
  Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 
1006-1/2012. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 
30-án tartott rendkívüli üléséről a Polgármesteri Hivatal 47 sz. 
tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Hegyesi Zsuzsanna, Z. 
Nagy Tibor képviselő-testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, 
Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Kerekes Lászlóné, Nagy István, Dr. Kállai 
Sándor ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Farkasné Gali Mária jegyzőkönyv-vezető 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselő-
testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, és az ülést megnyitja. Ismerteti a testületi ülés napirendjeit, 
amelynek tárgyalásával a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Újtelepi Iskola 11 db szociális bérlakássá történő átalakítás 
közbeszerzési eljárásában döntéshozatal 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A szükséglakások kialakítása miatt a 
„Szeghalom, Újtelepi Iskola átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban a közbeszerzési feladatokat ellátó Pénzügyi Bizottság elbírálta a 
beérkezett ajánlatokat, és meghozta döntését a rendkívüli testületi ülést 
megelőzően. Megkéri a bizottság elnökét, hogy a döntési javaslatot ismertesse. 
 
Hegyesi Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság, mint 
Bíráló Bizottság javasolja mind a négy ajánlattevő: Blaskó György egyéni 
vállalkozó, a TOP MESTER Kft., Kiss Csaba egyéni vállalkozó, és Layer Kft. 
ajánlattevők ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítani. A Bizottság 
javasolja továbbá Blaskó György egyéni vállalkozó (5520 Szeghalom, Hunyadi 
u. 31/1. sz.) ajánlattevőt az eljárás nyerteseként meghatározni, mivel a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette. Második 
legkedvezőbb ajánlattevőnek Kiss Csaba egyéni vállalkozót javasolják 
meghatározni. Összességében javasolja a Bizottság az eljárást eredményesnek 
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nyilvánítani. Javasolja képviselőtársainak az elhangzott döntési javaslatot 
elfogadni. 
 
Macsári József polgármester: Kéri a fentiekkel kapcsolatos hozzászólásokat a 
napirenddel kapcsolatban, esetleges kérdéseket akár jogi, vagy műszaki 
szempontból a jelenlevő szakemberekhez.  
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Blaskó György ajánlatában 4 db bejárati ajtó 
költsége 50 %-kal kevesebb a többi ajánlathoz képest. Van-e még a 
pályázatában olyan tétel, ami a jelenlegi piaci áraktól lényegesen kevesebb, mert 
esetleg a beruházás végén az lesz, hogy az általa tett ajánlati árból nem tudja 
megvalósítani a munkát. 
 
Zsigovics Gábor építési műszaki ellenőrzést végző egyéni vállalkozó: A 
gépészeti munkák anyagszükségleténél van a legnagyobb különbség: nettó: 1,8 
millió forint különbség látható az 1. és 2. helyezett között. Helyi kereskedelmi 
cégtől bekért anyagárak lettek alapul véve a költségvetések átvizsgálása során, 
és Blaskó György tételei közel azonos árakat tartalmaznak ezzel. A 2. 
helyezettet tekintve a listaárhoz képest 2-3-4-5-szörös árakat is találtak a 
költségvetésében. Munkadíjban 1,3 milliós különbséget találtak 4 tételben, 
ennek beárazása irreálisnak tűnik. A betonozásban 7-800 ezres nettó 
különbséget találtak, míg a földmunkánál l milliósat a munkadíjban, az 
anyagdíjban is, ami kiugróan magas, de legfőképpen a gépészeti anyagárak.  
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Említette a 4 db bejárati ajtóra vonatkozó 50 
%-kal alacsonyabb árat, a vállalkozó honnan szerzi ezt be? 
 
