
  Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala 

    5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 

             Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. 

 

1006-13/2012. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
október 26-i, Kalotaszentkirályi (Románia) kihelyezett ülésén. 

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Hegyesi Zsuzsanna és Z.Nagy Tibor testületi tagok. Dr. 
Farkas József alpolgármester, Dr. Pénzely Erika jegyző, Póka András György 
Kalotaszentkirály testvértelepülés polgármestere, Szakácsi Gyuláné 
jegyzőkönyvvezető, 

Macsári József polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, külön 
köszönti Póka András György Kalotaszentkirály testvértelepülés polgármesterét 
és képviselőit. Örömmel vette, hogy a település határán szép faragott táblán ki 
van írva Szeghalom, mint testvértelepülés. 

Póka András György Kalotaszentkirály testvértelepülés polgármestere: 
Köszönti a szeghalmi Képviselő-testület tagjait, a vendégeket, kívánja, hogy 
érezzék jól magukat Kalotaszentkirályon, a testületi üléshez jó munkát kíván. 

Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
kihelyezett ülése határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti 
napirendek megtárgyalását, mellyel a testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 

1.sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról. 

Előadó: Macsári József polgármester 

Macsári József polgármester: A napirendet az összevont bizottsági ülés 
megtárgyalta ( két bizottság határozatképes volt, egy bizottság nem) és 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 

128/2012.(X.26.) Ökt.sz. 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatokról szóló jelentést elfogadta. 

 

2. sz. napirend: Rendeletalkotás a helyi jelentőségű természeti értékek védetté 
nyilvánításáról 

Előadó: Macsári József polgármester 

Macsári József polgármester: Az összevont bizottsági ülés szintén 
megtárgyalta, és a jelenlévő bizottsági tagok javasolták a Képviselő-testületnek, 
hogy a helyi jelentőségű védett természeti értékekről szóló rendeletet alkossa 
meg. 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

22/2012. (X. 27.) rendelete 

egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról 

  

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestülete a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. 
§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1. számú mellékletben 
felsorolt egyes fákat, illetve azok termőhelyeit helyi védettségűvé nyilvánítja. 

2. § 



  3

A védetté nyilvánítás célja a természeti értékek károsodásának megelőzése, 
elhárítása, az eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, a jelen 
és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása. 

 
3. § 

(1) A védett természeti értékek egészségi állapotának megőrzése érdekében 
végzendő munkálatok:  
a) A fellépő növényi és állati kártevők elleni megelőző védelem biztosítása .  
b) A száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítása, a növényi részek eltávolítása 
után sebkezelés.  
c) A megfelelő növőtér - és a lombkoronának megfelelő földterület - állandó 
gyommentességének biztosítása.  
(2) A védett természeti érték termőterülete védőövezetnek tekintendő. A 
védőövezet a törzs és a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges 
vetülete körben 2 méterrel megnövelve.  
(3) A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a 
következő ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag 
a védett fasor fafajának megfelelő, túlkoros méretű fa lehet.  
(4) Védett fasor védőövezetébe a fasor fajától eltérő fajú faegyedet ültetni nem 
lehet.  

4.§ 

A 2. melléklet tartalmazza a védett értékek természetvédelmi kezelési tervét. 

5. § 

A terület természetvédelmi kezelési feladatait Szeghalom Város Önkormányzata 
látja el. 

6. § 

(1) Ez a rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő- testületének 7/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 45. § (4) 
bekezdése, és 4. számú függeléke. 



 

1. számú melléklet  Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2012. (X. 27.) számú 

egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
rendeletéhez 

 

Szeghalom védett természeti értékeinek jegyzéke 

 

1) Kocsányos tölgy (Quercus robur) 
Termőhely: Petőfi utcai óvoda udvara 

Az érintett terület helyrajzi száma: 1024/1 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

2) Lucfenyő (Picea abies)  
Termőhely: D’Orday – kastély kertje 

Az érintett terület helyrajzi száma: 1023/1 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

3) Kocsányos tölgyek (Quercus robur) 
Termőhely: Sportpálya töltés melletti területén, valamint a Kórház-kert 
területén  

Az érintett terület helyrajzi száma: 521, 529/1 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

4) Vadgesztenyék (Aesculus hippocastenum) 
Termőhely: D’Orsay – kastély előkertje 

Az érintett terület helyrajzi száma: 1024/2 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 
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5) Kocsányos tölgy(Quercus robur) 
Termőhely: Bethlen G. utca – Nagy M. utca kereszteződésében  

Az érintett terület helyrajzi száma: 1011 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

