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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 
27-én tartott nyilvános üléséről 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. Pénzely Erika 
jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, 
művelődési vezető főtanácsos, Nagy István, Gyáni Károly, Kerekes Lászlóné, 
Nagyné Kincses Ilona, Kohut Tibor irodavezetők, Erdei Erika óvodavezető, 
Barta Tibor Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltségvezető-helyettes, 
Farkasné Gali Mária jegyzőkönyv-vezető 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, a napirendi pontok kapcsán meghívottakat, és a 
televíziónézőket, akik a helyi közvetítést figyelemmel kísérik. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 8 fő képviselő jelen van, és az 
ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 
azzal, hogy a 12/2. sz. előterjesztést zárt ülésen tárgyalják. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúlag 
egyetértett. 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A 3/2012. I. 19.) Ökt. sz. határozattal 
kapcsolatos jelentést kiegészíti azzal, hogy a Nagy Miklós Városi Könyvtár és 
Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény vezetői álláshelyére 2 pályázat 
érkezett. A Képviselő-testület Koczó Éva pályázatát támogatta, akit megbízott 
az intézmény vezetésével. Kéri az írásos anyaggal kapcsolatos hozzászólásokat.  
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Bartis Márton alpolgármester: A 11/2012. (I. 30.) sz. határozat értelmében 
Képviselő-testület az Érmelléken 5 ipari park besorolású telket jelölt ki 
értékesítésre. A földhivatali bejegyzések megtörténtek, és kérdése, hogy mikor 
kerül sor az ingatlanok meghirdetésére, licitálására.  
 
Ács Zsolt testületi tag: A 24/2012. (II. 27.) Ökt. sz. határozattal kapcsolatban 
jegyzi meg, hogy a Bocskai u. 5-7. sz. lakótömbnél a fakivágással kapcsolatban 
problémák merültek fel. Ez orvosolva lett-e már? 
 
Macsári József polgármester: A jelenlegi testületi ülés napirendjei között 
szerepel a vagyonrendelet tervezete, és a rendelet elfogadása után, annak 
értelmében meghirdetésre kerülnek a földhivatal által már átvezetett, 
elidegeníthető területek. Ezeknek a területeknek az értékbecslése már 
folyamatban van. Nem tud a fakivágással kapcsolatban említett problémáról. A 
lakók kérelmét támogatta a Képviselő-testület, és engedélyezte a fakivágást, 
amit rábíztak a lakóközösségre. A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás 
nincs, szavazásra bocsátja a jelentést a szóbeli kiegészítéssel együtt. Szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
53/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az 
elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt. 
 
2. sz. napirend: Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkaerő piaci 
helyzetről 
Előadó: Munkaügyi Központ Kirendeltségének vezetője 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a Munkaügyi Központ Szeghalmi 
Kirendeltség részéről megjelent Barta Tibor kirendeltségvezető-helyettest. 
Véleménye szerint igényesen összeállított, tényszerű írásos anyag lett 
előterjesztve a Képviselő-testület elé. Az adatokból látható, hogy a szeghalmi 
álláskeresők száma az elmúlt évhez viszonyítva csökkent ugyan, de még mindig 
soknak mondható a 298 fő. Szomorú, hogy az 50 éven felettiekből 176 fő 
szeghalmi lakos. A regisztrált álláskeresők 61 %-a nem részesül semmilyen 
ellátásban, míg a korábbi időszakban ez az arányszám 30 % volt. Összevont 
bizottsági ülésen Szélpál Ildikó kirendeltség vezető jelen volt, aki a kérdésekre 
válaszolt. Kéri az anyaggal kapcsolatos hozzászólásokat. 
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Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Kimondottan szeghalmiakra vonatkozik a 
kérdése. Mi annak az oka, hogy a városban a regisztrált álláskeresők 61 %-a 
nem részesül ellátásban? Ez a duplája az eddigi százalékos aránynak. További 
kérdése, hogy van-e adat azokról a munkanélküliekről, akik sehol nem 
szerepelnek, nincsenek nyilvántartva sem a Munkaügyi Központnál, sem az 
Önkormányzatnál.  
 
Z. Nagy Tibor testületi tag: Egyszerűsített foglalkoztatásban lévő személyek 
hol vannak nyilvántartva, van-e erre vonatkozó adat? 
 
Bartis Márton alpolgármester: Az adatok alapján látható, hogy az elmúlt évek 
alatt csökkent a Békés megyében lévő munkanélküliek száma. 2011-ben a 
szakmunkások száma 10.600, 2012-ben 10.300, a márciusi adat szerint, pedig 
már 900 alatti. Minek tudható ez be? Ezek az emberek, akik kiestek ebből a 
körből, részesülnek-e valamilyen ellátásban, vagy munkához jutottak? 
Másik kérdése, hogy a munkát kereső szakmunkások milyen szakmával 
rendelkeznek, és mi lehet az oka annak, hogy ők nem találnak munkát. 
 
Barta Tibor kirendeltségvezető-helyettes: A Munkaügyi Központ Szeghalmi 
Kirendeltsége minden évben nagy örömmel tesz eleget az Önkormányzat 
kérésének, amikor szeretnének tájékozódni a települést érintő munkaerő piaci 
kérdésekről. Ez már hagyománnyá vált, hiszen minden évben rendszeresen 
napirenden van a tájékoztatásuk. A felvetett kérdésekre válaszolva, nagyon 
egyszerű a magyarázat arra, hogy a 61 %-os ellátásban nem részesülők száma 
miért ilyen magas, hiszen tavaly ez 30 % volt. 2011. szeptemberben 
megváltozott a foglalkoztatási törvény úgy, hogy az álláskeresési segélyt 
eltörölték, és az álláskeresési járadék futamidejét 9 hónapról 3-ra csökkentették 
le. Az eltörölt álláskeresési segélyben volt az a fajta ellátás, amikor 200 
munkaviszonyban töltött nap után már 3 hónapos ellátást tudtak megállapítani az 
álláskeresőknek. Ezt, hogy kivették, így ettől az ellátástól nagyon sokan elestek, 
hiszen amikor a munkájával bárki elérte a 200 napot igénybe vette az ellátást, 
ismét lenullázódott a munkaviszonya, amit az ellátásnál figyelembe tudnak 
venni. Jelenleg 365 nap munkaviszonyban töltött időre van szükség az ellátás 
megállapításához. Ez magyarázza az ellátatlanok számának a növekedését.  
További kérdés volt, hogy a regisztrációban nem szereplő személyekről van-e 
bármilyen információja a Munkaügyi Központnak. Példaként említi, hogy az 
idén az országos közfoglalkoztatási programban a vízügy szervezte a munkákat, 
és ekkor olyan álláskeresők is megjelentek a kirendeltségükön, akik már régen 
jártak hivatalukban, pedig munkanélküliek voltak. Becslésük szerint ezeknek a 
személyeknek a száma nem lehet jelentős, csupán pár %-os, hiszen 90-95 %-
osnak mondható a regisztrált munkanélküliek száma. Megjegyzi, hogy aki 
nyilvántartásukban nem szerepel, annak valami oka van. 
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Egyszerűsített foglalkoztatás hol van regisztrálva? Annak idején az alkalmi 
munkavállalói könyvvel való foglalkoztatást a munkaügyi központok tartották 
nyilván, és a kirendeltségek rögzítették a munkavégzéseket, illetve jelentették az 
APEH és a Tb. felé. Ez megváltozott, 2010. április 1-jén megszűnt az alkalmi 
munkavállalói kiskönyv, és helyébe lépett az egyszerűsített foglalkoztatás. Ezt 
több formában lebontották, de a lényege az, hogy most már a munkáltató 
közvetlenül a NAF felé jelenti a munka megkezdését és megszűnését. Ezeknek a 
munkavégzéseknek a rögzítése esetén meg van a jogosultság az álláskeresési 
ellátásra, ha az igénylő ezt kéri, be kell hoznia a rendelkezésére álló igazoló 
dokumentumokat és regisztrálás után az ellátás megállapítható. Tehát olyan 
kötelezettsége a Munkaügyi Központnak már nincs, hogy minden munkavégzést 
figyeljenek, és rögzítsenek, mivel a NAF felé a munkáltató ezt automatikusan 
megteszi.  
Elhangzott a hozzászólásokban, hogy Békés megyében csökkent a regisztráltak 
száma, és ez minek tudható be. Az utóbbi egy-két évben betudható egyrészről 
annak is, hogy egy gazdasági válságon vannak túl, ami felduzzasztotta Békés 
megyében is a regisztrált álláskeresőknek a számát. A Békés megyei 
munkavállalók elmentek dolgozni Magyarországon az iparosodottan fejlettebb 
térségekbe, ahol részükre a munkaközvetítő cégek szállást biztosítottak. Ezek a 
cégek mind megszűntek, és a munkavállalók kénytelenek voltak visszajönni 
Békés megyébe. Később újabb lehetőség esetén ezek a munkavállalók ismét 
elmentek Békés megyéből, bennük volt a mobilitási hajlandóság. Másik ok lehet 
az is, annak ellenére, hogy a megyében érzékelhető az iparosodásnak az 
élénkülése, az ország más területén, illetve az országhatáron kívül lényegesen 
nagyobb lehetőségek vannak, ami csábítja a fiatal munkavállalókat. Az utóbbi 5 
évben egy kicsit a vállalkozói kedv is élénkült. Tehát ezzel magyarázható az 
álláskeresőknek a csökkenése. A szakmunkások szakmai összetétele vegyesnek 
mondható, a mezőgazdaságtól az építőiparig mindenféle szakmák előfordulnak. 
A szakmával rendelkező álláskeresőknek azért van elhelyezkedési problémájuk, 
mert elavult szakmával rendelkeznek, vagy kiesnek a gyakorlatból a szakmát 
illetően. Ezeknek a szakmunkásoknak szükségük van a felkészítésükre, hogy a 
versenyszférában is helyt tudjanak állni. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a kérdésekre adott válaszokat, és 
megállapítja, hogy Képviselő-testület tudomásul vette a munkaerő piaci 
helyzetről szóló színvonalas írásos tájékoztatót. A Kirendeltség dolgozóinak 
további eredményes, jó munkát kíván. 
 
