözeteként keletkezett 142.557 ezer Ft 
felhalmozási hiányt az elızı évi felhalmozási célú pénzmaradványból 
finanszírozza. 

 
(6) A Képviselı-testület a költségvetés tartalékát az 1.sz mellékletben 

foglaltaknak megfelelıen 222.707 e Ft-ban határozza meg: 
 
 a) mőködési céltartalék:  122.586 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.számú melléklete szerinti részletezettséggel fogadja el. 
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4.§ 
 

A rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti 

részletezését e rendelet 1. 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) és a 

Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiemelt kiadási elıirányzatát e 
rendelet 3., 5. 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.) önkormányzati 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. 

6. § 
 

A rendelet 10. §-ában meghatározott „Tájékoztató adatok III.” melléklet 
helyébe e rendelet „Tájékoztató adatok III.” melléklete lép. 
 

7. § 
 

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

8. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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3. sz. napirend: Bejelentések 
 
3/1. sz.: Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Programjának 
Helyi Tanterv módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A 3/1. sz. napirendhez több anyag kapcsolódik, 
melyek egybefüggıek, így együtt kell tárgyalniuk. Az elıterjesztés az Iskola 
Pedagógiai Program Helyi Tantervének módosítását tartalmazza, a NEMFI 
rendelet figyelembevételével. Mindehhez kapcsolódik a Diákönkormányzat, 
Szülıi Munkaközösség véleménye, illetve a közoktatási szakértı összegzi, hogy 
a jogszabályi kötelezettség szerinti vizsgálatokat elvégezte, és megállapította, 
hogy hiányosságokat nem talált. Az anyagot szabályozottnak tekintette, és 
összességében megállapította a szakszerőséget, az elıterjesztést elfogadásra 
javasolta. Összevont bizottsági ülésen a bizottságok véleményezték az írásos 
anyagokat, és elfogadásra javasolták Képviselı-testületnek. Ehhez a 
napirendhez kapcsolódik a 3/1/4. sz. elıterjesztés is, melynek alapján, mint az 
Iskola fenntartójának dönteni szükséges a 2. b., 4. d., valamint az 5. a., 5. c. és 8. 
b osztályok esetében a 10 %-kal történı létszámeltérésrıl. Az írásos anyagból 
kitőnik, hogy az elsı osztályban is létszámproblémák vannak, ebben az esetben 
a fenntartónak nincs lehetısége mérlegelésre, mivel a közoktatási törvény 
egyértelmően meghatározza a létszámhatárokat, amit be kell tartani. Az 
iskolavezetés kérésének megfelelıen javasolja a határozati javaslat elfogadását, 
és kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, majd elsıként javasolja elfogadásra a Pedagógiai Program 
mellékletét képezı Helyi Tanterv módosítását, és azt szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

131/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tildy Zoltán 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Programjának mellékletét képezı Helyi 
Tantervének módosítását jóváhagyta. 
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Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az 
osztálylétszámok megállapításáról szóló határozati javaslatot, melyet az 
elızıekben ismertetett. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 

132/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzata, mint a Tildy Zoltán Általános Iskola, 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
(5520 Szeghalom, Tildy u. 17-21.) fenntartója engedélyezi a 2. b és 4. d 
osztályokban a maximális osztálylétszám (26 fı), valamint az 5. a., 5. c., és 8. b. 
osztályokban a maximális osztálylétszám (30 fı) 10 %-kal történı átlépését a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. melléklet II. rész 8. pontja 
alapján. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a további szükséges 
intézkedések megtételérıl. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/2. sz. napirend: Rendeletmódosítás a képviselık és bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Jogszabályi elıírásokat tekintve, mely 
szabályozza az önkormányzati képviselık tiszteletdíját, a korábbi tiszteletdíjról 
szóló rendeletet módosítani kell, figyelemmel a Kormányhivatal törvényességi 
észrevételére. A rendelet-tervezet szerint 2011. október 1-tıl új rendelkezés lép 
életbe, és e szerint változik a települési képviselık, bizottsági elnökök és 
bizottsági tagok tiszteletdíja a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve. 
Összevont bizottsági ülésen bizottságok támogatták a rendelet-tervezetben 
foglaltakat, és javasolták a tervezet szerint megalkotni az új rendeletet. Kéri a 
hozzászólásokat. 
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Ács Zsolt testületi tag: Örül annak a rendelkezésnek, amely rögzíti, hogy ha 
valaki igazolatlanul hiányzik az ülésekrıl, a tiszteletdíját 25 %-kal csökkenteni 
kell. 
 
Macsári József polgármester: 99 %-ban elıre jelzik a képviselık és bizottsági 
tagok, ha az ülésen nem tudnak részt venni, de véleménye szerint is így teljes, 
hogy a rendeletben mindezt rögzíteni kell. Javasolja elfogadásra a rendelet-
tervezetet, és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

12/2011. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelete 
a képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el:  

1. § 
 

(1)  A települési képviselıt, a bizottság elnökét és tagját tiszteletdíj illeti meg. 
 
(2) A képviselı tiszteletdíja (alapdíj) – a polgármester és az alpolgármester 

kivételével – havonta  bruttó 67.000 Ft. 
 
(3)  A képviselı köteles részt venni a testület rendes és rendkívüli, valamint 

ünnepi ülésein. (a továbbiakban: testületi ülés). A képviselı a 
távolmaradását elızetesen, szóban vagy írásban köteles bejelenteni a 
polgármesternek. 

 
(4) Amennyiben a képviselı a tárgyhónapban egy alkalommal elızetes 

bejelentés, vagy utólagos igazolás nélkül hiányzik a testületi ülésrıl, úgy a 
tárgyhónapot követı hónapra járó képviselıi tiszteletdíját 25 százalékkal 
csökkenteni kell.  

2. § 
 



 10 

(1) Bizottsági tag tiszteletdíja (a képviselıi alapdíjon felül) – több bizottsági 
tagság esetén is – havonta bruttó 30. 000 Ft. 

 
(2) Bizottsági elnök tiszteletdíja (a képviselıi alapdíjon felül) – több funkció 

egyidejő betöltése esetén is – havonta bruttó 40. 000 Ft. 
 
(3)  A bizottsági tag (képviselı és nem képviselı bizottsági tag) köteles részt 

venni a bizottság rendes és rendkívüli ülésein (a továbbiakban: bizottsági 
ülés). A bizottsági tag az ülésrıl való távolmaradását elızetesen, szóban 
vagy írásban köteles bejelenteni a bizottság elnökének. 

 
(4) Amennyiben a bizottsági tag a tárgyhóban egy alkalommal elızetes 

bejelentés, vagy utólagos igazolás nélkül hiányzik a bizottsági ülésrıl, úgy a 
tárgyhónapot követı hónapra járó bizottsági tiszteletdíját 25 százalékkal 
csökkenteni kell. 