6) Japánakácok (Sophora japonica) 
Termőhely: Kossuth tér 

Az érintett terület helyrajzi száma: 513 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

7) Vadgesztenyék (Aesculus hippocastenum) 
Termőhely: Kossuth tér 

Az érintett terület helyrajzi száma: 513 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

8) Japánakácok (Sophora japonica) 
Termőhely: Bocskai utcai lakóterületen 

Az érintett terület helyrajzi száma: 975/6 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

9) Japánakácok (Sophora japonica) 
Termőhely: Tildy Z. utca 5. udvarán 

Az érintett terület helyrajzi száma: 981/2 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

10) Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 
Termőhely: orvosi rendelő kertjében 

Az érintett terület helyrajzi száma: 497 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 
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Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

A védetté nyilvánítás indoka: városképi, történeti és ökológiai 
szempontból fenntartásának biztosítása. 

11) Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 
Termőhely: Dózsa Gy. utcán 

Az érintett terület helyrajzi száma: 457/2 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

12) Magyar kőris és japánakácok (Fraxinus angustifolia ssp. 
pannonica) 
Termőhely: leány kollégium 

Az érintett terület helyrajzi száma: 498 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

A védetté nyilvánítás indoka: városképi, történeti és ökológiai 
szempontból fenntartásának biztosítása. 

13) Gimnázium faállománya 
Termőhely: Péter András Gimnázium 

Az érintett terület helyrajzi száma: 239/5 

Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 

Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 

A védetté nyilvánítás indoka: a gimnázium udvarán található faállomány 
(szomorú japánakác, kőrisfák, szilfák, juhar, gömbjuhar, japánakác) idős 
koruk, egészségi állapotuk, és változatos fajuk miatt városképi, történeti 
és ökológiai szempontból fenntartásának biztosítása. 

 

3. sz. napirend: Intézmények alapító okiratainak módosítása 

Előadó: Macsári József polgármester 

Macsári József polgármester: Az alapító okiratok módosítása során részben 
névváltozás, részben az új köznevelésről szóló törvény előírásait kellett 
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átvezetni a középiskola, az általános iskola, a napközi otthonos óvoda és 
bölcsőde alapító okiratán. 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy mindhárom határozati javaslatra 
vonatkozóan a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta: 

H a t á r o z a t 

129/2012.(X.26.) Ökt.sz. 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja:  

1. Az Alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  

„5. Az intézmény tagozata:  

Nappali tagozat: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola 

Levelező tagozat: gimnázium 

Esti tagozat: gimnázium” 

2. Az Alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  

„12. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről 
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti gimnázium és 
szakközépiskolai oktatás és nevelés, szakképzés. 

 Elsődleges alapvető szakágazat:  TEÁOR 853100 általános 
középfokú oktatás 

 További szakágazata:   TEÁOR 853200 szakmai középfokú 
oktatás” 

3. Az Alapító okirat 13.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  

„13.1. Alaptevékenységek: 

5590111: Kollégiumi  szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók részére 

8520211: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8.évfolyam) 

8520221: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 



  8

8531111: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás ( 9-12/13.évfolyam) 

8531121: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
gimnáziumi oktatása 

( 9-12/13.évfolyam) 

8531141: Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 

8531211: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-
12/13.évfolyam) 

   -          Informatika, 

   -          Gépészet, 

   -          Könnyűipar, 

   -          Közlekedés szakmacsoport 

8531221: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
szakközépiskolai oktatása (9-12/13.évfolyam) 

8531241: Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 

8531311: Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 

- 31 521 09 1000    Gépi forgácsoló 

- 31 521 09 0100 31 01   Esztergályos 

- 31 521 09 0100 31 04   Köszörűs 

- 31 521 09 0100 31 05   Marós 

- 31 521 10 1000   Géplakatos 

- 31 521 10 0100 31 01   Gépbeállító 

- 31 521 11 1000    Hegesztő 

- 31 521 11 0100 31 01   Bevontelektródás hegesztő 

- 31 521 11 0100 31 02   Egyéb eljárás szerinti hegesztő 

- 31 521 11 0100 31 03   Fogyóelektródás hegesztő 

- 31 521 11 0100 31 04   Gázhegesztő 

- 31 521 11 0100 31 05   Hegesztő-vágó gép kezelője 

- 31 521 11 0100 31 06   Volframelektródás hegesztő 
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- 33 542 05 0100 21 04   Textiltermék összeállító 