3. sz. napirend: Önkormányzat 2011. évi zárszámadása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az anyag tartalmazza Szeghalom Város 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, a 
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zárszámadásról készült rendelet-tervezetet a mellékletekkel együtt, valamint a 
múlt évben végzett belső ellenőrzésekről készült jelentést, ami tájékoztató 
jellegű. Az előterjesztett zárszámadás hűen tükrözi azt, hogy az elmúlt évben a 
Képviselő-testület helyes, megalapozott döntéseket hozott, és a két legfontosabb 
szempontot figyelembe véve gazdálkodott, valamint módosította a költségvetést 
az év során. Biztosította az év során az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények zavartalan működését, és kizárta a gazdálkodásból a likviditási 
problémákat. Mind emellett a város történetében a költségvetést tekintve, 
teljesítették a második legnagyobb beruházást az elmúlt évben. Összességében 
elmondható, hogy a pénzforgalmi bevételek, mintegy 2.871.000 e Ft-tal, a 
pénzfogalmi kiadások 2.870.000 e Ft-tal teljesültek, az összes bevétel 
meghaladta a 3,2 milliárd forintot. A táblázat számadataiban a legfontosabb 
bevételi és kiadási arányokat tekintve elmondható, hogy az átengedett 
bevételeknél a gépjármű adó kivételével valamennyi bevételi forrás 100 %-ot 
meghaladóan teljesült. A kiadásokat nézve a legfontosabb tétel a működési 
kiadások, a személyi jellegű juttatások és a hozzájuk kapcsolódó tételek 100 % 
alatt teljesültek. Összesen, mintegy 34 %-ot meghaladó volt 2011-ben a 
kiadások között a felhalmozási fejlesztési jellegű kiadás. Ezúton mond 
köszönetet a Képviselő-testület tagjainak, akik munkájukkal elősegítették, hogy 
ilyen zárszámadást lehetett előterjeszteni, és ugyancsak köszönetet mond az 
operatív munkában résztvevő hivatali dolgozóknak is. Összevont bizottsági 
ülésen valamennyi bizottság véleményezte az előterjesztést, és elfogadásra 
ajánlották Képviselő-testületnek a teljes anyagot. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az 
előterjesztett 2011. évi zárszámadás anyagából jól látható, hogy a város 
gazdálkodása stabil, és továbbra is kiegyensúlyozott. Biztonságosan tudta az 
önkormányzat működtetni az intézményeit, sikeresen zárták a városközpont 
felújítási pályázatukat, és növelték a város vagyonát. Mindezek ismeretében 
javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Macsári József polgármester: Fentiek után először szavazásra bocsátja a 
beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
54/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szeghalom 
Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló írásos 
beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítéssel. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal, folyamatos 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja a 2011. évi 
zárszámadásról készült rendelet-tervezetet. Szavazás alapján megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta: 

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2012.(V. 2.) önkormányzati rendelete  

Szeghalom Város Önkormányzatának 2011. évi zárszámadásáról 
 

 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) és (1) f) pontjában, valamint 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi zárszámadásról 
a következő rendeletet alkotja: 
 

I. FEJEZET 
Általános rendelkezések 

 
A rendelet hatálya  

 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat 
költségvetési szerveire. 
 

II. FEJEZET 
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek zárszámadása 

 
2. § 
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(1) A Képviselő-testület a helyi és a nemzetiségi önkormányzat 2011. évi 
összesített zárszámadása 
a./ bevételi főösszegének módosított előirányzatát 3.183.785  ezer Ft-ban, 
b./ kiadási főösszegének módosított előirányzatát 3.183.785  ezer Ft-ban, 
c./ bevételi főösszegének teljesítését    3.249.685  ezer Ft-ban, 
d./ kiadási főösszegének teljesítését   2.880.140  ezer Ft-ban 

állapítja meg az 1.számú mellékletnek megfelelően. 
 
(2) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2011. évi 

zárszámadása  
a./ bevételi főösszegének módosított előirányzatát 3.183.547  ezer Ft-ban, 
b./ kiadási főösszegének módosított előirányzatát 3.183.547  ezer Ft-ban, 
c./ bevételi főösszegének teljesítését    3.249.446  ezer Ft-ban, 
d./ kiadási főösszegének teljesítését   2.879.904  ezer Ft-ban 

állapítja meg a 2. és 3. mellékletnek megfelelően. 
 
(3) A nemzetiségi önkormányzat 2011. évi zárszámadása 

a./ bevételi főösszegének módosított előirányzata         238 ezer Ft, 
b./ kiadási főösszegének módosított előirányzata         238 ezer Ft, 
c./ bevételi főösszegének teljesítése            239 ezer Ft, 
d./ kiadási főösszegének teljesítése           236 ezer Ft. 
 

(4) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat módosított pénzmaradványát – a 
8. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően – hagyja jóvá. 

 
3. § 

 
A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. 
melléklet szerint jóváhagyja. 

4. § 
 

A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások valamint a 
tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el. 
 

5. § 
 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadási 
előirányzatának teljesítését a 4. melléklet szerint elfogadja. 
 

6. § 
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A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi vagyonát és 
vagyonkimutatását a 10. és 19. mellékletek szerint, a 2011.évi egyszerűsített 
mérlegben szereplő adatok alapján 
 

9.337.567 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

7. § 
 

(1) A Képviselő-testület – a 8. mellékletben részletezett intézményenkénti szintű 
– a 2011. évi pénzmaradvány felhasználását engedélyezi. 