3. § 
 
(1) Amennyiben a tárgyhónapban – az ez idı alatt megtartott összes testületi 

vagy bizottsági ülést figyelembe véve - egynél több alkalommal fordul elı 
elızetes bejelentés, vagy utólagos igazolás nélküli távolmaradás, úgy a 
képviselıi, bizottsági tiszteletdíj 25 százalékos csökkentése annyi hónapon 
át érvényesítendı-maximum azonban 12 havi idıtartamra- ahány hiányzás 
történt. 

 
(2) A képviselı-testületi vagy bizottsági ülésen való részvétel tényét és annak 

igazolt vagy igazolatlan voltát az ülésrıl készült jelenléti íven kell feltüntetni.  
 
(3) A testületi vagy bizottsági ülésrıl történı távolmaradással kapcsolatos 

igazolási kérelmet utólag, 8 napon belül a polgármesternél lehet írásban 
benyújtani. 

(4) Igazoltnak kell tekinteni a távolmaradást különösen betegség, munkahelyi 
elfoglaltság, halaszthatatlan családi ügy, illetve vis major esetén. 

(5) Igazolási kérelemnek 8 napon túl nincs helye. 

(6) Az igazolási kérelemrıl a polgármester, vita esetén a képviselıtestület dönt. 

4. § 
 
(1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.  
 
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a települési 
képviselık, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/1996.(II. 26.) számú 
rendelet, valamint az azt módosító 3/2000.(II. 28.) számú, a 15/2000.(XII. 15.) 
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számú, a 16/2001.(XII. 18.) számú, a 13/2002.(XI. 26) számú, a 19/2003.(XII 
.16.) számú, a 4/2005.(II. 22.) számú, a 20/2005.(XII. 20.) számú, a 4/2008.(II 
.26.) számú, és a 22/2010.(XII. 21) számú rendeletek. 
 
3/3. sz. napirend: Szeghalmi Tenisz Egyesület kérelme 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Több Egyesület kér támogatói nyilatkozatot a 
Képviselı-testülettıl, pályázati támogatásokra. A Tenisz Egyesület a teniszpálya 
korszerősítéséhez nyújt be Leader pályázatot, ehhez kér támogatást a Képviselı-
testülettıl, pénzügyi kötelezettség vállalása nélkül. Mindenképpen támogatásra 
érdemes a kérelem, ezzel a bizottságok is maximálisan egyetértettek, és 
támogatták a kérelmet. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás 
nem volt, majd szavazásra bocsátja az Egyesület kérelmét. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

133/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a Szeghalmi 
Tenisz Egyesület (5520 Szeghalom Bocskai u. 1-3. A. 1/5. sz. székhelyő) által 
benyújtandó pályázatot.  
 

- Támogatás neve: Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatás 

- Célterület azonosító: 1020821 
- Jogcím: Közösségi célú fejlesztés 
- Célterület megnevezése: Non-profit szervezetek fejlesztését 

szolgáló tevékenységek támogatása 
- Pályázat címe: Szeghalmi Tenisz pálya korszerősítése, fejlesztése 
 

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatói nyilatkozatról értesítse az 
Egyesületet. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/4. sz. napirend: Szeghalmi Munkanélküliek Egyesületének kérelme 
Elıadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A Munkanélküliek Egyesületének elnöke 
kéréssel fordult a Képviselı-testülethez földterület biztosítása miatt, mivel a 
területen mezıgazdasági termelıi munkát szeretnének végezni, szociális 
földprogram keretében. Összevont bizottsági ülésen bizottsági tagok megvitatták 
a kérelmet, és az ott megfogalmazott javaslatot terjeszti a Képviselı-testület 
felé. E szerint ajánlja fel az Egyesület részére a Képviselı-testület a régi 
hobbikertek területén lévı 01045 és a 01047 hrsz.-ú, 2,6 és 1,7 ha területeket, 
összesen: 4,457 ha területet. Az Egyesület másik földterületet kért, de az általuk 
kiválasztott területre jelenleg érvényes, határozott idıre kötött bérleti szerzıdés 
van, melyet nem lehet felmondani. Javasolták a bizottságok, hogy 5 évre kapja 
meg az Egyesület ezt a lehetıséget, bérleti díj nélkül, és amennyiben nem 
mővelik a földterületet, abban az esetben ezt az idıt a Képviselı-testület 
lerövidíti. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket.  
 
Ács Zsolt testületi tag: Az Egyesület a kérelmében összesen 14,97 hektár 
területő szántóföldet kért, és a kérdés, hogy a felajánlott terület megfelelı lesz-e 
számukra. Volt-e ezzel kapcsolatban konzultáció az Egyesület vezetıjével, 
miszerint ezt elfogadják-e? 
 
Macsári József polgármester: Nem volt részletes egyeztetés, de jelenleg nincs 
más lehetıség, amit fel tudna ajánlani a Képviselı-testület, mivel a nagyobb 
egybefüggı területekre jelenleg érvényes bérleti szerzıdések vannak 2013-14-
ig. Javasolja az indítvány elfogadását, és szavazásra bocsátja a kérelmet, az 
elhangzott bizottsági javaslattal együtt. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
134/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a 
Szeghalmi Munkanélküliek Egyesületének (Szeghalom, Tildy Z. u. 30. sz.) 
kérelmét, és részükre biztosítja 5 évre az önkormányzat tulajdonát képezı, régi 
hobbikertek területén lévı 01045 és a 01047 hrsz.-ú, 2,6 és 1,7 ha földterületet 
mővelésre, bérleti díj nélkül. 
Képviselı-testület meghatározza, hogy amennyiben a földterületet az Egyesület 
nem mőveli, úgy azt vissza kell adni az Önkormányzatnak. 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: 8 napon belül, és értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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3/4/1. sz. napirend: Boruzs Sándor kérelme földterület bérbeadására 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A kérelmezı bérelni szeretné az Önkormányzat 
tulajdonában lévı, és az ı földterülete szomszédságában lévı 3,3 és 1 ha 
szántóföldet. Összevont bizottsági ülésen a kérelemmel kapcsolatban elhangzott, 
hogy természetesen a bérlethez hozzájárul a Képviselı-testület, de jogszabály 
értelmében ezt hirdetményben kell közzétenni, ki kell függeszteni. Elhangzott 
továbbá az összevont bizottsági ülésen, hogy a 3/4/2. sz. elıterjesztésnek 
megfelelıen 2011. október 1-tıl új bérleti díjakat kell megállapítani az 
önkormányzati mezıgazdasági területekre vonatkozóan. Bizottsági tagok 
egyhangúlag támogatták az írásos kérelmet, és a bérleti díjak emelését. Kéri 
ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, 
majd elsıként szavazásra bocsátja a területek bérbeadására vonatkozó határozati 
javaslatot. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
135/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete bérbe adja az 
önkormányzati tulajdonban lévı 01036/2 hrsz.-ú 3,3664 ha 70,36 AK, és a 
01036/5. hrsz.-ú 1,0883 ha 23,02 AK szántó mővelési ágú földterületét. A 
bérleti díjat a mezıgazdasági területek bérbeadására vonatkozó, 2011. október 
1-jétıl érvényben lévı határozat értelmében állapítja meg. A földterület 
bérbeadását az idevonatkozó rendelkezések értelmében kifüggesztéssel hirdetni 
kell. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/4/2. sz. napirend: Mezıgazdasági területek bérleti díjának megállapítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Korábbi napirendnél már említette az összevont 
bizottsági ülésen elhangzottakat, hogy a földterületek bérleti díját át kell 
vizsgálni. Ennek értelmében kidolgozásra került a 2011. október 1-jétıl 
érvényes bérleti díj megállapítására vonatkozó elıterjesztés. Az anyag az 1 ha 
feletti és 1 ha alatti, valamint a hobbikert földterületeinek bérleti díjára 