- 33 542 05 0010 33 01   Csecsemő- és gyermekruha készítő 

- 33 542 05 0010 33 02   Férfiszabó 

- 33 542 05 0010 33 03   Női szabó 

- 34 521 03   Gépi forgácsoló 

- 34 521 06   Hegesztő 

- 34 521 04   Ipari gépész 

- 34 542 03  Fehérnemű-készítő és kötöttáru 
összeállító 

- 34 542 04   Férfiszabó 

- 34 542 06   Női szabó 

- 54 521 03   Gépgyártástechnológiai technikus 

- 54 481 04   Informatikai rendszergazda 

- 54 481 03  Infokommunikációs hálózatépítő és 
üzemeltető 

- 54 481 05   Műszaki informatikus 

- 54 542 02   Ruhaipari technikus 

8531321: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása  

( 9-10.évfolyam) 

8531341: Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató 

8531351: Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) 

8532111: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 

- Szakközépiskola 

- Szakiskola 

- Saját tanműhely üzemeltetése. 

- 31 521 09 1000    Gépi forgácsoló 
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- 31 521 09 0100 31 01   Esztergályos 

- 31 521 09 0100 31 04  Köszörűs 

- 31 521 09 0100 31 05   Marós 

- 31 521 10 1000   Géplakatos 

- 31 521 10 0100 31 01   Gépbeállító 

- 31 521 11 1000    Hegesztő 

- 31 521 11 0100 31 01   Bevontelektródás hegesztő 

- 31 521 11 0100 31 02   Egyéb eljárás szerinti hegesztő 

- 31 521 11 0100 31 03   Fogyóelektródás hegesztő 

- 31 521 11 0100 31 04   Gázhegesztő 

- 31 521 11 0100 31 05   Hegesztő-vágó gép kezelője 

- 31 521 11 0100 31 06   Volframelektródás hegesztő 

- 33 542 05 0100 21 04   Textiltermék összeállító 

- 33 542 05 0010 33 01   Csecsemő- és gyermekruha készítő 

- 33 542 05 0010 33 02   Férfiszabó 

- 33 542 05 0010 33 03   Női szabó 

- 54 542 01 0010 54 02   Ruhaipari technikus 

- 54 542 01 0010 54 03   Textilipari technikus 

- 54 481 03 0100 52 01   Számítástechnikai 
szoftverüzemeltető 

- 54 481 03 0010 54 01   Informatikai hálózattelepítő és –
üzemeltető 

- 54 481 03 0010 54 03   IT biztonságtechnikus 

- 54 481 03 0010 54 04   IT kereskedő 

- 54 481 03 0010 54 05   Számítógéprendszer-karbantartó 

- 54 481 03 0010 54 07   Webmester 

- 52 523 01 0100 52 01   PLC programozó 
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- 54 862 01 0000    Munkavédelmi technikus 

- 55 345 01 0010 55 05   Nemzetközi szállítmányozási és 
logisztikai szakügyintéző 

- 54 345 02 0000    Logisztikai ügyintéző 

- 54 345 02 0001 54 01   Nemzetközi szállítmányozási 
ügyintéző 

8532121: Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

8532141: Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 
felnőttoktatás 

8532211: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

8532221: Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

8532241: Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás 

8532311: Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai 
oktatás a szakképzési évfolyamokon 

8532321: Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali 
rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

8532341: Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

8542111: Felsőfokú szakképzés 

8559211: Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő igényű 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

8559221: Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos 
nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

8559311: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

- A2 C alapfokú  Angol nyelvvizsgára felkészítő 

- B2 C középfokú  Angol nyelvvizsgára felkészítő 
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- A2 C alapfokú  Német nyelvvizsgára felkészítő 

- B2 C középfokú  Német nyelvvizsgára felkészítő 

8559321: Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

- 31 521 09 1000    Gépi forgácsoló 

- 31 521 09 0100 31 01   Esztergályos 

- 31 521 09 0100 31 04  Köszörűs 

- 31 521 09 0100 31 05  Marós 

- 31 521 10 1000   Géplakatos 

- 31 521 10 0100 31 01   Gépbeállító 

- 31 521 11 1000    Hegesztő 

- 31 521 11 0100 31 01   Bevontelektródás hegesztő 

- 31 521 11 0100 31 02   Egyéb eljárás szerinti hegesztő 

- 31 521 11 0100 31 03   Fogyóelektródás hegesztő 

- 31 521 11 0100 31 04   Gázhegesztő 

- 31 521 11 0100 31 05   Hegesztő-vágó gép kezelője 

- 31 521 11 0100 31 06   Volframelektródás hegesztő 

- 33 542 05 0100 21 04   Textiltermék összeállító 

- 33 542 05 0010 33 01   Csecsemő- és gyermekruha készítő 

- 33 542 05 0010 33 02   Férfiszabó 

- 33 542 05 0010 33 03   Női szabó 

- 54 542 01 0010 54 02   Ruhaipari technikus 

- 54 542 01 0010 54 03   Textilipari technikus 

- 54 481 03 0100 52 01   Számítástechnikai 
szoftverüzemeltető 

- 54 481 03 0010 54 01   Informatikai hálózattelepítő és –
üzemeltető 

- 54 481 03 0010 54 03   IT biztonságtechnikus 
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- 54 481 03 0010 54 04   IT kereskedő 