Ács Zsolt testületi tag: A 4 pályázó költségvetését tekintve, 3 közel egy szinten 
volt 17-18 milliós összeggel, és irreálisan alacsony a 13 milliós. A rezsióradíj is 
jóval kevesebb Blaskó Györgynél, mint a többieknél. Ez reális? Mi a helyzet 
abban az esetben, ha a vállalkozó 13 millióért elvállalja a munkát, és a 
beruházás befejezésekor már 20 millióba kerül. Milyen garanciát lehet a 
szerződésben rögzíteni ennek elkerülésére? 
 
Nagy István Műszaki Iroda vezetője: Feltételezhetően gyártja a vállalkozó az 
ajtókat asztalosműhelyében, erre 27 ezer Ft/db árat jelölt meg, ezzel szemben a 
bejárati ajtó listaára nettó 56 ezer forintnál kezdődik. A benyújtott árajánlatokat 
vizsgálva Blaskó György árajánlatán nem mutatkozik nyereség. A rezsióradíjat 
nézve, ez helyi viszonylatban 1.400-1.500,- Ft a bekért árlista szerint, ezzel 
azonos a vállalkozó rezsióradíja. A beruházási munkát az árajánlatban szereplő 
költségből kell befejezni. 
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Zsigovics Gábor műszaki ellenőr: A beruházásra a TERC norma szerinti 
ráfordított normaidő 4.142 óra, az 1.825,- Ft-os rezsióradíjat tekintve az 
árkülönbözet 3-4 tételre vonatkozik, tehát a másik 3 árajánlat is közel azonos 
rezsióradíjjal van kiszámolva. 
 
Macsári József polgármester: Az ajánlattétel során a műszaki tartalom 
mindenkinél ugyanaz volt, ezt árazta be mind a négy pályázó és a műszaki 
ellenőr felelőssége, hogy mindazt meg kell valósítani a beruházásnál, ami 
műszaki követelményként meg lett határozva. Szükséglakás épület kialakításáról 
van szó, e szerint a legegyszerűbb, a célnak megfelelő felszereltséggel ellátva, 
az ajánlatkérés ez alapján történt. Hangsúlyozza, hogy műszaki tartalomtól 
eltérő számlákat egy esetben sem fog aláírni, a vállalkozónak az árajánlat 
alapján kell megvalósítani a beruházást. 
 
Nagy István Műszaki Iroda vezetője: Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a 
közbeszerzésnek nem volt tárgya az első tanterem födémproblémája, mivel erre 
vonatkozó statikus tervek eddig még nem voltak, ezek most állnak 
rendelkezésre. Ennek kb. 300 ezer forint a javítási költsége, de erre irányuló 
árajánlatot senkitől nem kértek, mert terv nélkül nem lehetett. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Az első és második helyezettnél nagy 
különbséget lát az anyagköltségek között, közel 4 milliót. Azért vannak kételyei, 
mert például a Layer Kft. maga szerzi be az anyagokat, mégis nagy eltérés 
mutatkozik a Blaskó György anyagárával szemben.  
 
Macsári József polgármester: A műszaki ellenőr utánanézett, hogy a 
gépészetnél az anyagbeszerzésben miért vannak ilyen nagy eltérések, van olyan 
pályázat, ahol például az 1000 forintos anyag 3000-ben van beállítva.  
 
Zsigovics Gábor műszaki ellenőr: Véleményük szerint ez azért fordulhatott 
elő, mert 20 milliós becsült érték volt az irányadó, és százalékosan próbáltak 
ehhez közelíteni, de elmondható az is, hogy túlárazott tervezői költségvetésről 
van szó. A TERC program egy irányadó, de anyagárakban nem a piaci értékeket 
mutatja. 
 
Nagy István Műszaki Iroda vezetője: Az anyagárak közötti nagy eltéréssel 
kapcsolatban hangsúlyozza például a betonozási munkákat, ahol egy 46 m2 
terasznak a foltszerű javítása 6 cm szerkezeti vastagságú beton javítási költségét 
nézve (anyagmennyiség és munkadíj) 700 ezer forint árkülönbség mutatkozik, 
közel 7-szeres ár. 
 