 14 

vonatkozik, amelyet részletesen ismertet. Javasolja, hogy a korábban 
megállapított díjakat az elıterjesztés szerint módosítsák az önkormányzati 
tulajdonú területekre vonatkozóan, és javasolja ennek elfogadását. Kéri a 
véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

136/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévı mezıgazdasági területek bérleti díját az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

1.) 1 ha feletti (területalapú támogatásban részesíthetı) földterületek bérleti 
díja: szántó: 25.000-, Ft/ha/év, gyep: 15.000,- Ft./ha/év, melyet tárgyév 
augusztus 31-ig kell megfizetni. 

2.) 1 ha alatti (vagy területalapú támogatásban nem részesülı) területek 
bérleti díja: szántó, kert: 900,- Ft./AK/év, gyep: 500,- Ft./AK/év, melyet 
szántó esetében tárgyév augusztus 31-ig, gyep esetében tárgyév június 15-
ig kell megfizetni. 

3.) Hobbykert: 1.500,- Ft/200 m2 (= 1 parcella), melyet a szerzıdéskötés 
idıpontjában, illetve tárgyév február 15-ig kell megfizetni a Polgármesteri 
Hivatal részére. 

 
A bérleti díjakat a 2011. október 1-tıl kötött bérleti szerzıdésekben kell 
alkalmazni. Az 1.)-3.) pontban meghatározott bérleti díjak évente a KSH által 
hivatalosan közzétett inflációval emelkednek, mely emelkedést az egy éven túli 
bérleti szerzıdésekbe bele kell foglalni. 
 
Határid ı: 2011. október 1., és folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 

 
3/5. sz. napirend: Sárréti Múzeum Közalapítvány megszüntetése 
Elıadó. Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés a Sárréti Múzeum 
Közalapítványának megszüntetésérıl szól, mivel a Kuratórium tagjai 
tagságukról 2011. június 21-én lemondtak. A határozati javaslat arra vonatkozik, 
hogy az Alapítvány vagyonát: 343.308,- Ft-ot az alapító okiratban megjelölt, új 
intézménynek a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális 
Győjteménynek, a Sárréti Múzeum jogutódjának át kell adni. A Közalapítványt 
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az Önkormányzat alapította, így megszőnése miatt a feladatok visszakerülnek az 
Önkormányzathoz. Bizottságok tagjai a határozati javaslattal egyetértettek, és 
kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem 
volt, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

137/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzata, mint alapító 2011. szeptember 26-i hatállyal 
megszünteti a „Sárréti Múzeum” Közalapítványt. Az alapítvány vagyonát a 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális 
Győjteménynek, a Sárréti Múzeum jogutódjának adja át. 
 
Megbízza Dr. Farkas József alpolgármestert, hogy gondoskodjon a további 
szükséges intézkedések megtételérıl. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/6. sz. napirend: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kérelme 
Elıadó: Macsári József 
 
Macsári József polgármester: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság azzal 
kereste meg az Önkormányzatot, hogy a 0693/23 hrsz.-ú külterületen, a 
VODAFON torony mellett szeretnének elhelyezni egy konténert. Ehhez 30 m2 
nagyságú területet szeretnének bérelni az Önkormányzattól, és ezért éves szinten 
184.480,- Ft+ÁFA bérleti díjat fizetnének. Összevont bizottsági ülésen a 
kérelmet bizottsági tagok megvitatták, és javasolták mindezt Képviselı-
testületnek elfogadásra. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az elıterjesztést szavazásra 
bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
138/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 
sz.) kérelmét, és az önkormányzat tulajdonát képezı 069/23 hrsz.-ú. 
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Szeghalom külterület alatti ingatlanból 30 m2 területet részükre bérbe ad, 
távvezérelt spektrum monitoring állomás konténerének elhelyezése céljából. A 
bérleti díjat 184.480,- Ft+ÁFA/év összegben állapítja meg, a bérleti szerzıdés 
alapján. 
 
Megbízza a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésével. 
 
Határid ı: 2011. október 26. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/7. sz. napirend: Iskolatej-program 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A napirend 2 elıterjesztést, és 2 határozati 
javaslatot tartalmaz, mely szerint 2011. október 3-tól 2011. december 22. közötti 
idıszakra továbbra is biztosítja Önkormányzat az iskolatejet az óvodásoknak és 
általános iskola 1-4. évfolyamos tanulói számára, összesen 590 fı részére. Ezt az 
összeget az Önkormányzat költségvetésének mőködési céltartalékából javasolja 
biztosítani. 
Összevont bizottsági ülésen az elıterjesztés határozati javaslatait elfogadásra 
javasolták bizottsági tagok, hogy továbbra is biztosítva legyen az iskolatej és a 
SVÁB-GASZTRO Kft.-vel kössék meg a szállítási keretszerzıdést. Kéri a 
hozzászólásokat. 
 
Elek Ferencné testületi tag: Kérdése arra vonatkozik, hogy szeghalmi 
vállalkozót támogatva, akitıl vásárolnák a tejet, megoldható lenne-e az iskolatej 
biztosítása. 
 
Macsári József polgármester: Többször elhangzott már az iskolatej 
biztosításával kapcsolatban, hogy UNIÓ-s forrásból finanszírozzák az iskolatej 
programot, amely egyértelmően elıírja az UHT-s tejet, és a 2 dl nagyságú 
kiszerelést, melyet a helyi vállalkozók egyelıre nem tudnak biztosítani. 
Véleménye szerint is az lenne a jobb, ha helyi vállalkozóktól szereznék be, de 
ezeket a feltételeket szabták meg a programban, és ezeket itt nem lehet jelenleg 
biztosítani. Bizottságok összevont ülésen támogatták az elıterjesztésben 
szereplı határozati javaslatokat, melyeket javasol elfogadásra, és azokat 
szavazásra terjeszti. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat 
hozták: 
 

H a t á r o z a t 
 

139/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az 
iskolatej-program folytatásával. A város 2011. évi költségvetésének mőködési 
céltartalékából 1.100 e Ft-ot biztosít a felmerülı kiadásokra. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határid ı: Értelem szerint 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 

 
H a t á r o z a t 

 
140/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a SVÁB-GASZTRO Kft.-vel, iskolatej biztosítására 
kötendı, 2011. december 31-ig érvényes Szállítási Keretszerzıdést aláírja. 
 