- 54 481 03 0010 54 05   Számítógéprendszer-karbantartó 

- 54 481 03 0010 54 07   Webmester 

- 52 523 01 0100 52 01   PLC programozó 

- 54 862 01 0000    Munkavédelmi technikus 

- 55 345 01 0010 55 05   Szállítmányozási szakügyintéző 

- 54 345 02 0000    Logisztikai ügyintéző 

- 54 345 02 0001 54 01   Nemzetközi szállítmányozási 
ügyintéző 

- 31 521 01   Bevontelektródás kézi ívhegesztő 

- 31 521 03   Fogyóelektródás védőgázas 
ívhegesztő 

- 31 521 05   Gázhegesztő 

- 31 521 09   Volfrámelektródás védőgázas 
ívhegesztő 

- 21 542 01   Lakástextil-készítő 

- 31 542 08   Szövő 

- 21 542 02   Textiltermék-összeállító 

- 51 481 03   Webmester 

- 51 481 02   Szoftverüzemeltető-
alkalmazásgazda 

8560911: Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

8560921: Munkaerő piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai 
szolgáltatások 

9101211: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

9312041: Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása 

  
A 8520221, 85322121, 8531221, 8531121, 8531231, 8532221, 8532321, 
8555921 szakfeladatok esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
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nevelése, oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztő 
pedagógus igénybevételével. 
Az ellátandó fogyatékosság típusai: a többi tanulóval nevelhető értelmi, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók integrált 
nevelése, oktatása.” 
 

3. Az Alapító okirat 15.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  

„15.1. Nappali tagozat: 

 Gimnáziumi évfolyamok:  

6 évfolyam (6-12. évfolyam)  

  4 évfolyam (9-12. évfolyam)  

  5 évfolyam (9-13. évfolyam) 

3 évfolyam nappali munkarend szerinti felnőttoktatás 

 Szakközépiskolai évfolyamok: 

  4 évfolyam (9-12. évfolyam) 

2 évfolyam (11-12. évfolyam) szakmai végzettségűek érettségire 
felkészítése  

 Szakiskola évfolyamok: 

  2 évfolyam (9-10. évfolyam 

 Szakképzési évfolyamok: 

  4 évfolyam szakközépiskola + (13-14. évfolyam) OKJ szerint 

  3 évfolyam szakiskola OKJ szerint 

  2 évfolyam technikus képzés (13-14. évfolyam) OKJ szerint.” 

4. Az Alapító okirat módosítása 2012. november 1-én lép hatályba. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Macsári József polgármester 
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H a t á r o z a t 

130/2012.(X.26.) Ökt.sz. 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tildy Zoltán 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.  

1. Az Alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  

„1. Az intézmény neve:  

Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat 

Pecsétjének lenyomata:”  

2. Az Alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  

„3. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 

Típusok megnevezése: Általános iskola, alapfokú művészeti iskola, 
nevelési tanácsadó és pedagógiai szakszolgálat. 

Az intézmény önálló egységei: 

Általános iskola 

Alapfokú művészeti iskola 

Pedagógiai szakszolgálat” 

3. Az Alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  

„5. Az intézmény tagozata:  

 Általános iskola általános tantervű tagozata” 

4. Az Alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  

„9. Az intézmény működési köre: 

 Szeghalom Város közigazgatási határa” 

5. Az Alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  

„10. Az intézmény jogállása:  

 Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv” 

6. Az Alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
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„13. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat számai: 

 Alaptevékenységek: 

5629121: Óvodai intézményi étkeztetés 
5629131: Iskolai intézményi étkeztetés 
5629141: Tanuló kollégiumi étkeztetés 
6820221: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

8520111: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése, 
oktatása: a többi tanulóval nevelhető értelmi, beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók integrált 
nevelése, oktatása. 
8520211: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése, 
oktatása: a többi tanulóval nevelhető értelmi, beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók integrált 
nevelése, oktatása. 
8520311: Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban: zongora; 
fafúvós (furulya, klarinét, fuvola, fagott) tanszakok. 
8520321: Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágban: 
szobrászat, festészet, grafika tanszakok, táncművészeti ágban: társastánc 
tanszak, szín és bábművészeti ágban: színjáték tanszak. 
8559111: Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
8559121: Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
8559141: Általános iskolai tanulószobai nevelés 
8559151: Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
8560111: Pedagógiai Szakszolgáltató tevékenység 
      Pedagógiai Szakszolgálat feladatai: gyógypedagógiai 
tanácsadás, korai fejlesztés,       gondozás; fejlesztő felkészítés, nevelési  
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tanácsadás; logopédiai ellátás;továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadás; gyógytestnevelés. 
8560121: Korai fejlesztés, gondozás 
8560131: Fejlesztő felkészítés 
9101211: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