 
(2) Az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a pénzmaradványnak a 

2012. évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről és a módosításról 
gondoskodni kötelesek. 

8. § 
 

A Képviselő-testület az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12., míg az 
egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 13. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

9. § 
 

A nemzetiségi önkormányzat zárszámadását elfogadó határozatát a 18. 
melléklet tartalmazza. 

10. § 
 
A Képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai kiadások és az 
átadott pénzeszközök felhasználásáról szóló tájékoztatót az 5. és 5/1. 
melléklet szerint fogadja el. 

11. § 
 

A Képviselő-testület az általa fenntartott intézmények 2011. évi 
pénzellátását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

12. § 
 

A Képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök és 
üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 
eszközök állományának alakulását a 14. melléklet, az adóelengedéseket, 
adókedvezményeket tartalmazó kimutatást a 15. melléklet, az önkormányzat 
több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet, míg a 
2011. évi intézményenkénti létszámadatokat a 17. melléklet szerint fogadja 
el. 

13. § 
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A pénzeszközök változását, a pénzforgalom egyeztetését a Képviselő-testület 
a 20. melléklet szerint hagyja jóvá. 

14. § 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek számbavételét az 
adósságot keletkeztető ügyletekhez a 21., míg az adósságot keletkeztető 
ügyleteket a 22. melléklet szerint fogadja el. 
 

15. § 
 

A Képviselő-testület az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági 
társaságok jegyzékét a 23. melléklet szerint jóváhagyja. 

 
III. FEJEZET 

A zárszámadás végrehajtására vonatkozó szabályok 
 

16. § 
 

Az önkormányzat jegyzője a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az 
intézmények vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesíti. 

 
IV. FEJEZET 

Záró rendelkezések 
 

17. § 
 

Ez a rendelet 2012. május 2. napján lép hatályba. 
 
4. sz. napirend: Rendelet az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodás szabályairól 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A vagyonrendeletet a bizottsági tagok 
véleményezték, és egyhangú döntésükkel az előterjesztésben szereplő „A” 
változatot javasolták elfogadásra azzal, hogy az 5. § (1) g. pontja alapján a 
Földhivatal épülete mindenképpen a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe 
kerüljön. A rendelet-tervezet a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján készült 
el, és ennek jogi iránymutatását vették figyelembe a mellékletekben szereplő 
vagyontárgyak besorolásakor. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos 
hozzászólásokat. Kérdés, észrevétel nincs, és szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet a bizottsági döntésekkel, az „A” változattal. Szavazás eredménye 
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alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2012.(V. 2.) önkormányzati rendelete  
 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
képviselő-testület) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(továbbiakban: Nvtv) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: új Ötv) 
107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya Szeghalom Város Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve 
tulajdonába kerülő ingatlanokra, ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, 
gazdasági társaságban lévő üzletrészekre, értékpapírokra, pénzeszközökre, 
jogszabályban meghatározott egyéb vagyonra terjed ki. 

 
Az önkormányzat vagyona 

 
2. § 

 
Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.  
 

A törzsvagyon 
 

3. § 
 

(1) Az önkormányzat törzsvagyona a kötelező önkormányzati feladatkör 
ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Az önkormányzati törzsvagyont a 
többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani, az éves zárszámadáshoz csatolt 
leltárban kell kimutatni. 
 
(2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképtelen vagy 
korlátozottan forgalomképes.  
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(3) A törzsvagyonnak az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyontárgyai:  

a) a helyi közutak és műtárgyaik, 
b) az önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 
c) az önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése 

alapján részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem 
értve a vízi közműveket.  

 
(4) A törzsvagyon további forgalomképtelen vagyontárgyai:  

a) a földutak, útárkok, 
b) a közterületen lévő járdák, és árkok, 
c) hősi temető, 
d) a közterületi játszóterek, és egyéb közterületek, 
e) töltések, 
f) továbbá minden ingó és ingatlan dolog, vagyoni értékű jog amelyet 

törvény, vagy az önkormányzat rendeletében forgalomképtelennek 
nyilvánít.  

 
(5) Az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonában nincs olyan 
vagyonelem, amely a Nvtv. 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű (Nvtv. 2. mellékletében meghatározott) 
nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyon.  
 

A forgalomképtelen vagyon 
 

4. § 
 

(1) A forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosítás a 
polgármester hatáskörébe tartozik, aki döntését az ágazati jogszabályok teljes 
körű figyelembe vétele mellett hozza meg. 
 
(2) A közterületek hasznosítása a közterület használatáról szóló 
önkormányzati rendeletnek megfelelő módon történhet. 
 
(3) A forgalomképtelen vagyontárgyak körét a rendelet 1. sz. melléklete 
tartalmazza.  

A korlátozottan forgalomképes vagyon 
 

5. § 
 

(1) A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai: 
a) a közművek és műtárgyaik, 



 12

b) művelődési, közművelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport-és 
egyéb intézmények használatában lévő önkormányzati ingatlan vagyon 
épülete és a használatukban lévő önkormányzati vagyontárgyak, 

c) műemlékileg védett ingatlanok, létesítmények, 
d) a védett természeti emlékek és védett természeti értékek, 
e) a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek, köztéri és 

közgyűjteményi művészeti alkotások, 
f) a képviselő- testület és hivatala elhelyezésére szolgáló középületek, 
g) mindazon ingó és ingatlan vagyon, melyet a képviselő-testület annak 

nyilvánít. 
 

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a rendelet 2. sz. 
melléklete tartalmazza.  

6. § 
 

(1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak – a Pénzügyi Bizottság 
véleményezését követően – akkor idegeníthetők el, ha kihasználtságuk alacsony 
szintje, vagy magas fenntartási költségeik miatt rendkívül nagy terhet jelentenek 
az önkormányzat számára. Ha a vagyon használója az önkormányzat 
intézménye, a döntés előkészítésébe az intézmény vezetője is be kell vonni.  
 
(2) Az elidegenítésről a Képviselő- testület dönt. 
 

Az üzleti vagyon 
 

7. § 
 

(1) Az önkormányzat üzleti vagyona a telkekből, iparterületi földrészletekből, 
az önkormányzati bérlakásokból és nem lakáscélú ingatlanokból, ingóságokból 
és mindazon vagyontárgyakból áll, melyek nem tartoznak a törzsvagyon – 3. § 
és 5. § szabályozott –körébe. 
(2) Az önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes.  
(3) Az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes ingatlanok körét a rendelet 3. 
sz. melléklete tartalmazza.  
(4) Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlan elidegenítéséből származó 
bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg.  
(5) Az ingatlanok megterhelése tárgyában a Képviselő-testület dönt. 
 

A tulajdonosi jogok gyakorlása, gazdálkodási szabályok 
 

8. § 
 



 13

(1) Szeghalom Város Önkormányzatát – törvényben meghatározott eltéréssel 
– megilletik mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek 
a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a 
képviselő- testület rendelkezik. 
(2) A tulajdonost megillető jogokat a Képviselő- testület a polgármesterre, 
illetve Bizottságaira ruházhatja át.  
 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti 
vagyonra az új Ötv. 109. §-a és az Nvtv. rendelkezései szerint az önkormányzati 
közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.  
(4) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről, annak 
változásairól és értékéről nyilvántartást kell vezetni (vagyonkataszter). 
(5) A vagyonkataszteri nyilvántartás vezetéséről a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően a jegyző gondoskodik.  
 

9. § 
 

(1) Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon tulajdon jogát csak 
versenyeztetés (licit) útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő 
részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet átruházni. 
Ezen szabály alól kivételt képeznek az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló, 
8/1997.(VII.1.) sz. önkormányzati rendeletben felsorolt építési telkek. Az 
ingatlant a Képviselő- testület jogosult értékesítésre kijelölni. A versenyeztetési 
eljárást a Pénzügyi Bizottság folytatja le.  
 