Macsári József polgármester: A hozzászólások, válaszadások után szavazásra 
bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát. Szavazás eredményeképpen 
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megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

8/2012. (I. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szeghalom 
Újtelepi Iskola átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság 
döntési javaslata alapján eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyerteseként 
Blaskó György egyéni vállalkozó (5520 Szeghalom, Hunyadi u. 31/1. sz.) 
ajánlattevőt határozza meg, mivel a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tette. Második legkedvezőbb ajánlattevő: Kiss Csaba 
egyéni vállalkozó (5520 Szeghalom, Simon F. u. 10/2.). 
 
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. január 31. 
 - Kiviteli szerződéskötés: 2012. február 13. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
2/1. sz. napirend: Szakmai Bizottság létrehozása a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény vezetői álláshelyére 
beérkező pályázatok értékelésére 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Képviselő-testület korábbi ülésén kiírta a 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
vezetői munkakörére a pályázatot, és a beérkezett pályázatok értékelésére 
szakmai bizottságot hoz létre. Az előterjesztés erre vonatkozik, a bizottság tagjai 
ugyanazok, akik a korábbi pályázati kiírásnál voltak. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. Hozzászólás nincs, javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadni, és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
 

9/2012. (I. 30.) Ökt. sz. 
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény vezetői munkakörére kiírt 
pályázati felhívás alapján beérkezendő pályázatok értékelésére szakmai 
bizottságot hoz létre.  
 
A bizottság tagjai:  
 

Elek Ferencné Oktatási, Kulturális és Sport bizottság  
elnöke, a szakmai bizottság elnöke  
Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, művelődési vezető főtanácsos  
Pándiné Csajági Mária pedagógus  
Csabai Károly Könyvtárosok Országos Egyesületének  
képviselője  
 

A Képviselő-testület felkéri a szakmai bizottság elnökét, hogy a pályázatok 
értékelését követően tegyen javaslatot a vezetői munkakör betöltésére.  
 
Határidő: 2012. március 
Felelős: Bizottság elnöke 
 
2/2. sz. napirend: Fiatalok Közössége Szeghalomért Egyesület kérelme 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
(Farkas Zoltán képviselő e napirendnél érkezett az ülésre, így 7 főről 8 főre 
emelkedett a Képviselő-testület létszáma.) 
 
Macsári József polgármester: A Fiatalok Közössége Szeghalomért Egyesület 
kéréssel fordult az Önkormányzat vezetéséhez, hogy engedélyezze a Tildy u. 15-
17. sz. alatti ingatlan egyik helyiségének használatát. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Az épület felújítására vonatkozó pályázati támogatást 
tekintve kérdése, hogy hogyan működik az épület. 
 
Macsári József polgármester: 2013-ig tart a pályázati elkötelezettség, és az 
épületet a funkciónak megfelelően, civilházként kell működtetni, a 
civilszervezetek rendelkezésére kell bocsátani, de egy-egy igény esetén ebben a 
Képviselő-testületnek kell döntenie. Támogatja az ilyen jellegű kérelmeket, 
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annál is inkább, ha ezek az egyesületek részt vesznek, és besegítenek a városi 
rendezvényeken. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Jónak tartja mindezt, és el kell érni, hogy a civilház 
betöltse funkcióját. Éppen ezért ezt közérdekűvé kell tenni, hogy bármelyik civil 
egyesület igénybe vehesse a rezsiköltségek megfizetését vállalva. Ha a FIKSZ 
kérelmét támogatják, akkor az Egyesület lehetne ennek a koordinálója. 
Felvetődik ugyanakkor ez esetben a Művelődési Központ és Könyvtár 
kihasználatlansága, ahol bevételt kell produkálni többek között a termek 
bérbeadásával, és ennek elmaradása problémát okoz. 
 