Választható tanórai foglalkozások szervezésével segíti a 
személyiség gazdagodását, a művelt emberré válást, a 
továbbtanulást, pályaválasztást. Rehabilitációs foglalkozás 
szervezésével segíti a beilleszkedési, magatartási 
rendellenességgel, tanulási zavarral rendelkező tanulók 
személyiségfejlődését. 
A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók megsegítésére képesség kibontakoztató foglalkozást 
szervez. 

9312041: Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása 

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 

 5590992: Egyéb máshova nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
 5629162: Üdülői, tábori étkeztetés 
 5629172: Munkahelyi étkeztetés 
 5629202: Egyéb vendéglátás 
 6820222: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 

7. Az Alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  

„15. Az intézmény évfolyamai: 

15.1. Általános tantervű tagozat 

  8 évfolyammal működő általános iskola 

15.2. Alapfokú művészetoktatás 

 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapképző, 4 továbbképző évfolyam)” 

8. Az Alapító okirat módosítása 2012. november 1-én lép hatályba. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Macsári József polgármester    
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H a t á r o z a t 

131/2012.(X.26.) Ökt.sz. 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.  

1. Az Alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  

„12. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 Alaptevékenységi szakágazat: 851020 óvodai nevelés. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai 
nevelés 3 éves kortól a tankötelezettség megkezdéséig, valamint 3 éven 
aluli gyermekek gondozása – nevelése.” 

2. Az Alapító okirat 12.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  

„12.1. Alaptevékenységek: 

8510111: Óvodai nevelés, ellátás 

8510121: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: 

a többi gyermekkel nevelhető értelmi, beszédfogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő gyermekek integrált nevelése. 

8891011: Bölcsődei ellátás” 

3. Az Alapító okirat módosítása 2012. november 1-én lép hatályba. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 

Határidő: 8 napon belül  

Felelős: Macsári József polgármester  

 

Időközben megérkezett a Képviselő-testület ülésére Dr. Farkas József 
alpolgármester és Z. Nagy Tibor testületi tag. Így a Képviselő-testület jelenlévő 
tagjainak száma 6 főre emelkedett.) 
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4. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolánál 
osztálylétszám meghatározása 

Előadó: Macsári József polgármester 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról  szól, hogy a 
középiskolában engedélyezzék a maximális osztálylétszámot 4 osztály esetében 
20 %, 1 osztály esetében 20+10 %-al eltéríteni, mely a költségvetés 
szempontjából fontos, mivel nem kellett az osztályokat megosztani, kisebb 
létszámú több osztályt fognak indítani. 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 

132/2012.(X.26.) Ökt.sz. 

Szeghalmon Város Önkormányzata, mint a Tildy Péter András Gimnázium és 
Szigeti Endre Szakképző Iskola (5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.) fenntartója 
engedélyezi a 9/G1, 9/G2, és a 11/G osztályokban a maximális osztálylétszám 
legfeljebb húsz százalékkal történő átlépését, valamint  a 10/G osztályban a 
20%-on felül még további 10%-on belüli emelést a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 3. sz. melléklet II. rész 7. és 8. pontja alapján. 

Megbízza Macsári József polgármestert, hogy gondoskodjon a további 
szükséges intézkedések megtételéről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Macsári József polgármester 

 

5. sz. napirend: Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás 
dokumentumainak módosítása. 

Előadó: Macsári József polgármester 

Macsári József polgármester: A szarvasi központú TISZK-ben is a köznevelési 
törvény alapján névváltozást kell átvezetni, melyet a TISZK-ben lévő 
önkormányzatoknak megállapodással jóvá kell hagyni. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 

133/2012.(X.26.) Ökt.sz. 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
előterjesztett Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási 
Megállapodás 6. számú módosítását, valamint a hozzátartozó Együttműködési 
megállapodás a pénzügyi feladatok ellátásáról 1. sz. mellékletet a Székely 
Mihály Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános 
Könyvtár intézmény névváltozása miatt.   

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
Társulás elnökét. 