(2) A versenyeztetés során az alábbiak szerint kell eljárni: 

1. Gondoskodni kell az értékesítés feltételeinek meghirdetéséről (az 
ingatlan főbb paraméterei, kikiáltási értéke, az ingatlanszakértő 
által megállapított forgalmi értéket, közműellátottságot). 

2. Közölni kell az induló licitárat, az értékesítésre vonatkozó 
fontosabb feltételeket, a fizetés módját, valamint a pénzügyi 
garanciákra vonatkozó előírásokat, a licittárgyaláson való részvétel 
feltételét, a licittárgyalás időpontját, helyét, a pályázati biztosítékkal 
kapcsolatos elvárásokat, a licittárgyalás eredménytelenségeinek 
feltételeit, a pályázattal kapcsolatos tájékoztatást adó személy 
nevét, elérhetőségét. 

3. A licittárgyalást a Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti, gondoskodik 
az összeférhetetlenségi szabályok betartásáról. A tárgyalás során 
jegyzőkönyv készül. A licitálás menetét jegyzőkönyvbe kell 
rögzíteni. 

4. Eredményhirdetésre a licitálás befejezését követően kerül sor. 
5. A nyertes ajánlattevővel a szerződést a licittárgyalást követő 30 

napon belül kell megkötni. 
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10. § 

 
(1) Az önkormányzat forgalomképes ingó vagyonát a polgármester 2 millió 
forint értékhatárig értékesítheti, vagy hasznosíthatja. Az 1 millió és 2 millió 
forint közötti ingóságok értékesítése vagy hasznosítása esetén polgármester a 
forgalmi érték megállapításához azonos, vagy hasonló termék forgalmazójától 
írásos véleményt szerez be. Az ingóság fenti értékének besorolását a könyv 
szerinti értéken kell figyelembe venni. 
 
(2) Az (1) bekezdésekbe nem tartozó ingóságok értékesítéséről a Pénzügyi 
Bizottság dönt, szakértő igénybevétele és kötelező versenyeztetés mellett. 
 

11. § 
 

(1) A polgármester a következő tulajdonosi jogosítványok gyakorlására 
jogosult: 

- tulajdonosi döntések alapján a szerződések megkötése, ellenőrzése, 
- jognyilatkozatok megtétele szerződésszegés esetén a szerződések 

felbontásához, vagy megszüntetéséhez, vagy bírósági eljárás 
megindításához, 

- jogszabályi rendelkezésbe ütköző, vagy érvényes testületi döntésnek 
meg nem felelő ajánlatok elutasítása, 

- közművezeték elhelyezése céljára szolgáló létesítmények 
elhelyezéséhez a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadása, 
figyelemmel a szakhatóságok hozzájárulására, 

- közterületen megépülő parkolók építéséhez szükséges tulajdonosi 
nyilatkozat megadása, figyelemmel az engedélyező szakhatóságok 
hozzájárulására, 

- szomszédjogi nyilatkozatok megtétele, 
- mezőgazdasági hasznosítású földterületek haszonbérbe adása a 

Képviselő-testület által megállapított haszonbérleti díjért. 
(2) Az önkormányzati vagyon védelme, az előre nem számolható rendkívüli 
események hatásainak kivédése érdekében a vagyontárgyakra a Polgármester 
szükség szerint biztosítást köt.  
 

12. § 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és helyiségek bérbeadása és 
elidegenítése a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletekben meghatározottak 
szerint történik. 

Az intézmények vagyongazdálkodása 
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13. § 

 
(1) Az önkormányzat a kötelező és a vállalt feladatainak ellátására 
intézményt alapíthat. Az intézmény vagyona az önkormányzat vagyona, amit az 
önkormányzat az intézmény használatába ad. A használat és használati jog – 
vagyonkezelési jog – átadása ingyenes. Az önkormányzati vagyon használója 
azonban köteles teljesíteni az önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő 
kötelezettségeket. 

 
(2) Az intézmény a használatba kapott ingatlanokat és ingókat – alapfeladat 
sérelme nélkül – bevételei növelésére hasznosíthatja. 
(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek besorolt intézmény 
vezetője e rendeletben nevesített feltételek mellett jogosult vagyonkezelési 
jogok gyakorlására: 

 
a) A feleslegesnek minősített ingókat az intézmény selejtezési és 

hasznosítási szabályzatban meghatározottak szerint értékesítheti, 
illetve selejtezheti. Az intézmény 150 eFt egyedi bruttó beszerzési 
értékig dönthet saját hatáskörben az értékesítésről. Az értékesítésről 
és selejtezésről a költségvetési beszámolóban számot kell adni. 

b) Az intézmény használatába adott ingatlanokra saját hatáskörben 
bérleti szerződést köthet, ha a hasznosítás nem zavarja az 
alapfeladat ellátását. Az intézménynek nem kell nyilvános 
pályázatot kiírni, ha a használatába adott helyiséget közérdekű 
feladatok ellátásához adja bérbe. 

c) Az intézménynek 3 évnél hosszabb időre történő bérbeadás esetén a 
fenntartó hozzájárulását kell kérnie. 

d) Az önkormányzati ingatlan hasznosítására aláírt szerződés 
másodpéldányát tájékoztatás és nyilvántartás véget, a szerződés 
aláírásától számított 8 napon belül a Pénzügyi Iroda meg kell 
küldeni. 

e) Az intézmény a jó gazda gondosságával köteles gondoskodni a 
használatában lévő ingatlanok karbantartásáról, az elhasználódott 
ingók pótlásáról. Az intézmény köteles a fenti kiadásokat a 
költségvetési tervezés folyamatában írásos előterjesztésben jelezni. 

f) Az intézmény a használatába adott vagyont nem terhelheti meg, 
illetve a megterheléshez a Képviselő-testület hozzájárulását kell 
kérnie. 

g) Költségvetési szerv vezetője jogosítványait csak az intézmény 
közszolgáltatási feladatai ellátásának sérelme nélkül gyakorolhatja. 

h) A költségvetési szervek által megszerzett bármely vagyontárgy az 
önkormányzat tulajdonába kerül, de az azt megszerző költségvetési 
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szerv használatában marad. Indokolt esetben eltérő döntést a 
Képviselő-testület hozhat. 

i) A költségvetési intézmény a használatába adott vagyontárgyak 
hasznosításából befolyó bevételt feladatainak ellátására, azok 
ellátási színvonala javítására használhatja fel. 

j) A közös alapítású és fenntartású intézmények vagyona feletti 
rendelkezési jogokat az alapítók, és a fenntartók között létrejött 
megállapodás rendezi. 

 
Az önkormányzati vagyon vállalkozásba vitele 

 
14. § 

 
(1) Az önkormányzat vagyonának vállalkozásba viteléről, a részesedéssel 
való rendelkezéséről, értékhatártól függetlenül a Képviselő- testület dönt. 
(2) A vállalkozásba befolyt osztalék az önkormányzat költségvetését illeti 
meg. A képviselő- testület ezen szabálytól esetenként, indokolt esetben eltérő 
döntést hozhat. 
 

A vagyon társulásba vitele 
 

15. § 
 

(1) Az önkormányzat vagyona a Képviselő-testület döntése alapján társulásba 
vihető. 
(2) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona társulásba nem vihető 
be. 

Ellenérték nélkül kapott, illetve felajánlott vagyon 
 

16. § 
 

(1) Az önkormányzat, vagy intézmény számára más személy, illetve szerv 
által ellenérték nélkül felajánlott (továbbiakban térítés nélkül kapott) vagyon 
elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. 
(2) A térítés nélkül kapott, illetve felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, 
hogy az önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos 
kötelezettségeket, s ezen kötelezettség teljesítése ne zavarja az önkormányzati 
feladatok ellátását. 
 