Határid ı: 2011. szeptember 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/8. sz. napirend: Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
rendelet módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Jogszabályi változásokat szükséges átvezetni a 
helyi szociális rendeletben, amely többek között a rendszeres pénzellátás 
fogalmának meghatározására irányul, illetve megváltozott a bérpótló juttatás 
fogalma, és változott a helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság is, 
amely szintén indokolta a rendelet módosítását. A rendelet értelmében 
lakásfenntartási támogatást lehet igényelni víz, gáz, villany, tüzelı, lakbér, 
albérleti hozzájárulás, csatornahasználati díj és szemétszállítási költség 
támogatására is, amennyiben a kérelmezık ennek megítélésére jogosultak, ami 
2.500,- Ft-nál nem lehet kevesebb összeg. Bizottságok véleményezték a 
rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolták Képviselı-testületnek. Kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, és a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja, amelyet szavazásra terjeszt. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:  
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SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

13//2011.(IX. 27.) számú önkormányzati rendelete 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen 

módosított 5/1997.(III. 28.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) 
módosításáról  

 
1. § 

 
 A rendelet 3.§ (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek:  
 
d) aktív korúak ellátásának (rendszeres szociális segély és foglalkoztatást 
helyettesítı támogatás) megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése 
 

2. § 
 

A rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
h) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a 
gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a 
rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az 
özvegyi járadék, a növelt összegő öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi 
járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá 
a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élı, illetve tartósan beteg 
vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó 
személy özvegyi nyugdíját, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, 
a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli 
ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok 
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és 
nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a 
gyermeknevelési támogatás, az idıskorúak járadéka, a foglalkoztatást 
helyettesítı támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti 
helytállásért elnevezéső pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi 
szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás. 

 
3. § 

 
A rendelet 7.§ (1) bekezdés m) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
m)  foglalkoztatást helyettesítı támogatás  
 

4. § 
 

A rendelet 7.§ (2) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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e)  helyi lakásfenntartási támogatás. 
 

5. § 
 

A rendelet 10. § (1), (3), és a (9) bekezdésben a „bérpótló juttatás” 
szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítı” támogatás szövegrész 
kerül. 

6.§ 
 

A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(1) A szociális törvényben szabályozott alanyi és normatív lakásfenntartási 
támogatáson túl helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szeghalmi 
állandó lakóhellyel rendelkezı személy, akinek a családjában az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
mindenkori legkisebb összegének 255%-át és a család tagjai egyikének sincs 
vagyona. 
 
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: 2.500,-Ft. 
 
(3) A kérelem folyamatosan benyújtható az 1. számú melléklet szerinti 
formanyomtatványon. 
 
(4) A kérelemhez csatolni kell: 
 
a) a család valamennyi tagjának a jövedelem igazolását (nyugdíjszerő ellátás 
esetén az ellátásról szóló igazolást.)  
b) nyilatkozatot a lakáshasználat jogcímérıl, amelyre tekintettel az ellátást kéri. 
c) annak a közüzemi szolgáltatónak a számláját, vagy azt a nyilatkozatot, ahová 
a támogatást kéri utaltatni. 
 
(5) Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy 
albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részletét, a közös 
költséget, a csatornahasználati díjat, a szemészszállítás költségeit, valamint a 
villanyáram, a víz-és gázfogyasztást, valamint a tüzelıanyag költségeit kell 
érteni.  
 
(6) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása egy évre történik. 
 
(7) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezıt a kérelem benyújtása 
hónapjának elsı napjától illeti meg. 
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(8) Ha a kérelmezı jövedelmi vagy lakáskörülményeiben a jogosultsági idı alatt 
változás történik, 10 napon belül köteles a szociális irodánál írásban jelezni. 
 
(9) Helyi lakásfenntartási támogatásra nem jogosult a kérelmezı, ha számára 
alanyi vagy normatív alapon már állapítottak meg lakásfenntartási támogatást, 
vagy a lakott lakáson kívül másik lakható ingatlannal rendelkezik, aki 
mezıgazdasági jármővel rendelkezik, illetve aki személygépjármővel 
rendelkezik, kivéve a mozgáskorlátozottak számára, mozgáskorlátozottságra 
tekintettel megítélt gépkocsit, ez esetben a kérelmezı köteles a határozatot is 
csatolni a kérelméhez.  
 
(10) A megállapított támogatás az ügyfél által kérelmezett szolgáltatóhoz 
minden hónap 5. napjáig utalással történik. 
 

7. § 
 

A rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja és 12. §-a hatályát veszti.  
 

8. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kedvezıbb rendelkezéseit a 
folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 
 
1. számú melléklet 

 
K É R E L E M  

helyi lakásfenntartáshoz 
Alulírott …………………………………… (szül.hely: ………………………… 
szül.idı:………. év …………. hó ……… nap, an.: 
……………………………...) 
Szeghalom, ……………………….……. u. ………………….. szám alatti lakos, 
azzal a kéréssel fordulok a tisztelt Polgármesteri Hivatalhoz, hogy részemre 
helyi lakásfenntartási támogatást megállapítani szíveskedjenek. 
A lakásfenntartási támogatás összegét 

□ víz  
□ gáz  
□ villany  
□ tüzelı  
□ lakbér 
□ albérleti hozzájárulás 
□ csatornahasználati díj 
□ szemétszállítás költsége 

támogatás formájában kérem. 
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3/9. sz. napirend: Közkifolyók megszüntetése, tartalék kutak megtartása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: 2006. januárjában kötött szerzıdést az 
Önkormányzat a Békés Megyei Vízmővek Zrt.-vel 48 db közkifolyó 
mőködtetésére. Augusztus hónapban a Vízmővek szakembereinek 
közremőködésével újból át lettek vizsgálva a városban lévı közkifolyók abból a 
célból, hogy szükséges-e számuk csökkentése, mivel fenntartásuk sokba kerül a 
város lakosságának. Tekintettel arra, hogy a vízbekötéssel nem rendelkezık 
részére 150 méteren belül vízvételi lehetıséget kell biztosítani közkifolyón 
keresztül a jelenlegi jogszabályok alapján, így javasolja, hogy összesen 42 db 
közkifolyót tartsanak továbbra is üzemben, 16 db-ot tartalékkutat meghagyni és 
37 db-ot véglegesen megszüntetni. A tartalék kutat a Vízmővek Zrt. nem szereli 
le teljesen, de itt vízvételi lehetıség nincs, és ezután is kell a havi költségeket 
fizetni. Összevont bizottsági ülésen valamennyi bizottság támogatta az 
elıterjesztést. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket.  
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Amennyiben megszavazza a Képviselı-
testület az elıterjesztésben foglaltakat, ez esetben a kutak még az idén lezárásra 
kerülnek? Ez ugyanis sokat jelentene az éves vízdíjszámlát tekintve. 
 