Határidő: 8 napon belül  

Felelős: Macsári József polgármester  

 

B e j e l e n t é s e k : 

- Beszámoló a 2012. évi önkormányzati beruházások  állásáról 

Előadó: Macsári József polgármester 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy milyen 
beruházások valósultak meg a településen. A legnagyobb felújítás a víztorony 
felújítása még mindig folyamatban van, a szín kiválasztása a tegnapi nap 
folyamán történt meg. Az összevont bizottság ülés szintén elfogadásra javasolta 
a napirendet. 

Elek Ferencné testületi tag: Kérdése, hogy mikorra várható a víztorony 
felújításának befejezése. 

Macsári József polgármester: Ez év végére a felújítás befejeződik. A pénzügyi 
teljesítés megosztásra került úgy, hogy a Békés megyei Vízművek vállalattól 
kapott rekonstrukciós hányad két részben van átutalva illetve leszámlázva, mely 
azt jelenti hogy jövő év márciusban illetve szeptemberben kell a teljes 
végszámlát kifizetni a Békés megyei Vízművek Vállalat felé kifizetni. A 
Vízművek Vállalattól kapott bérleti díjból kerül finanszírozásra a víztorony 
felújítása. 

Ács Zsolt testületi tag: A napirenddel kapcsolatban köszöni Hegyesi Zsuzsanna 
bizottsági elnöknek, hogy támogatták a Fáy - Tildy utcai összekötő járdaszakasz 
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építését. Kérése, hogy Fáy utcában lévő kisebb járdajavítások is készüljenek el, 
amennyiben van rá lehetőség. 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Felmérték a műszaki iroda vezetőjével a 
javítandó illetve új járda építés iránti kérelmeket. Nagyon sok olyan járda van a 
városban, mely azonnali javítást igényel. A Pénzügyi Bizottság javaslatot tett 
melyek azok a járdaszakaszok, melyeket feltétlen szükséges még az idén 
megjavítani a 2012. évi költségvetési keret terhére.  Erről a 2012. október 29-i 
testületi ülésen döntés születik. 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban más kérdés, 
vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 

134/2012.(X.26.) Ökt.sz. 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2012. évi 
beruházásairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

- Szeghalom Érmelléki utcanyitás előirányzat módosítása 

Előadó: Macsári József polgármester 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy összevont bizottsági ülésen is 
tájékoztatta  a képviselő-testületi és bizottsági tagokat, hogy a költségvetésben 
meghatározott 4 millió Ft kevés a kisajátításra, illetve telekvásárlásra az 
Érmelléki útca vonatkozásában. Javasolja – mellyel az összevont bizottsági ülés 
egyetértett – hogy a felhalmozási tartalék terhére 700 ezer Ft-al kerüljön 
kiegészítésre, tekintettel arra, hogy valamennyi tulajdonossal sikerült 
megállapodni, így az utca szélesítésének akadálya nem lesz. A feladatra 
összesen 4,7 millió Ft kerül felhasználásra. 

A bejelentéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 

135/2012.(X.26.) Ökt.sz. 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Érmelléki 
utcanyitáshoz szükséges és a 2012. évi költségvetésben szereplő 4 millió Ft 
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előirányzatot a felhalmozási tartalék terhére 700 ezer Ft-al megemeli. Így a 
feladatra összesen 4,7 millió Ft kerül felhasználásra. 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Macsári József polgármester 

 

Macsári József polgármester: További bejelentésként elmondja, hogy a 
Többcélú Kistérségi Társulás mint társulás meg fog szűnni. Viszont vannak 
olyan feladatok, melyeket továbbra is közösen kívánnak fenntartani illetve 
működtetni. Felül kell vizsgálni a társulási megállapodásokat a törvényi 
változások miatt, a  jogszabályi változásokat át kell vezetni. A kötelező 
feladatok közül Dévaványa gesztorságával a szociális feladatokat viszik tovább, 
a központi orvosi ügyeletet Szeghalom gesztorságával, de úgy, hogy valamennyi 
település külön-külön indítja el a közbeszerzési eljárást a szolgáltatásra 
vonatkozóan. A belső ellenőri feladatokat illetően Szeghalom lesz a gesztor, 
melyhez a környező települések létszámarányosan biztosítják a költségeket. Ez 
szintén kötelező feladat, melye a települések külön-külön nem tudnának ellátni. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
mindhárom határozati javaslatra vonatkozóan 6 igen szavazattal – egyhangúlag 
– az alábbi határozatokat hozta: 

H a t á r o z a t 

136/2012.(X.26.) Ökt.sz. 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, 
hogy 2013. január 1-et követően a Kistérségi Társulással együtt kíván működni, 
a társulási megállapodás felülvizsgálatát az új Önkormányzati törvénynek való 
megfeleltetés érdekében támogatja. 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 