Macsári József polgármester: Mindkét intézménynél bevételt követel az 
Önkormányzat, enyhítve ezzel a költségvetési szigorításokat. 2013-ig a pályázati 
feltételeknek megfelelve civilházként kell működtetni az épületet, így a 
civileknek rendelkezésére bocsátják az épületet úgy, hogy a rezsiköltségeket 
kötelesek megfizetni. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Megvalósítható az is, hogy fél év után kérnék a 
100 %-os teljes rezsi költséget az Egyesülettől, addig keressenek társakat az 
épületrész hasznosításához, és mindenki vállalhat aktív részvételt egy-egy városi 
rendezvény megszervezésében is. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Semmiképpen nem hagyná ki az 
Önkormányzatot a koordinálásból, mivel tulajdonosként felelős az épületért, ezt 
kéri figyelembe venni. Nincs ellene az épületet odaadni bármilyen 
rendezvényre, egyesületek részére, de a koordinálás ne másé legyen.  
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Korábbi időszakot említ, amikor az egyik 
Egyesület komoly gondokat okozott. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Csatlakozik Hegyesi Zsuzsanna képviselőtársához, a 
koordináláshoz lehetne kérni az oktatási, művelődési vezető főtanácsos 
segítségét. 
 
Macsári József polgármester: Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, művelődési 
vezető főtanácsos és Búza Berta városmenedzser önkormányzati dolgozókat 
lehetne e feladattal megbízni. Az Önkormányzatnak most elsősorban az a célja a 
pályázati feltételek teljesítése miatt, hogy minél több civilrendezvény legyen az 
épületben. Ismerve viszont a civilszervezetek anyagi helyzetét, az a javaslata, 
hogy ne szabjanak olyan feltételt, hogy fél év után 100 %-ban térítsenek, mert 
ennek nem tudnak eleget tenni, csakis önkormányzati támogatásból. Egyébként 
az Egyesületet sem hagyná ki a koordinálásból. 
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Elek Ferencné testületi tag: A kérelmező egyesület nagyon sok rendezvényen 
részt vesz, illetve segítséget nyújtanak a programok szervezésében, és nekik 
inkább a helyiségre az anyagok tárolása miatt van szükségük, valamint a 
készülődésekre alkalmanként. Ők minimális időre vennék igénybe a helyiséget, 
és őket sújtanák azzal, hogy ők szervezzék meg a civil életet Szeghalmon? 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Ugyanezeket a készülődéseket a Művelődési 
Házban is meg tudják oldani. 
 
Macsári József polgármester: Javasolja az ilyen jellegű kérések teljesítését, 
mivel az épületnek civilházként kell működnie. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: Annak idején, amikor az épület felújítása pályázati 
támogatásból megvalósult, az akkor beköltözött civilszervezetek milyen 
feltételekkel vették azt igénybe? UNIÓ-s támogatású pályázatról lévén szó, itt 
komoly kötelezettségeket kellett vállalni az épület használatának 
vonatkozásában, és ezeknek a feltételeknek meg kell felelni. Itt megemlít egy 
egyesületet, akik a kezdetkor komoly kötelezettséget vállaltak, és lelkesedéssel 
indultak, most viszont már gondok jelentkeznek működésüket, és 
kötelezettségvállalásukat tekintve. 
 
Macsári József polgármester: A Fiatalok Közössége Szeghalomért Egyesület 
működése megfelel a feltételeknek, és az épületben biztosítható számukra az 
általuk megjelölt helyiség, ezért javasolja támogatni kérelmüket. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Véleménye szerint a fentieket összegezve, 
nem jelent olyan nagy bevételkiesést a két önkormányzati intézményt érintően, 
hogy ez gondot okozzon. A civilházat működtetni kell a vállalt kötelezettség 
miatt 2013-ig, és hasznosítsák úgy, ahogyan azt az előterjesztés tartalmazza. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: Tekintve, hogy az épület civilházként működik, 
javasolja, hogy ne tegyenek különbséget, és más civilszervezeteknek is 
biztosítsák ezt a lehetőséget. 
 