Macsári József polgármester: A határozat meghozatala után errıl értesítést 
kap a Vízmővek Zrt., és ehhez képest kell eljárniuk, csakis a 42 db közkifolyót 
kell további üzemeltetésre meghagyni. Nyílván ez már érinti az ez évi 
költségvetést, és hosszú távon mindez megtakarítást eredményez. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Indítványozza, amit tartalékkútnak meghagynak, 
javasolja ellenırizni, és odafigyelni, hogy onnan illegálisan ne legyen vízvételi 
lehetıség. 
 
Macsári József polgármester: A tartalék kutakat figyelemmel kell kísérni, 
hogy abból valóban ne legyen vízvételi lehetıség. 
 
Elek Ferencné testületi tag: Kérdezi, hogy a 6 db mintavételi kút, melybıl van, 
ami megszüntetendı és van, amelyik mőködésben van, ennek a díját a város 
fizeti-e, illetve a Vímővek Zrt. 
 
Macsári József polgármester: Természetesen ezeknek a díját a város fizeti, 
egyeztetés történt az ÁNTSZ. intézményével, és a mintavételi kutaknak az elıirt 
feltételeknek meg kell felelniük. 
Fentiek után javasolja elfogadásra az elıterjesztést, és azt szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
 

141/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elhatározza, hogy 
2011. október 1-tıl a településen lévı 95 db közkifolyóból 42 db-ot továbbra is 
üzemeltet, így a vízbekötéssel nem rendelkezı lakosok részére biztosítja 
közkifolyón keresztül a vízvételi lehetıséget. Ezzel egyidejőleg indokoltnak tart 
16 db közkifolyót tartalékkútnak meghagyni, és 37 db-ot véglegesen 
megszüntetni. A Békés Megyei Vízmővek Zrt.-vel ennek alapján szükséges 
megkötni az új szerzıdést 2011. október 1-tıl 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/10. sz. napirend: Szeghalom Újtelepi volt iskolában lakások kialakítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztéssel kapcsolatban hangsúlyozza, 
hogy a költségvetéssel kapcsolatban már említette, miszerint a Képviselı-
testület olyan szociális rendeletet alkotott meg, mely éves szinten mintegy 60 
millió forint kiadást jelent a városnak. Ez egyrészt arra szolgál, hogy a központi 
jogszabályoknak megfelelıen ki tudja az Önkormányzat egészíteni azokat az 
ellátásokat, amelyben a rászorulók jogszabály szerint részesülnek, illetve tudják 
biztosítani azokat a helyi támogatásokat, akik megfelelnek a rendeletben 
foglaltaknak. Úgy gondolja, hogy az egyenlı teherviselés elve alapján nem 
teheti meg az Önkormányzat, hogy a város lakosságának egy része, a város 
költségvetésének terhére egyesek ettıl lényegesen nagyobb támogatáshoz 
jussanak. Az elmúlt idıszakban felmérte a Hivatal, hogy az önkormányzati 
bérlakások esetében mekkora összegő a kint lévıség. Egy önkormányzati 
bérlakás csoportnál különösen kirívó a kintlévıség, amely elsısorban nemcsak a 
bérleti díj meg nem fizetésére vonatkozik, hanem a közüzemi költségek meg 
nem fizetésére is. Itt néhány lakónak már 1,3 – 1,4 millió tartozása van az 
Önkormányzat felé. Összevont bizottsági ülésen az elıterjesztést megvitatták a 
bizottságok, és egyértelmő volt a véleménye valamennyi képviselınek és 
bizottsági tagnak, hogy 2012-tıl nem teheti meg a város, hogy ettıl eltekint. 
Lényeges változások várhatóak következı évben az önkormányzatok 
finanszírozásában, ezért ilyen folyamatos kintlévıségeket nem lehet 
megengedni, amelyek még növekednek is. Az elıterjesztés azt tartalmazza, hogy 
az Újtelep XIII. u.- 1. sz. alatt lévı üresen álló volt iskola épületének átalakítása 
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révén kialakításra kerülne 11 db szükséglakás, és a nem fizetık ezekbe a 
lakásokba költöznének. Egy ad-hoc bizottság megvizsgálja az összes 
bérlakásban lakók tartozását (mibıl tevıdött össze, és milyen idıponttól 
kezdve), és ennek függvényében utalják ki ezeket a szükséglakásokat az erre 
rászorulók részére. Ezek a lakások 30 és 40 m2 közötti alapterülető kis lakások 
lesznek a tervek szerint, és mindegyik külön víz- villanymérıvel felszerelve. A 
lakásalapban erre a forrás biztosítva van. Mindezt csak addig biztosítja az 
Önkormányzat az ott lakók részére, ameddig a bérlık finanszírozzák a felmerülı 
költségeket. Továbbra nem mőködhet, hogy az Önkormányzat kifizeti a bérlı 
gázdíját, víz- és villanydíját. Az érintett lakótömb lakóinak csak nagyon kis 
része tesz eleget fizetési kötelezettségének, amit viszont az Önkormányzatnak 
haladéktalanul meg kell fizetni a közüzemi szolgáltatók felé, mert kikapcsolják a 
szolgáltatást. Az összevont bizottsági ülésen hozott állásfoglalás támogatta a 
tervek elkészítését az épület átalakítására vonatkozóan, majd a közbeszerzési tv. 
szerint kiválasztásra kerül a kivitelezı. Tekintettel arra, hogy beltéri munkákról 
van szó, akár év végével is elkezdıdhet az átalakítás, hogy mielıbb 
befejezıdjön a kivitelezés lehetıleg szeghalmi vállalkozókkal, és a Képviselı-
testület által alakított ad-hoc bizottság javaslatot hoz arra, kik azok a lakók, akik 
odaköltöznek a nagymértékő felhalmozott adósságuk miatt. A Hivatal egy 
munkatársat alkalmaz a tartozások behajtása miatt és nem eredménytelenül, ami 
csupán azt jelenti, hogy az adósságok nem emelkedtek. Ezeket a lépéseket meg 
kell tenni az Önkormányzatnak, és a cél az, hogy a Tildy u. 16-18. 
önkormányzati lakótömb visszanyerje az eredeti funkcióját, és ne fordulhasson 
elı hasonló eset. Az így megüresedı lakásokat értékesíteni kell majd fiatal 
házasok részére, mely az Önkormányzat részére bevételt jelent, de a fiatal 
házasoknak is lehetıséget tudnak ezzel biztosítani. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Az írásos elıterjesztéssel egyetért, de ezeket a 
felszabaduló lakásokat elidegenítik, ez a távlati cél? Ez esetben nem lesznek 
önkormányzati ingatlanok? 
 