Záró és értelmező rendelkezések  
 

17. § 
 



 17

(1) A Képviselő-testület a pályázat útján történő vagyonhasznosításról szóló 
döntésein alapuló ajánlati kiírások, árverési vagy pályázati dokumentációk 
tartalmát a képviselők, a bizottságok tagjai, a Polgármesteri Hivatal köteles 
bizalmasan kezelni, ilyen iratokba a pályázati hirdetmény megjelenéséig 
betekintést nem engedélyezhet. 
 
(2) Önkormányzati vagyonszerzés esetén az ingatlanszerzés tárgyában 
kötendő jogügylet feltételei a szerződés megkötéséről szóló döntés 
meghozataláig nem hozhatók nyilvánosságra. 
 
(3) Ez a rendelet 2012. május 2-án lép hatályba.  
 
(4) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Szeghalom Város 
önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat ingatlan vagyonának 
elidegenítési szabályairól, vagyonról szóló többször módosított 4/1993. (II. 1.) 
önkormányzati rendelete. 
 
(5) 2012. december 31-ig a polgármester felülvizsgálja a helyi rendeleteket 
annak érdekében, hogy azok a jelen vagyonrendelettel mindenben 
megfeleljenek. 
 
5. sz. napirend: Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet 
módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Javasolja, hogy ezzel a napirenddel együtt 
tárgyalják a 12/3. sz. előterjesztést, mivel ez kapcsolódik az előterjesztett 
rendelethez. A rendelet-tervezet részben a humán papilloma vírus elleni 
védőoltással kapcsolatos változtatást tartalmazza, részben pedig pontosítja az 
oltóanyag megfizetésének részletfizetési szabályait. A rendeletet a bizottságok 
elfogadásra javasolták Képviselő-testületnek. A 12/3. sz. előterjesztés azt 
tartalmazza, hogy az oltóanyag költségeire elkülönített 1.575.000 forint, bruttó 
összeg nem kerül teljesen felhasználásra, így a fennmaradó 322.000 forintot 
helyezzék működési céltartalékba, és pontos cél meghatározásáról, későbbi 
felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs, és elsőként 
szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Szavazás alapján megállapítja, hogy 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta: 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete 
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a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen 
módosított 5/1997. (III. 28.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 
módosításáról:  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 
 
(1) A rendelet 5. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

(5) A Sztv. 17. §-ban meghatározottak, azzal kiegészítve, hogy a 
részletfizetés mértéke a 6 hónapot nem haladhatja meg. 

 
2. § 

 
(1) A rendelet 18/A. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

a) A humán papilloma vírustól veszélyeztetett 14-15. életévüket betöltött 
leány korcsoport tagjainak, akiknek lakóhelye Szeghalom, és 
családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegét ingyenesen; 

 
b) azoknak a 14-15. életévüket betöltött leány korcsoport tagjainak, akiknek 

lakóhelye Szeghalom, és családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem 
meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegét, 
az oltási költség 50%-át Szeghalom Város Önkormányzata biztosítja. 

 
3. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő nappal lép hatályba. 
 
Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a 
védőoltásra előirányzott összeg maradványának átcsoportosítására vonatkozóan. 
Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 
55/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
méhnyak-rák elleni védőoltásra előirányzott összegből 322 e Ft-ot 
átcsoportosít, azt működési céltartalékba helyezi. 
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Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: a 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet első módosítása 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
6. sz. napirend: Alapítványok támogatásáról szóló javaslat 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban biztosított hatáskörénél fogva a 
Szeghalmi Nyugdíjasokért Alapítványnak és a Pálfi János Emlékalapítvány 
Szeghalom olvasáskultúrájáért kérelmét támogatva, az alapítványoknak 
támogatást ítélt meg. Jogszabályok alapján az alapítványok végleges 
támogatásáról a Képviselő-testület dönt, és javasolja az előterjesztések 
elfogadását. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs, és elsőként szavazásra 
bocsátja a Szeghalmi Nyugdíjasokért Alapítvány támogatását. Szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
56/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottságának javaslatára támogatja a „Szeghalmi Nyugdíjasokért” 
Alapítvány (5520 Szeghalom, Tildy u. 30. sz.) kérelmét, és részükre a 45 éves 
jubileumi rendezvényük költségeihez 200.000,- Ft összegű támogatást biztosít 
az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának 2012. évi keretéből.  
 
A támogatás kifizetésének feltétele az alábbi nyilatkozatok benyújtása:  

1. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. tv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, 
vagy hiányáról; 

2. szervezetüknek köztartozása (APEH, TB, stb.) nincs; 
3. hozzájárulnak a jelen pályázatukban foglalt adatok (pályázó neve, 

igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és Szeghalom város 
hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez. 

 
Támogatott a támogatással a következő évi támogatási igények benyújtásakor, 
de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig köteles elszámolni. A határidőre 
történő el nem számolás a következő évi támogatásból történő kizárást vonja 
maga után. 
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Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben 
szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Folyamatos, értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a Pálfi János 
Emlékalapítvány Szeghalom olvasáskultúrájáért támogatását, és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
57/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottságának javaslatára támogatja a „Pálfi János Emlékalapítvány” 
Szeghalom olvasáskultúrájáért (5520 Szeghalom, Nagy M. u. 6. sz.) kérelmét, 
és részükre a „Szent Iván-éj 2012.” című programsorozat megrendezéséhez 
100.000,- Ft összegű támogatást biztosít az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottságának 2012. évi keretéből.  
 
A támogatás kifizetésének feltétele az alábbi nyilatkozatok benyújtása:  

4. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. tv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, 
vagy hiányáról; 

5. szervezetüknek köztartozása (APEH, TB, stb.) nincs; 
6. hozzájárulnak a jelen pályázatukban foglalt adatok (pályázó neve, 

igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és Szeghalom város 
hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez. 

 
Támogatott a támogatással a következő évi támogatási igények benyújtásakor, 
de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig köteles elszámolni. A határidőre 
történő el nem számolás a következő évi támogatásból történő kizárást vonja 
maga után. 
 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben 
szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Folyamatos, értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
7. sz. napirend: Különböző pályázatokkal kapcsolatos korábbi döntés 
kiegészítése 
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Előadó: Macsári József  
 
Macsári József polgármester: A Képviselő-testület korábbi ülésén 2 pályázat 
benyújtásáról döntött. A sporttelepen található régi futballpálya felújítására, 
valamint a közbiztonság növelésére 2 db térfigyelő kamera kihelyezésére 
nyújtott be pályázatokat támogatások igénybevételére. Az erről szóló 50/2012. 
és 51/2012. (III. 30.) Ökt. sz. határozatokat ki kell egészíteni az előterjesztésben 
szereplő adatokkal, eleget téve ezzel a hiánypótlásnak Kéri az előterjesztéssel 
kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, és elsőként 
szavazásra bocsátja az 50/2011. sz. határozat kiegészítésére vonatkozó 
javaslatot. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
58/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2012. (III. 30.) 
Ökt. sz. határozatában elhatározta, hogy „Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztése, felújítása” tárgyú támogatás elnyerésére pályázatot 
nyújt be a Sporttelepen lévő régi futballpálya felújítására. A felújítás 
tervezett összköltsége: bruttó 12.709.983,- Ft, a támogatás mértéke 80 %, azaz: 
10.167.986,- Ft, és a szükséges önerő mértéke 20 %, azaz: 2.541.997,- Ft.  
 