Macsári József polgármester: Az elhangzott javaslatok alapján szavazásra 
bocsátja az előterjesztett kérelmet. 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 
 
10/2012. (I. 30.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Fiatalok 
Közössége Szeghalomért Egyesület – Szeghalom, Fáy A. u. 2/B. IV/8. – 
kérelmét, és engedélyezi a Szeghalom Tildy u. 15-17. sz. alatt civilházként 
működő ingatlan utcafront felőli termének alkalomszerű használatát, a 
kérelemben foglaltak szerint térítésmentesen. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás megkötéséről. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
2/3. sz. napirend: 5 ipari park besorolású telek árverés útján történő 
értékesítés kijelölése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az érmelléki iparterülettel kapcsolatos 
előterjesztés azért került a Képviselő-testület elé, mert korábban, amikor 
döntöttek a terület kialakításáról, arról volt szó, hogy ezzel kapcsolatban 
megszabják a feltételeket. Nem szükséges azonban feltételeket meghatározni, 
mivel a helyi építési szabályzat alapvetően meghatározza, hogy milyen 
feltételekkel lehet használni ezeket a területeket. Meg lehetne esetleg szabni az 5 
éven belüli beépítést, de ha azt például gépjármű tárolására szeretnék igénybe 
venni, aminek nincs különösebb beépítési kötelezettsége csak körbe kell azt 
keríteni, akkor nem felelne meg a beépítési kötelmeknek. Liciteljárással lesz az 
értékesítés lebonyolítva, és ha bárki továbbadja a telket, be kell tartani az ipari 
és gazdasági területre vonatkozó helyi építési szabályzatot.  
Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Véleménye szerint, amennyiben 
gépjárműtárolót alakítanak ki a területen, akkor oda előbb-utóbb műhely is 
társulna, ezért egy kis kötelmet meg kellene határozni erre az esetre. 
 
Macsári József polgármester: A helyi építési szabályzat rendelkezik arról, 
hogy az ipari gazdasági övezetben hány százalékos beépítettséget engedélyez, ez 
alapvetően meghatározza, hogy mit építhet, ezért külön nem kell dönteni a 
Képviselő-testületnek erről.  
Mindezek figyelembevételével szavazásra bocsátja az előterjesztést az 
elhangzottakkal együtt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 
11/2012. (I. 30.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2011. (XII. 16.) 
Ökt. sz. határozata alapján döntött arról, hogy a 0800/2 hrsz.-ú 9 ha 8835 m2 
területű földrészlet (ipari park) telekalakításának I. ütemét el kell végeztetni. 
Ennek értelmében a GEOSZEG Földmérő és Ingatlanrendező Bt. a geodéziai 
munkákat elvégezte, és kialakított öt ipari park besorolású telket, melyből 2 
db a 0800/4. hrsz. alatt 5213 m2, és a 0800/5 hrsz. alatt 5303 m2 nagyságban 
a füzesgyarmati útra merőlegesen helyezkedik el, valamint az Érmellék 
utcára merőlegesen három telek került kialakításra: a 0800/7 hrsz. alatt 
2505 m2; a 0800/8 hrsz. alatt 1897 m2; a 0800/9 hrsz. alatt 2232 m2. 
 