Határidő: azonnal 

Felelős Macsári József polgármester 

H a t á r o z a t 

137/2012.(X.26.) Ökt.sz. 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, 
hogy 2013. január 1-ét követően fennmaradó és az új Önkormányzati törvény 
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IV. fejezetének megfelelően átdolgozandó társulás feladatai közül ellátja a 
Társulási Megállapodás 

- III/B Fejezet 2. pontjában szereplő egészségügyi feladatot, vagyis a 
térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyeletet 
létrehozását, működtetését. A központi ügyelet székhelye: Szeghalom 
Ady E. u. 1/b. A társult önkormányzatok maguk folytatják le a szükséges 
pályázati, közbeszerzési eljárásokat annak érdekében, hogy 2013. január 
1-től az új szerződést meg lehessen kötni a finanszírozóval. 

- III/B Fejezet 5. pontjában szereplő belső ellenőrzési feladatot. 

A Társulási Megállapodás III/B. fejezet 3. pontjában szereplő szociális, 
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását intézményi formában az 
Egységes Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény (Székhely: Dévaványa) útján 
kívánja ellátni. 

Megbízza a polgármestert a további szükséges feladatok ellátásával. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Macsári József polgármester 

H a t á r o z a t 

138/2012. (X:26) Ökt.sz. 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás megállapodását 2013. július 1-ig a 
2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § alapján felül kell vizsgálni és módosítani 
szükséges. 

A finanszírozásra a 2013. évre vonatkozó költségvetési törvény ismeretében kell 
visszatérni. 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 

Határidő: 2013.július 1. 

Felelős: Macsári József polgármester 

 

- Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ TÁMOP -3.2.13-12/1 jelű 
pályázata 

Előadó: Macsári József polgármester 



  24

Macsár József polgármester: A bejelentéssel kapcsolatban elmondja, hogy 
TÁMOP-os pályázatot nyújt be a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ. A 
pályázatban a tanórán kívüli feladatok ellátásában vállalnak szerepet. 
Valamennyi oktatási intézmény csatlakozott a pályázathoz, mely 100 %-ban 
támogatott és 25 % előleg igénylésére van lehetőség. A pályázat egy éves 
futamidejű, 5 éves fenntartási idővel, 25 millió Ft értékkel. Kéri a testületet, 
hogy értsen egyet, hogy az intézmény benyújtsa a pályázatot. Az összevont 
bizottsági ülés támogatásra javasolta pályázat benyújtását. 

A bejelentéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 

139/2012.(X.26.) Ökt.sz. 

1.) A Szeghalom Város Képviselő-testülete, mint a Művelődési, Sport-és 
Szabadidő Központ fenntartója, támogatja az intézmény TÁMOP – 
3.2.13-12/1 jelű „ Kulturális  intézmények részvétele a tanórán kívüli 
nevelési feladatok ellátásában” pályázaton való indulását. 

 
2.) A támogatás intenzitása 100 %, önerő biztosítása nem szükséges. A 

pályázat utófinanszírozású, előlegként lehívható összeg 25 %. 
Amennyiben szükségessé válik likviditási támogatást nyújt az Önkormányzat, 
azzal, hogy az Intézmény köteles az Önkormányzat által megelőlegezett 
összeget az általa elnyert támogatás bankszámlájára történő megérkezését 
követő három munkanapon belül az Önkormányzat bankszámlájára visszautalni. 

3.) Az Önkormányzat és az Intézmény – amennyiben előleg biztosítása 
szükségessé válik –  a finanszírozás biztosítására és a részletek rögzítése 
érdekében megállapodást köt. 

 
4.) Szeghalom Város Önkormányzata a TÁMOP 3.2.13-12/1 projekt 

vonatkozásában, fenn kívánja tartani a projekt révén elért eredményeket, 
és nem hoz olyan döntést, amely a fenti projekt vonatkozásában a 
fenntartási kötelezettség lehetőségét akadályozná. 

 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 

 
- Oktatási intézmények működtetése 2013. január 1-től 
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Előadó: Macsári József polgármeser 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a szeptember végi testületi 
ülésen úgy határozatak, hogy a források és információk tudatában döntenek 
arról, hogy az oktatási intézményeket 2013. január 1-től működtetik-e tovább, 
bár sokkal több információval nem rendelkeznek. Tekintettel arra, hogy 
valamennyi oktatási intézmény szakmai irányítását 2013. január 1-től az állam át 
fogja venni, az épületek továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak. 
Figyelembe véve azt, hogy a legutóbbi költségvetési törvény tervezet 
módosításaiban már úgy jelent meg, hogy a helyi iparűzési adó nem kerül 
elvonásra - az SZJA kiegészítést és a súlyadó 60 %-át elviszik - javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az oktatási intézmények működtetési költségét 
vállalja. 

A bejelentéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 

140/2012. (X.26.) Ökt.sz. 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az 
Önkormányzat oktatási intézményeinek működtetését 2013. január 1-től vállalja. 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 

Határidő: 2012. október 31. 

Felelős: Macsári József polgármester 

 

- Macsári József polgármester részére jutalom megállapítása 

Előadó: Hegyesi Zsuzsanna pénzügyi bizottság elnöke 

Hegyesi Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke:  Pénzügyi Bizottság javasolja 
Macsári József polgármester részére, az éves szinten 2 havi bérnek  megfelelő 
költségvetésben betervezett jutalom, második félévre eső összegének  – első 
részét június hónapban megkapta – a kifizetését. Mivel a város gazdálkodása 
továbbra is stabil és kiegyensúlyozott, nincsenek pénzügyi nehézségek, a féléves 
beszámolóban részletezésre került a város megfelelő vagyongazdálkodása, a 
település képe rendezett és folyamatos a fejlődés, ezért a Pénzügyi Bizottság 
javasolja   második félévre 1 havi bérének megfelelő jutalom kifizetését.  

Bartis Márton alpolgármester: Miután a javaslattal kapcsolatban kérdés, 
vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
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Macsári József polgármester bejelenti, hogy a szavazásban nem vesz részt. 

Bartis Márton alpolgármester: A szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 

141/2012.(X.26.) Ökt.sz. 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 4/A. § alapján Macsári József 
polgármester részére egy havi munkabérének megfelelő összegű jutalmat állapít 
meg.  

Megbízza az alpolgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Bartis Márton alpolgármester 

 

- Veres Csaba hivatásos tűzoltó lakáskérelme 

Előadó: Dr. Pénzely Erika jegyző 

Dr. Pénzely Erika jegyző: Felolvassa a lakáskérelmet. (Jegyzőkönyv mellé 
csatolva.) 

Macsári József polgármester: A kérelemből megállapítható, hogy két 
sportolóról van szó, egyikük közfeladatot ellátó hivatásos tűzoltó. Annak 
különösen örül, ha egy fiatal pár a városban kíván letelepedni. Javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy támogassa kérelmet és amennyiben lesz olyan 
jellegű üres önkormányzati lakás mely részükre kiutalható  – jelenleg nincs – azt 
biztosítsa számukra. A kérelemmel kapcsolatban kérdés, más vélemény nem 
hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

 

H a t á r o z a t  

142/2012.(X.26.) Ökt.sz. 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Veress 
Csaba hivatásos tűzoltó és élettársa lakásigényét.  Mivel jelenleg üres lakás 
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nincs, amennyiben lesz megfelelő megüresedő önkormányzati bérlakás, azt 
részükre biztosítja, az Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 
5/1994. sz. rendelet 5. §-a alapján, munkaviszonyának idejére. 

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 

Határidő: Értelemszerű 

Felelős: Macsári József polgármester 

 

Bartis Márton alpolgármester: Köszönti Macsári József polgármestert abból az 
alkalomból,  hogy  október 20-án volt 10 éve, hogy  Szeghalom város 
szavazóinak többsége  polgármesternek megválasztotta.  Az eltelt 10 év alatt 
bebizonyította, hogy a város lakói jól választottak. A város fejlődése, szépülése, 
a város gazdálkodása mind ezt igazolja. Kívánja, hogy Macsári József 
polgármester úr még sokáig, hasonló sikerrel és eredménnyel vezesse a város 
életét, gazdálkodását. Az elmúlt 10 évhez gratulál, további munkájához jó 
egészséget, kitartást és sok erőt kíván. 

Macsári József polgármester: Köszöni a gratulációt. Elmondja, hogy ez 
alkalomból volt egy kedves meglepetés a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
részéről, Dr. Pénzely Erika jegyző asszony szervezésével, melyet ezúton is 
megköszön. 

Póka András György Kalotaszentkirály polgármestere: Szintén gratulál 
Macsári József polgármester úrnak 10 éves polgármesteri munkájához és 
további jó erőt, egészséget kíván. 

Macsári József polgármester: Köszöni a gratulációt, továbbá köszöni a 
jutalmazást. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülésén más napirend, 
bejelentés nem hangzott el, megköszöni a megjelenést a Képviselő-testület 
kalotaszentkirályi kihelyezett ülését bezárja. 

 

K.m.f.t. 

 

 Macsári József       Dr. Pénzely Erika 

          polgármester       jegyző 
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