Képviselő-testület a fenti számú határozatát kiegészíti azzal, hogy a szükséges 
önerőt az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 28.) 
önkormányzati rendeletének 1. sz. melléklet 93. sor Felhalmozási 
céltartalék terhére biztosítja.  
Elfogadja továbbá Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2012. évi 
sporttal kapcsolatos feladatok részletezését. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: a pályázat hiánypótlásának ideje 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja az 51/2012. (III. 30.) Ökt. 
sz. határozat kiegészítésére vonatkozó előterjesztést. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
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59/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 51/2012. (III. 30.) 
Ökt. sz. határozatában elhatározta, hogy a „Közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítása” tárgyú támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be 2 
db térfigyelő kamera kihelyezésére. A kamerák kihelyezésének tervezett 
összköltsége: bruttó 2.569.464,- Ft, a támogatás mértéke 80 %, azaz: 2.055.571- 
Ft, és a szükséges önerő mértéke 20 %, azaz: 513.893,- Ft.  
 
Képviselő-testület a fenti számú határozatát kiegészíti azzal, hogy a szükséges 
önerőt az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 28.) 
önkormányzati rendeletének 1. sz. melléklet 93. sor Felhalmozási 
céltartalék terhére biztosítja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: a pályázat hiánypótlásának ideje 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
8. sz. napirend: Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesületbe történő 
önkormányzati belépésről szóló javaslat 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés szerint a várhelyi ifjúsági tábor 
felújítására nyert pályázatnak feltétele, hogy tagja legyen az Önkormányzat 
olyan turisztikai egyesületnek, aki ezzel a tevékenységgel foglalkozik. A 
határozati javaslat szerint Szeghalom Város Önkormányzata kérje a felvételét a 
Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesületbe. A beruházás a várhelyi ifjúsági 
táborban valósult meg, az intézmény tagja az egyesületnek, de az MVH kéri, 
hogy az Önkormányzat is tagja legyen évi 10.000,- Ft-os tagsággal. 
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottságok támogatták az egyesületbe való 
belépést. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, és 
szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 
60/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
belépjen a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület tagjai közé, és vállalja az 
egy éves 10.000,- Ft-os tagsági díjat. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Folyamatos, értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
9. sz. napirend: Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás 
dokumentumainak tudomásulvétele 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés azért kerül a Képviselő-testület 
ülésére, illetve ezt megelőzően az összevont bizottsági ülésre, hogy a teljes 
anyagot a képviselők és a bizottsági tagok részletesen megismerjék, illetve azt 
kiegészíthetik. Ezzel kapcsolatban sem a képviselő-testületi ülésre, sem a 
bizottsági ülésre nem érkezett észrevétel. A Berettyó-Körös Szakképzés 
Szervezési Társulás Minőségirányítási programjának módosításáról van szó, és a 
Társulás elnöke megküldte valamennyi tagönkormányzat részére az anyagot 
véleményezésre. Bizottságok egyetértettek az írásos anyaggal, 
hozzáfűznivalójuk nem volt. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket. 
Megállapítja, hogy az anyag kiegészítésére észrevétel nincs, és Képviselő-
testület az előterjesztést tudomásul veszi. 
 
10. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény pályázat benyújtásához tartozó javaslat 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény vezetője pályázatot szeretne benyújtani 
szakmai eszközfejlesztésre, ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását, és a 
191.051,- Ft összegű önerő biztosítását. Bizottságok támogatták a pályázatot, és 
az önerő biztosítását. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nincs, és a határozati javaslatot szavazásra terjeszti. Szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
61/2012. (IV. 27.) Ök. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
az A 1008N7660 azonosító számú, Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűjteményének Kollégiuma által kiírt 3505-ös kódszámú pályázatának 
„Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés” vissza nem térítendő támogatására 
pályázatát benyújtsa. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.910.527,- Ft 
összköltségű pályázat 10 %-át, azaz: 191.051,- Ft önerőt a 2012. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. Az igényelt 
támogatás mértéke: 1.719.476,- Ft. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos 
további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: a pályázat benyújtásának határideje, illetve értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
11. sz. napirend: Közbeszerzéssel kapcsolatos döntéshozatal 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés jelenlegi tárgyalását megelőzte 
mai napon a Közbeszerzési bíráló bizottság ülése, és korábbi napokban a 
Képviselő-testület soron kívüli ülése. Az ülés napirendjeként a „Startmunka” 
program keretében történő eszközbeszerzésre benyújtott 3 pályázattal 
kapcsolatban már hozott egy döntést a Képviselő-testület. A Közbeszerzési 
Bizottság, mint bírálóbizottság javasolja a döntést hozó Képviselő-testületnek, 
hogy az eljárásban a PEGAZUS Hungary Kft. ajánlatát nyilvánítsa nyertes 
ajánlatnak, mivel az egyetlen érvényes és alkalmas ajánlatot tette. Az ajánlati ára 
16.242.651,- Ft + ÁFA. Ez az ajánlati ár 1,5 %-kal alacsonyabb annál az árnál 
is, amelyet a 3 pályázat bekérésekor tett az önkormányzat. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy a Startmunka program keretében többek között vásárol az 
önkormányzat egy multifunkciós traktort, ehhez kapcsolódó toló lapot, 
kommunális homokszórógépet takaróponyvával, kétdobos fűkaszát, egy 
nagyobb homokszórót, amely az MTZ 82-esre alkalmas, egy egytengelyes T-
655-ös EU pótkocsit, egy MTZ-82-eshez kapcsolódó pótkocsit, egy kalapácsos 
rézsűkaszát a csatornák, illetve árkok kaszálásához. Kéri az előterjesztéssel 
kapcsolatos hozzászólást. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, és az 
előterjesztett bírálóbizottság döntési javaslatát szavazásra bocsátja Képviselő-
testület felé. A döntéshozatalról név szerinti szavazást kell tartani a 
Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően, így ennek megfelelően kéri a 
szavazást a jelenléti ív alapján.  
A név szerinti szavazás eredménye: Macsári József polgármester igen, Bartis 
Márton alpolgármester igen, Ács Zsolt képviselő igen, Elek Ferencné képviselő 
igen, Dr. Farkas Erzsébet képviselő igen, Hegyesi Zsuzsanna képviselő igen, 



 25

Mester Csaba képviselő igen, Z. Nagy Tibor képviselő igen szavazatával a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
62/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Startmunka- 
eszközbeszerzés” tárgyában indított közbeszerzési eljárást a Közbeszerzési 
Bizottság döntési javaslata alapján eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás 
nyertesének a PEGAZUS HUNGARY Kft. (4030 Debrecen, Monostorpályi 
út 7. sz.) ajánlattevőt határozza meg, mivel az egyetlen érvényes és alkalmas 
ajánlatot tette.  
 
Felkéri az eljárás lebonyolításával megbízott Dr. Kállai Sándor hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót, hogy a döntést a fentiek alapján hirdesse ki. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse 
meg. 
 
Határidő:  

- Eredményhirdetés: 2012. április 27. 
- Kiviteli szerződéskötés május 08. 
 