Macsári József polgármester: Az elidegenítés még távlati cél, de 
elidegenítésük esetén is még maradnak önkormányzati bérlakások, és 
megjegyzi, hogy Szeghalomnak a környezı településekhez képest többszöröse 
az önkormányzati bérlakás állománya. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Szeghalom város erején felül tart fenn 
önkormányzati bérlakásokat, ma 157 db-ot, ebbıl 105 tömblakásban van és 52 
egyedi lakás. Régóta foglalkoztatja az önkormányzat vezetését az a gondolat, 
hogy mi legyen a már említett önkormányzati lakótömb lakóival, akik nem 
fizetnek sem bérleti díjat, sem közüzemi díjakat, ebbıl szinte sportot őzve. 
Jogilag lehetséges, hogy a nem fizetıknek felmondható a bérleti jogviszony, és a 
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lakásból így kitehetıek, de az Önkormányzat azt nem vállalja fel, hogy ezeket a 
bérlıket az utcára telepítse ki, de szükséglakásba költözésük megoldást 
jelentene, akik nem fizetik a már felhalmozódott kiadásokat. Csökkenteni 
kellene az önkormányzati lakások számát, Füzesgyarmatot tekintve ott 12 db 
van, Körösladányban és Vésztın pedig néhány szolgálati lakás van. Nem biztos, 
hogy Szeghalom városának 157 db lakást fenn kell tartania önkormányzati 
lakásként, és kint lévıségek más lakótömböknél is jelentkeznek. Egyetért azzal, 
hogy a felszabadult Tildy 16-18. sz. alatti lakásokat értékesítsék, hiszen erre 
igény is van. Javasolja az elıterjesztés elfogadását, hogy mielıbb építse meg az 
Önkormányzat a 11 db szükséglakást, melyek egyelıre elegendıek lesznek a 
nagy tartozású bérlık részére. Itt a Szociális Bizottság foglalkozik a lakás 
kiutalásokkal, és alaposabban kellene tanulmányozni, hogy a kérelmezı 
alkalmas-e tömblakásban élni, jelenleg a Tildy u. 16-18. sz. épületet tekintve. 
 
Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az 
elıterjesztésben foglaltakat. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 

142/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a 
tulajdonában lévı Szeghalom Újtelep XIII. u. 1. sz. alatt üresen álló, volt 
Iskola épületében 11 db önkormányzati lakás kialakításával, 30 és 40 m2 
közötti alapterületekkel. A lakások túlnyomórészt 3 helyiségbıl állnak: szoba, 
konyha vagy konyhasarok, illetve fürdıszoba és közös elıtér, külön áram- és 
vízmérıvel ellátva, ahol a főtés vegyes tüzeléső kályhával történne. A 
kivitelezés befejezése után – várhatóan 2012-ben – a lakásokat azoknak a 
bérlıknek biztosítják, akiknek az önkormányzati lakásokban nagy összegő 
lakbér és közüzemi költség hátralékuk van. 
 
A kialakításhoz szükséges költségek elızetes becslések szerint lakásonként 1 – 
1,5 millió forintot jelentenek, melyet Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetésének (lakásalap) terhére biztosít. A kiviteli tervek elkészülte 
után a kivitelezıt közbeszerzési eljárással kell kiválasztani. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 

 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 



 25 

3/11. sz. napirend: DAOP pályázat módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Korábban rendkívüli képviselı-testületi ülésen 
elfogadta Képviselı-testület pályázat benyújtását győjtı utakkal kapcsolatban. A 
pályázat része volt a Szabolcs vezér utca teljes hosszában. A rendezési terv 
azonban győjtı útnak viszont csak a 47. fıközlekedési úttól a hídon túli területig 
határozza győjtı útként a Szabolcs vezér utcát. Ennek alapján kell a pályázatban 
is meghatározni a győjtı utakat a támogatás érdekében, és ennek értelmében a 
126/2011. (VIII. 23.) Ökt. sz. határozatot hatályon kívül kell helyezni, és a 
fentieknek megfelelıen szükséges a pályázatot benyújtani. Javasolja az 
elıterjesztést elfogadásra, melyet a bizottságok is támogattak. Kéri a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az 
elıterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

143/2011. (IX. 26.) Ökt. sz.  
 
A Képviselı-testület a DAOP-3.1.1/B-11 pályázati felhívásra – mely 
önkormányzati győjtı utak felújítására vonatkozik – pályázatot nyújt be a 
Szeghalom Bajcsy Zs. utca – Érmellék utca, Kandó K. utca, Szeleskert utca 
I. szakaszának felújítására. 
A győjtı utak tervezett összköltsége: 129.925.250,- Ft, melybıl a Képviselı-
testület vállalja, hogy a 12.992.525,- Ft (10 %) önrészt a 2012. évi 
költségvetése terhére biztosítja. Az igényelt támogatás összege: 116.932.725,- 
Ft (90 %). 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
A Képviselı-testület egyúttal döntött abban, hogy a korábban e tárgyban hozott 
126/2011. (VIII. 23.) Ökt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ı: 2011. október 15. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/12. sz. napirend: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde alapító okiratának 
módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 



 26 

Macsári József polgármester: Az alapító okirat módosítására azért volt 
szükség, mert az Óvoda Bölcsıdének önálló adószáma volt, mely szabálytalan, 
hiszen az intézmény pénzügyi és gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal 
látja el. Ehhez képest kell az alapító okiratot módosítani, melyet a bizottságok is 
támogattak. Kéri a hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, és az alapító okirat 
módosításának elfogadását szavazásra terjeszti. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 

144/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsıde Szeghalom Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

1., Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
4. Törzsszáma: 633864 

OM azonosító száma: 028112 

2., Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
8. A költségvetési szerv besorolása: 

Gazdálkodási jogkör: önállóan mőködı költségvetési szerv. 
Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 
Az intézmény elsısorban szakmai célú költségvetési keretekkel 
rendelkezik, melyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási 
joggal és felelısséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához 
szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, ezen kívül 
egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt 
szolgáló, külön szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény 
pénzügyi – gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 

 
3., Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

12., A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 Alaptevékenységi szakágazat: 851020 óvodai nevelés. 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. szerinti óvodai nevelés 3 
éves kortól a tankötelezettség megkezdéséig, valamint 3 éven aluli 
gyermekek gondozása – nevelése. 
 

Az Alapító Okirat módosításai 2011. szeptember 27. napján lépnek 
hatályba. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
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Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/13. sz. napirend: Észak-Békés Megyei Nyugdíjas Szervezetek Egyesület 
pályázatának támogatása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Támogatói nyilatkozatot kérelmez az Egyesület 
„gyógykúratúra” kistérségi nyugdíjas egészségnap LEADER pályázat 
benyújtásához. A füzesgyarmati Gara szállóban mintegy 300 szeghalmi és 
környékbeli nyugdíjas lehet részese az egészségnapnak, gyógykezelésekkel 
együtt, sikeres pályázat esetén. Bizottságok támogatták a kérelmet, és kéri a 
hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, a kérelmet szavazásra bocsátja, 
melynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
H a t á r o z a t 

 
145/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja az Észak-
Békés Megyei Nyugdíjas Szervezetek Egyesülete (5520 Szeghalom Tildy Z. 
u. 30.) által benyújtandó pályázatot.  
 