Képviselő-testület a fenti 5 ipari park besorolású telket árverés útján történő 
értékesítésre jelöli ki. A város rendezési terve meghatározza a telkek 
besorolását, melytől eltérni nem lehet, beépítése az Ipari Parkban (iparterületen) 
engedélyezett épületekkel lehetséges, külön építési engedélyezési eljárás 
keretében. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: 2012. március  
Felelős: Macsári József polgármester 
 
2/4. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény pályázata 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény szeretne TIOP. 1.2.3-11 kódszámú tudásdepó 
express pályázatot benyújtani, amely 100 %-os támogatottságú, támogatás 
minimum 5-6, maximum 8 millió forint, és eszközbeszerzésre fordítható. 
Tekintve, hogy utófinanszírozott pályázatról van szó, az önkormányzatnak elő 
kell finanszírozni a pályázaton elnyert összeget. A pályázat benyújtására február 
közepén kerülhet sor. Javasolja támogatni a pályázat benyújtását, és kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, és az intézmény 
kérelmét szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 
12/2012. (I. 30.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nagy 
Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény TIOP 
1.2.3-11/1. kódszámú könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 
fejlesztése „Tudásdepó Expressz” című, 100 %-os támogatottságú pályázat 
benyújtását. Támogatás összege: 5-8 millió forint. Tekintettel arra, hogy 
utófinanszírozott pályázatról van szó, az Önkormányzat vállalja a pályázaton 
elnyert összeg előfinanszírozását. 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
2/5. sz. napirend: Közös földgáz beszerzéshez csatlakozási szándék 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Farkas Zoltán elnök úrtól megkapta az 
Önkormányzat a felhívást a részvételi szándék felmérésére a közös földgáz 
beszerzéshez 2012. július 1-től 2013. június 30-ig terjedő gázévre vonatkozóan 
is. Javasolja, hogy a közös gázbeszerzésben Szeghalom Város Önkormányzata 
továbbra is vegyen részt, hiszen egyénileg olcsóbban nem tudnák a gázt 
beszerezni egyik forgalmazótól sem.  
A szóbeli előterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
13/2012. (I. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik előzetes 
csatlakozási szándékáról, egy esetlegesen lefolytatandó, 2012. július 1-től 
2013. június 30-ig terjedő gázévre vonatkozó közös földgáz beszerzéshez. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a nyilatkozatról értesítse a Békés Megye 
Képviselő-testületének elnökét. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A rendkívüli képviselő-testületi ülésnek egyéb 
írásos napirendje nincs, ezért megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-
e hozzászólás, közérdekű bejelentés. 
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Farkas Zoltán testületi tag: Örül annak, hogy képviselőtársai támogatták az 
előterjesztést, melyhez hozzáfűzi, hogy aki figyeli a hivatalhoz, illetve 
intézményekhez beérkező gázszámlákat, és a jelenleg folyamatban lévő 
egyetemes szolgáltatói árakat, látható, hogy komoly különbségek vannak. Ebből 
a szempontból úgy gondolja, hogy tavaly is jó döntés volt a közös 
földgázbeszerzés, és reményeik szerint ebben az évben is ugyanazzal az 
ügyvéddel bonyolítják le a beszerzést, mint korábban, aki szakértője ennek a 
területnek. A továbbiakban bejelenti: a 2012. évi tiszteletdíját a továbbiakban 
sem kívánja felvenni, és szeretné kezdeményezni, hogy ez évi tiszteletdíja 
kerüljön az Önkormányzat költségvetésének általános tartalékába. Ez 
vonatkozik a januári tiszteletdíjára is. 
 
Macsári József polgármester: Javasolja Farkas Zoltán képviselőtársuk 
bejelentését tudomásul venni, és szavazásra bocsátja azt. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
14/2012. (I. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Farkas Zoltán önkormányzati képviselő tiszteletdíjról való lemondását 
2012. január 1-től december 31-ig. A tiszteletdíj éves összege Szeghalom 
Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési célú általános 
tartalékába kerül.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Végezetül megköszöni képviselőtársainak a 
munkáját, és a rendkívüli testületi ülést lezárja. Tájékoztatásképpen elmondja, 
hogy várhatóan február 27-én hétfőn kerül sor a következő képviselő-testületi 
ülés megtartására. 
 

Kmf. 
 
 

 Macsári József     Valastyánné Győri Piroska 
  polgármester                   aljegyző 