Felelős: Macsári József polgármester 
 
12/1. sz. napirend: Víztorony rekonstrukciós munkálatainak megkezdése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy Szeghalom 
Város Képviselő-testülete a víztorony felújítására már elkülönített bizonyos 
összeget a rekonstrukciós alapból. A Békés megyei Vízművek Zrt.-hez olyan 
magas ajánlat érkezett, amely nem teszi lehetővé azt sem, hogy több ütemben 
valósítsa meg az Önkormányzat a teljes felújítást. A Műszaki Iroda munkatársai 
a Vízművek munkatársaival közösen készítették elő az előterjesztést azzal, hogy 
2 ütemben valósuljon meg a felújítás. Javasolja, hogy az első ütemben az 500 
m3-es víztartály és a hozzá tartozó kiegészítő berendezések felújítása történjen 
meg. Az előterjesztés szerint a KEVIÉP típusú 500 m3-es vasbeton 
víztoronynak a rekonstrukciós munkálatai I. ütemben ez évben elkezdődnek a 
Vízművek Zrt. költségvetése alapján. A munkálatok bekerülési költsége a 
jelenleg rendelkezésre álló és elkülönítetten kezelt rekonstrukciós alapból, 
illetve a 2012. évben képződő rekonstrukciós alapból lesz finanszírozva. 
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Bizottságok az előterjesztést támogatták, és kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, és az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátja. Szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 
63/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2011. (XI. 28.) 
Ökt. sz. határozatban foglaltakra figyelemmel, egyetért azzal, hogy a város 
KEVIÉP típusú 500 m3-es vasbeton víztorony rekonstrukciós munkálatai az 
I. ütemmel 2012. évben elkezdődjenek, a Békés Megyei Vízművek Zrt. által 
megküldött költségvetés összegének figyelembe vételével. A rekonstrukciós 
munkálatok bekerülési összegét a jelenleg rendelkezésre álló és elkülönítetten 
kezelt rekonstrukciós alapból, illetve a 2012. évben képződő rekonstrukciós 
alapból kell biztosítani. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Békés megyei Vízművek 
Zrt.-vel a víztorony rekonstrukciójának I. ütemére vonatkozó szerződést kösse 
meg. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
12/4. sz. napirend: Tájékoztatás az Önkormányzat SZMSZ módosításával 
kapcsolatban 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az anyag tájékoztató jellegű a Képviselő-
testület részére. Korábban több képviselőtársa érdeklődött a gimnázium Alapító 
Okiratát esetlegesen érintő változásról. Az intézmény Alapító Okirata nem 
módosult, változatlanul önállóan gazdálkodva, saját korábbi szakfeladataival 
működik. Amennyiben az intézmény olyan pályázatot indít el, amit az 
Önkormányzat nyújt be, és a beruházáshoz kapcsolódóan költségek merülnek 
fel, ezt az Önkormányzat szakfeladat-rendjében kell szerepeltetni a szakfeladat 
rendjének változása miatt még akkor is, ha a pályázat nem nyert. Tehát ezt a 
költséget nem jelenítik meg az intézményeknél a kiadások között, hanem az 
Önkormányzat költségvetésében külön szakfeladaton tartják nyilván, mivel ez 
beruházás, fejlesztés, nem pedig működtetési költség. Kéri az írásos 
tájékoztatással kapcsolatos hozzászólásokat. 
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Ács Zsolt testületi tag: A pedagógusoknak tűnt fel, hogy az anyagból kimaradt 
a szakképzés és a felnőttképzés, és ez okozta a problémát. Tekintettel arra, hogy 
bizonytalan a helyzet a középiskolákban, és felmerült talán az, hogy az 
Önkormányzat már most át akarja adni az iskolákat. A tájékoztatás alapján és az 
anyagot tekintve, most már érhető, hogy miről van szó. 
 
Macsári József polgármester: Ha mindez a szakképzést, vagy a kollégiumi 
részt érintette volna, akkor az jelent volna meg az előterjesztésben. Az 
Önkormányzat SZMSZ-ét egyébként a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta. Az anyag, mint ahogyan már említette tájékoztató jellegű, amiben 
nem kell döntést hozni. A testületi ülésnek egyéb írásos anyaga nincs, kérdezi 
képviselőtársait, hogy van-e közérdekű bejelentésük. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Lakossági bejelentés érkezett hozzá egy 
szakember részéről a városban történt fakivágásokkal kapcsolatban, aki a 
kivágott fákat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok mind egészségesek 
voltak. Ez számára már akkor feltűnt, amikor a szakképző iskola előtti 2 magyar 
kőris meg lett jelölve kivágásra. Megjegyzi, hogy ezek a fák már akkor ott 
álltak, amikor a kisvonat ott járt, és ezeket kirobbantani sem lehet onnan, nem 
hogy kidőljenek. A bejelentést tevő szakember ismeri azt a személyt, aki a fák 
szakvéleményezését végezte, és tudja, hogy erdész végzettsége van. Úgy ítéli 
meg, hogy a városban is vannak erdészek, agrárszakemberek, biológusok, akik 
vállalták volna a fák állapotának a felmérését, és nem kellett volna fizetni olyan 
munkáért, ami nem szükséges. Az általa említett szakember véleménye szerint 
ebben az időszakban, amikor a hajtások már megindultak, tilos a fákat kivágni.  
A másik bejelentése, hogy a Semmelweis-napi megemlékezés a Szeghalmi 
Mentőállomás dolgozóinak ünneplésére vonatkozzon, és bízik abban, hogy ezt 
majd képviselőtársai is jóváhagyják. A tartalékalapba helyezett pénzösszegből 
erre a célra tudnának fordítani. A mentőállomás vezetőjétől kért egy történelmi 
áttekintést, hiszen a városban 1951. óta működik mentőállomás. Az elmúlt 2 
évhez hasonlóan egy szerény megemlékezéssel a mentősök is megérdemlik az 
ünneplésüket. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Nagyon örül annak, ha ez évben a mentősöket 
ünneplik. Hiányolja viszont, hogy ezt nem a bizottsági ülésen beszélték meg, 
ahol közösen dönthettek volna erről. Bejelenti továbbá, hogy lemond a 2012. 
április és május havi tiszteletdíjáról a járulékaival együtt. Kéri képviselőtársait, 
hogy ezt fogadják el. 
 
Mester Csaba testületi tag: A Bocskai u. 5-7. sz. alatti nyárfák kivágásával 
kapcsolatban keresték meg problémájukkal a lakók. Úgy tűnik, hogy a békés 
együttélés teljesen felborult, hiszen nem oldódott meg a testületi ülésen 
engedélyezett 5 db nyárfa kivágása. A lakók jelzése alapján a virágzás 
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egészségügyi problémát okoz, és véleménye szerint, ha egy embernek is 
egészségkárosodást jelent, ki kell vágni a fát, amit majd pótolni kell. Ez eddig 
nem történt meg, és ezt a problémát meg kell oldani mielőbb, a virágzás előtt. 
 
Elek Ferencné testületi tag: Többen megkeresték április 16. óta azzal, hogy 
mennyire rossz a MÁV közlekedés Szeghalomra, illetve innen Vésztőre, amit 
maga is megtapasztalt utazása során. Erről bizottsági ülésen is volt szó, hogy a 
MÁV olyan járatokat szüntetett meg, hogy sem Gyoma, sem Püspökladány felől 
nem lehet az esti órákban Szeghalomra utazni. Be van ugyan iktatva Gyomán 
egy buszjárat, de annak elérése a vasútállomástól lehetetlen. Vállalja, hogy 
összegyűjti azokat a járatokat, amihez csatlakozás van. Tehát, amire igény van, 
azokat a járatokat nem kellene megszüntetni, és ezzel kapcsolatban javasolja a 
város nevében megkeresni a Magyar Államvasutat.  
 
Macsári József polgármester: Dr. Farkas Erzsébet képviselőtársának a 
felvetésére elmondja, amennyiben korábban javaslat hangzik el, hogy 
Szeghalmon is van olyan szakember, aki a fák átvizsgálására jogosult, akkor őt 
kérik fel. Kéri tolmácsolni a szakember felé, hogy írásban adjon szakvéleményt 
az említett 2 magyar kőrisről. Nem lettek ezek a fák kivágatva, de tudomása 
szerint a gyökérzet gyengesége miatt lettek megjelölve. A Polgármesteri Hivatal 
udvarán látható, hogy a beszállított kivágott fák milyen állapotban vannak, és 
kivágásuk indokolt volt. Azzal egyetért, hogy egészséges fákat nem kell 
kivágatni. 
Hegyesi Zsuzsanna képviselőtársa bejelentette, hogy 2 havi tiszteletdíjáról 
lemond. A korábbi gyakorlatnak megfelelően javasolja a bejelentést tudomásul 
venni, és ezt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
64/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Hegyesi Zsuzsanna önkormányzati képviselő 2012. áprilisi, és májusi 
tiszteletdíjáról (alapdíj) való lemondását. A 2 havi tiszteletdíj összege 
Szeghalom Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési célú 
általános tartalékába kerül. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerű 
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Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Rátérve a Bocskai u. 5-7. sz. alatti nyárfák 
kivágására, ezt a lakók kezdeményezték, és sajnálja, hogy nincs egyetértés 
közöttük ezzel kapcsolatban. Kérésüket a Képviselő-testület támogatta, és 
jegyzői hatáskörben az engedély kiadásra került a fák kivágására a pótlási 
kötelezettség mellett. A lakóközösségnek sürgősen intézkednie kellene, mivel a 
fák virágzása már megkezdődött. 
 