- Projekt címe: „Gyógykúratúra” Kistérségi nyugdíjas egészségnap 
- Célterület azonosító: 1 020 814   
- Célterület megnevezése: Sárréti események, rendezvények 

támogatása 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatói nyilatkozatról értesítse az 
Egyesületet. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/14. sz. napirend: Pályázat támogatása szabadtéri kulturális rendezvények 
helyszíneinek fejlesztésére 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés LEADER pályázat benyújtását 
tartalmazza, amely szabadtéri kulturális rendezvények helyszíneinek, és 
eszközeinek fejlesztésére vonatkozik. Pályázati támogatás esetén lehetıség lesz 
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a Mővelıdési, Sport- és Szabadidı Központ mobil színpadához hangtechnikai 
eszközök, valamint védıeszközök beszerzésére. Támogatás mértéke az össz. 
költség 80 %-a, a szükséges önerı 20 %-át pedig az Önkormányzat biztosítja 
nyertes pályázat esetén. Bizottságok támogatták az elıterjesztést, és kéri ezzel 
kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, és a pályázat benyújtását szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

146/2011. (IX. 26.) 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, melynek tervezett összköltsége 10.000.000,- Ft, az 
igényelt támogatás összege: 8.000.000,- Ft (80 %). Képviselı-testület vállalja, 
hogy a 20 % önerıt, azaz: 2.000.000,- Ft-ot (mindenkori ÁFA) a 2011. évi 
költségvetése terhére biztosítja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. október 31. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/15. sz. napirend: Pályázat támogatása a Sétakert fejlesztésére 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés a Sétakert (emlékpark) 
fejlesztésére vonatkozik, további utcabútorok vásárlására szeretne az 
Önkormányzat pályázati támogatást nyerni, térkı burkolat kialakításra, valamint 
5 db pad és 10 db kézi hulladékgyőjtı beszerzésére. Az összköltség 80 %-ára 
lehet itt is pályázni, és a szükséges 20 % önerıt az Önkormányzat biztosítja 
nyertes pályázat esetén. Bizottságok támogatták a pályázat benyújtását. Kéri a 
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fentiekkel kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem 
volt, majd az elıterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 

147/2011. (IX. 26.) 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 Sétakert (emlékpark) fejlesztésére, 
pihenıhelyek kialakítására, utcabútorok beszerzésére. A fejlesztés tartalmazza a 
pihenıhelyek térkı burkolat kialakítását, valamint 5 db pad és 10 db kézi 
hulladékgyőjtı beszerzését, melynek tervezett összköltsége: 866.498,- Ft, az 
igényelt támogatás összege: 693.198,- Ft (80 %). Képviselı-testület vállalja, 
hogy a 20 % önerıt, azaz: 173.300,- Ft-ot (mindenkori ÁFA) a 2011. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. október 31. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/16. sz. napirend: Támogatói nyilatkozat a Körös-Sárrét Turizmusáért 
Egyesület pályázatához 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az Egyesület szintén LEADER pályázat 
benyújtásához kér támogatói nyilatkozatot Körös-Sárréti események, 
rendezvények célterületre. A kérelem támogatását a bizottságok is javasolták, 
kéri ezzel kapcsolatban az esetleges véleményeket, észrevételeket. Hozzászólás 
nem volt, és a kérelmet szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
148/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a Körös-
Sárrét Turizmusáért Egyesület által benyújtandó 1020814 pályázati azonosító 
számú, Körös-Sárréti események, rendezvények célterületre vonatkozó 
LEADER pályázatot. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatói nyilatkozatról értesítse az 
Egyesületet. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/17. sz. napirend: Senshi Sportegyesület pályázatának támogatása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Senshi Sportegyesület szintén támogatást kér 
pályázatuk benyújtásához. Korábban, már a költségvetés elfogadásakor is szó 
volt arról, hogy a Karate Egyesület pályázatához az önrész finanszírozásához a 
lehetıséget az Önkormányzat biztosítja, mivel önkormányzati ingatlan 
fejlesztésérıl van szó, és ez szerepel is a költségvetésben. Az épület emeleti 
szintjén és lépcsıfeljáróban lévı nyílászárók cseréjére, folyosó burkolására szól 
a pályázat benyújtása. A kérelemben szerepel, hogy a támogatói nyilatkozat 
milyen pontokra szóljon, többek között a pályázati összeg elıfinanszírozására, 
illetve üzemeltetési kötelezettség biztosítására. Javasolja a kérelem támogatását, 
és kéri a véleményeket. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
így szavazásra bocsátja a kérelmet. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

149/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a 0992/2. hrsz.-
ú, Szeghalom Tildy Z. u. 15-17. sz. ingatlan  tulajdonosa támogatja a Senshi 
Sportegyesület (5520 Szeghalom Kinizsi u. 30. sz.) által benyújtandó Leader 
pályázatot (célterület azonosító: 1020821, célterület megnevezése: Non-profit 
szervezetek fejlesztését szolgáló tevékenységek támogatása), és hozzájárul az 
épület felújításához. A pályázat az önkormányzati tulajdonában lévı, Egyesület 
telephelyéül szolgáló fenti ingatlan emeleti szintjén és a lépcsıfeljáróban 
található nyílászárók cseréjét, a folyosó burkolását, és Egyesület számára történı 
eszközbeszerzést tartalmazza.  
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Képviselı-testület nyertes pályázat esetén a pályázati összeget 
elıfinanszírozza, és biztosítja az Egyesület részére, hogy az ingatlant a 
pályázatban megjelölt üzemeltetési kötelezettség lejártáig használja. Az 
üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 
évig tart. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/18. sz. napirend: BURSA HUNGARICA Ösztöndíj pályázat 2012. évi 
fordulójához csatlakozás 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés azt tartalmazza, hogy az 
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint az elızetes 
csatlakozási szerzıdés aláírásra kerüljön. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tesz majd javaslatot arra, hogy a felsıoktatási intézményben tanuló szeghalmi 
diákok közül ki jogosult a támogatás elnyerésére. Bizottságok támogatták az 
elıterjesztést, kéri a véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, és az elıterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

150/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete csatlakozik a 
BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2012. évi fordulójához. Pályázni csak szeghalmi állandó lakhellyel rendelkezı 
hallgató pályázhat. 
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a pályázó 
lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerően együtt lakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek jövedelmét. 
A pályázati kiírásban az egy fıre jutó nettó átlagjövedelem összegét 29.000,- Ft-
ban határozza meg. A pályázó családja vagyonnal nem rendelkezhet. 
A megítélhetı támogatást 5.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. A 
pályázatokat a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága bírálja 
el. 
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A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 
aláírásával, valamint felkéri, hogy a pályázat kiírásával kapcsolatban tegye meg 
a szükséges intézkedéseket. 
 