Mester Csaba testületi tag: A fák kivágását az Önkormányzat nem tudja 
megoldani? 
 
Macsári József polgármester: A fák kivágása költséges, és nem a Testület 
kompetenciája átvállalni ezeket a költségeket. A vasúti menetrenddel 
kapcsolatban megköszöni képviselőtársának, ha jövő hétre ezeket az 
információkat összegyűjti. A dél-alföldi közlekedési intézetek munkatársai 
kihelyezett ülést fognak tartani Szeghalmon, és várják az ilyen jellegű 
információkat, részben a MÁV, részben a VOLÁN járatok összehangolására, és 
mindezt tolmácsolni fogja feléjük. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A Bocskai u. 5-7. sz. alatti nyárfák 
kivágásával kapcsolatban nem érti, hogy a közterületen lévő fák kivágását miért 
kellene az ott lakók döntésére bízni. Ezen a részen és a Bocskai u. 1-3. sz. alatti 
lakótömb környékén évek óta elmaradt a tereprendezés, amit pótolni kellene. 
Belterületen nem lehet nyárfákat ültetni a pollen miatt, és az Önkormányzatnak 
fel kellene vállalnia az említett helyen a fák kivágását, mert közterületen 
önkormányzati döntés szükséges. Javasolja felmérni és rendezni ezeket az 
érintett területeket, és ennek keretében azt is meg lehet oldani, amit Mester 
képviselő úr felvetett, hogy az egészségkárosodást okozó fákat ki kell vágni. 
 
Macsári József polgármester: Sok mindenben egyetért a fentiekben az 
alpolgármester úrral, de az esélyegyenlőségre is figyelemmel kell lenni. 
Példaként említi, ha a város más területén megkövetelik az ott lakóktól, hogy a 
lakóház előtti közterületet tegyék rendbe, akkor ez mindenkire vonatkozik a 
lakótelepeken élőkre is. A többi lakótelepeken nincs ilyen gond, mivel a lakók 
összefogva rendben tartják a környezetüket. Abban az esetben, ha kérik a 
közterületen lévő fák kivágását, ezt engedély alapján megtehetik a saját 
költségükön. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy ennek költségét 
vállalják fel, és az ott élők helyett fizesse ki az Önkormányzat az 5 db nyárfa 
kivágását, akkor ezt a döntést tudomásul veszi. Mindezek alapján, ha máskor 
nem ez az eljárás, és mindenkinek magának kell ezt a problémát megoldania, 
akkor méltánytalan a többi lakossal szemben, ha bárkit előnyben részesítenek. 
Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy a Bocskai u. 5-7. sz. alatti nyárfák 
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kivágásával nincs egyetértés. Hangsúlyozza azonban, ha a Képviselő-testület 
úgy dönt, hogy vállalja fel az Önkormányzat és vágassa ki a fát a működési 
tartalék terhére, akkor tegyék meg. 
 
Dr. Farkas József polgármester: Egyetért azzal, hogy az esélyegyenlőséget 
mindenki számára biztosítani kell, de véleménye szerint eddig elmaradt a 
lakóépület környékének rendezése az Önkormányzat részéről. Amennyiben az 
Önkormányzat rendbe teszi, utána elvárható lesz a lakóktól a továbbiakban, 
hogy rendben tartsák a lakókörnyezetüket. Ugyanilyen probléma van a Dózsa 
György utca. 1-3., 5-7. sz. lakótömb mögötti parkolónál is, amit még nem 
aszfaltoztak le, de a parkolót mindenki használja a lakókon kívül is. 
 
Mester Csaba testületi tag: A fakivágási költséget érintően elmondja, hogy 
több 10 m3 fáról van szó, és amennyiben ezeket behozzák az Önkormányzat 
udvarára, télen oda lehet adni a szociálisan rászorultak részére. Ezzel valamilyen 
szinten csökken a költség, hiszen támogatásként felhasználásra kerül a tüzelésre 
alkalmas fa. Mindenképpen szükséges kivágni a Bocskai 5-7. alatti fákat, és 
ebben az Önkormányzatnak kellene felvállalnia a vezető szerepet. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Le kellene tisztázni, hogy az említett 
Bocskai utcai részen mekkora az önkormányzati terület, és indokolt 
tereprendezést végezni. Ezzel a résszel összefüggő a Baross utcai terület egy 
része is, ami illegális szemétlerakó. Közterületről van szó, ezért rendbe kellene 
tennie az Önkormányzatnak. Visszatérve a Semmelweis-napi ünnepségre, és 
Hegyesi Zsuzsanna képviselőtársa hozzászólására elmondja, hogy ennek a 
kérdésnek a részleteiben az eddigiekhez hasonlóan a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság dönt. Mindezt azért vetette fel, hogy bejelentse, a mentőállomás 
vezetőjétől kért egy történelmi áttekintést és egy szakmai állásfoglalást. Ez a 
bizottságnak elő lesz terjesztve, és megtárgyalják, ami majd a Testület elé kerül. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A Fáy utcai lakótelepet említi, ahol lakik, mivel ott is 
problémák voltak a terület rendbetételét tekintve, ugyanis a Műszaki Iroda egy 
térkép alapján meghatározta, hogy meddig kötelesek a területet ápolni. Olyan 
területen is meg kell oldaniuk a fűnyírást, amihez véleménye szerint semmi köze 
a lakótömbjüknek, az a Dózsa György utcához tartozik. Más a helyzet 
egyébként egy lakótömb és családi ház területének rendbetételénél. Egyetért Dr. 
Farkas Erzsébet képviselőtársának a felvetésével, és felül kellene vizsgálni a 
közterületeket, hogy kinek meddig van a határa a terület rendben tartása miatt. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Tudomása szerint a Bocskai u. 5-7. sz. alatti 
fakivágással kapcsolatban újra aláírásgyűjtés indult, és véleménye szerint 
akárhogyan döntenek a következő testületi ülésen ez ismét napirendre kerül. 
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Macsári József polgármester: A fakivágással kapcsolatban elhangzott a 
javaslat, hogy az Önkormányzat költségére sürgősen megtörténjen a nyárfák 
kivágása, a teljes virágzás előtt. A javaslatot szavazásra bocsátja, és 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
65/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Szeghalom Bocskai u. 5-7. sz. alatti 5 db nyárfa kivágása az Önkormányzat 
költségére megtörténjen, a nyárfák teljes virágzása előtt. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A döntéshozatal után reagál a fenti képviselői 
javaslatra, és egyetért azzal, hogy a közterületek rendbetételére vonatkozó helyi 
rendeleteket áttekintsék. Természetesen az lenne elfogadható, ha mindenki 
önszántából tenné rendbe a lakókörnyezetét, mert így még szebb lenne a város, 
de fontos, hogy ezzel kapcsolatban legyen egy iránymutatás mindenki számára. 
A képviselő-testületi ülésen egyéb bejelentés nincs, így megköszöni 
mindenkinek a figyelmét, képviselőtársainak a munkáját és a nyilvános ülést 
lezárja. Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Macsári József sk.           Dr. Pénzely Erika sk. 
    polgármester              jegyző 
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