Határid ı:  

- Nyilatkozat benyújtásának határideje: 2011. október 14. 
- Pályázat kiírása: 2011. október 17. 

Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/19. sz. napirend: Szeghalmi Nyugdíjasokért Alapítvány kérelme 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ugyancsak támogatói nyilatkozatot kér a 
Szeghalmi Nyugdíjasokért Alapítvány Kuratóriumának elnöke is, a 45 éves a 
Szeghalmi Nyugdíjas Klub címő rendezvényéhez. Támogatásra érdemes 
mindenképpen a kérelem és javasolja a támogatói nyilatkozatot ennek 
megfelelıen biztosítani részükre, kötelezettséggel ez sem jár. Szavazásra 
bocsátja a kérelmet, melynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 

151/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a Szeghalmi 
Nyugdíjasokért Alapítvány (5520 Szeghalom Tildy Z. u. 30 sz. székhelyő) 
nyugdíjas baráti nagytalálkozó „45 éves a Szeghalmi Nyugdíjas Klub”  címő 
rendezvényét, és támogatja az Egyesület által benyújtandó Leader pályázatot.  

 
- Célterület azonosító: 1020814 
- Célterület megnevezése: Körös-Sárréti események, rendezvények 

támogatása 
 

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatói nyilatkozatról értesítse az 
Egyesületet. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/20. sz. napirend: Polgármesteri Hivatal épületében nyílászáró csere 
Elıadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Az elıterjesztés azért vált szükségessé, mert a 
Polgármesteri Hivatalban lévı ablakok nagyon rossz állapotban vannak, 
balesetveszélyesek, javítani nem lehet, ezért cseréjük feltétlenül indokolt. 
Elızetes felmérés szerint a korszerő, hıszigetelt kivitelő nyílászárók cseréje kb. 
bruttó 6,5 millió forint költséget jelent. Tekintettel arra, hogy 2011. évben már 
volt közbeszerzési eljárás épület felújítás kivitelezı kiválasztására a nyílászáró 
csere kivitelezıjét is a Kbt. elıírásai szerint kell kiválasztani, és a felhívást 
közvetlenül 3 ajánlattevı részére kell megküldeni. Ki kell választani a 
legolcsóbb közbeszerzési szakértıt, aki lebonyolítja a fenti összegbe kerülı 
nyílászárók cseréjét. Bizottsági tagok támogatták az elıterjesztést, kéri a 
véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem 
hangzott el, így javasolja az elıterjesztés szerinti határozati javaslatát 
elfogadásra, és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

152/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a 
Polgármesteri Hivatal épületének nyílászáró cseréje 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. Kállai Sándor (5600 
Békéscsaba Kinizsi u. 13. sz.) hivatalos közbeszerzési tanácsadót. 
A beruházás forrása: a 2011. évi költségvetési rendeletben biztosított 
felhalmozási céltartalék.  
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A képviselı-testületi ülésnek egyéb írásos 
elıterjesztése nincs. Tájékoztatja képviselıtársait, hogy a korábbi testületi 
döntés értelmében elvégezte feladatát a megbízott szakember, aki átvizsgálta a 
városközpontban lévı összes fát, és sajnos a szakvélemény alapján több fát 
szükséges kivágni. Amennyiben a képviselık, bizottsági tagok a szakvéleményt 
szeretnék megtekinteni, illetve a szakértıvel személyesen találkozni, erre a 
lehetıség adott lesz. A továbbiakban bejelenti, hogy a soron következı 
képviselı-testületi ülés a testvértelepülésen Kalotaszentkirályon lesz, 2011. 
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október 22-én, és a munkaterv szerinti napirendek közül elmarad a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola beszámolója, tekintettel az 
intézményvezetésnél történt személyi változásra, mivel rövid idı telt el a 
megbízott vezetı munkába állását tekintve. Több bejelentése nincs, kérdezi 
képviselıtársait, hogy van-e közérdekő bejelentésük. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Az elmúlt hónapok során több olyan jelzést 
kapott, hogy közlekedést segítı táblákat szeretnének kihelyezni, amit 
folyamatosan jelzett a Mőszaki Iroda felé. Kérdése, hogy ezeknek a tábláknak a 
kihelyezésére mikor kerül sor. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A korábbi testületi ülésen már felvetette a kóbor kutyák 
esetét, és jelenleg is van a szeméttelepnél kennelekben több kutya elhelyezve. 
Ezeknek a helyzetén segítve, több szeghalmi civil vállalja a kutyák ellátását saját 
erıbıl, valamint számukra a jobb körülmény biztosítását, mivel szívükön viselik 
a kóbor kutyák sorsát. Ennek fejében csupán azt kérik, hogy az ott dolgozó 
gondnokok ne legyenek ellenük, és ezt a Mőszaki Iroda felé tolmácsolja. 
 
Mester Csaba testületi tag: A Vörösmarty utcai lakosok azzal a kéréssel 
keresték meg, hogy korábban az utcájukban lévı gesztenyefákat rendszeresen 
permetezték, most viszont ez elmaradt. A permetezés most is indokolt lenne a 
kártevık megjelenése miatt, és ebben intézkedést kérnek. 
 
Macsári József polgármester: A közlekedést segítı táblákat tudomása szerint a 
Mőszaki Iroda megrendelte, melyeket hamarosan kihelyeznek a rendırségi 
közlekedésbiztonsági egyeztetés után. Örül Ács Zsolt képviselıtársa 
felvetésének, hogy a befogott kóbor kutyák sorsát szívükön viselve, szeghalmi 
civilek gondoskodnak ellátásukról, így nekik köszönhetıen a kutyákat nem 
kellett elaltatni, hanem menhelyre kerülhettek, és esetleg gazdára találhatnak. Az 
állatvédıknek ezért nagy tisztelet jár, és megköszöni nekik a gondoskodást. 
Megjegyzi, hogy az ott dolgozó köteles minden segítséget megadni az ellátást 
illetıen munkakörébıl eredıen. A Vörösmarty utcai gesztenyefák védelme 
érdekében a szakemberek lehetıség szerint intézkedni fognak. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A gesztenyefákat érintı betegségek az 
országban szinte mindenhol jellemzıek, és szakemberek tájékoztatása szerint 
kivonták a forgalomból azt a szert, amivel korábban permetezték, védték a fákat, 
újat pedig még nem vezettek be. Ezért maradt el idén a gesztenyefák 
permetezése, remélhetıleg jövıre már forgalomba hoznak új szert, amivel 
védhetik a fákat. 
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Macsári József polgármester: Mivel több bejelentés nincs, megköszöni 
mindenkinek a figyelmét, akik a nyilvános testületi ülést figyelemmel kísérték, 
és a testületi ülést lezárja. Képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja 
munkáját. 
 

Kmf. 
 

 Macsári József Dr. Oláh Ernı 
  polgármester címzetes fıjegyzı 

 


