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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 
21-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről a Városi Polgármesteri 
Hivatal 45. sz. tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Hegyesi Zsuzsanna, 
Mester Csaba, Dr. Farkas József alpolgármester, dr. Pénzely Erika jegyző, 
Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, 
művelődési vezető főtanácsos, Polgármesteri Hivatal irodavezetői, 
önkormányzati intézmények vezetői, a napirendi pontok kapcsán meghívottak 
Farkasné Gali Mária jegyzőkönyv-vezető 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, a napirendek tárgyalása kapcsán meghívott vendégeket, 
érdeklődőket és a lakosságot, akik a helyi közvetítést figyelemmel kísérik. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel 8 fő 
képviselő jelen van, és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő 
napirendi pontok tárgyalását azzal, hogy a 14/1. sz. előterjesztést, valamint a 
szükséglakásokkal kapcsolatban ad-hoc bizottság létrehozását zárt ülésen 
tárgyalják. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai a napirendek 
tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti a bizottságok véleményét. A jelentést a 
bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolták. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület tagjai részéről a jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel 
nincs. A jelentés elfogadását szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
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H a t á r o z a t 
 
67/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
2. sz. napirend: Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A napirend tárgyalásánál köszönti Dr. 
Gyurosovics József megyei főkapitány és Szalai Zoltán szeghalmi 
kapitányságvezető urakat. Összevont bizottsági ülésen bizottságok 
megtárgyalták a rendőrségi beszámolót, azt részletesnek, tényszerűnek tartották, 
és egyhangúlag elfogadásra javasolták. Bizottsági ülésen több kérdés elhangzott 
a rendőrség munkájával kapcsolatban, és azokra a részletes válaszadás 
megtörtént a kapitány úr részéről. 
 
Hegyesi Zsuzsanna, Farkas Zoltán, Elek Ferencné testületi tagok: A 
beszámolóval kapcsolatban kérdéseket, javaslatokat fogalmaznak meg. 
 
Dr. Gyurosovics József megyei főkapitány: A képviselő-testületi tagok 
részéről elhangzott kérdésekre, észrevételekre részletesen válaszol. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a beszámolót, a Rendőrség 
munkáját. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai a Rendőrség 
beszámolóját egyhangúlag tudomásul vették. További eredményes munkát kíván 
a Rendőrség állományának. 
  
(Farkas Zoltán elhagyta az üléstermet, a Képviselő-testület létszáma: 7 fő) 
 
3. sz. napirend: Polgárőrség tájékoztatója 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Polgárőrség tájékoztatóját a lakosság számára 
is hasznosnak ítéli meg. A bizottságok a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra 
javasolták. 
 
Ács Zsolt testületi tag, Bartis Márton alpolgármester: Észrevételeket tesznek 
az írásos tájékoztatóval kapcsolatban, és helyi problémákat vetnek fel. 
 
Pellei Sándor elnök: Részletesen reagál a felvetett problémákra. 
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Macsári József polgármester: Megköszöni a tájékoztatót, a Polgárőrség 
tagjainak a lelkiismeretes, önzetlen munkáját. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület tagjai a Polgárőrség tájékoztatóját tudomásul vették, és további 
tevékenységükhöz eredményes munkát kíván.  
 
4. sz. napirend: Gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok 
végrehajtásáról beszámoló 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a napirend tárgyalása kapcsán 
megjelent Tóth Julianna igazgatónőt. A beszámoló részletes áttekinthető, 
összevont bizottsági ülésen megtárgyalták az anyagot, több kérdés hangzott el és 
a válaszadások megtörténtek. Kirívónak tűnt az írásos anyagban a 
magatartásbeli zavarokkal küzdők számának emelkedése, és elismerést érdemel 
mindazoknak a munkája, akik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásában részt vesznek. Kérdezi képviselőtársaitól, hogy van-e hozzászólás. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A 18. évet betöltő fiatalok esetében, akik korábban 
védelem alá tartoztak, lehetőség lesz-e továbbra is arra, hogy életútjukat tovább 
kísérje a szolgálat. 
 
Tóth Julianna intézményvezető: A kérdésre elmondja, hogy amennyiben a 
fiatal felnőtt megkeresi a családsegítő szolgálatot, akkor bekerül a rendszerbe, 
de egyébként nem. 
 
Macsári József polgármester: Javasolja a tájékoztató tudomásulvételét, és azt 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
68/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
tudomásul veszi a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényből adódó feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
5. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola igazgatói álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti a pályázat elbírálás szabályait, és azt 
javasolja elfogadásra. 
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Ács Zsolt testületi tag: A Képviselő-testület működéséről szóló Szervezeti és 
Működési Szabályzatra hivatkozva kérdezi, hogy név szerinti szavazást lehet-e 
kérni. 
 
Dr. Pénzely Erika jegyző: Először azt kell eldönteni, hogy nyílt, vagy titkos 
szavazás legyen. 
 
Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati 
javaslatát, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 3 
nem szavazat mellett – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

69/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola intézményvezetői pályázat 
elbírálásának eljárási szabályait az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

1.)   Mivel a pályázó a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárult, ezért a Képviselő-
testület a módosított 1990. évi LXV. tv. (Öt.) 12. § (4) bekezdése alapján 
a pályázatot nyílt ülésen tárgyalja. 

2.) A pályázó meghallgatása és a vélemények elhangzása után a Képviselő-
testület az Ötv. 12. § (6) bekezdése alapján titkos szavazással dönt, az 
Ötv. 15. § (1) bek. alapján egyszerű többséggel. 

3.) A szavazás lebonyolításához az alábbi szavazatszámláló bizottságot 
választja meg. Elnök: Hegyesi Zsuzsanna, tagok: Ács Zsolt és Elek 
Ferencné. 

4.) A igazgatói pályázat érvényes elbírálásához az Ötv. 15. § (1) bekezdése 
alapján minősített többség szükséges (5 fő). 

5.) A pályázatot elnyert intézményvezetőnek a közalkalmazotti törvény 
alapján meg kell határozni a fizetését és a vezetői pótlékát. 

6.) Eredményes döntés hiányában új pályázat kiírása szükséges, és a 
pályázat elbírálásának időpontjáig, de legfeljebb 1 évre 
intézményvezetőt kell megbízni. 

 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Megkéri az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság elnökét, hogy ismertesse a pályázattal kapcsolatos bizottsági 
véleményt. 
 
(Farkas Zoltán visszatért az ülésterembe, a Képviselő-testület létszáma: 8 fő) 
 
Elek Ferencné Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolta Képviselő-testületnek Somogyiné Ambrus 
Erika pályázatát. Elmondja továbbá, hogy a Békés megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, és 10 véleményezésre jogosult fórumon véleményezték a 
pályázatot. Ismerteti a véleményeket. (Vélemények az előterjesztésekkel együtt 
a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Macsári József polgármester: A napirend tárgyalásánál köszönti Somogyiné 
Ambrus Erika pályázót, és megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e a 
pályázattal kapcsolatban kérdés, észrevétel. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A középiskolát mindig nagy formátumú 
emberek vezették, akik példát mutattak a Tantestület és a diákság egyben 
tartására. A legutóbbi igazgatót, akit a Képviselő-testület 2007-ben nevezett ki, 
nem sikerült elfogadtatni. A pályázónak ebben, és a Tantestület szétválásában 
nagy szerepe volt, sok feljelentés, pereskedés volt az elmúlt időszakban. A 
pályázó néhány társával együtt próbálta megkérdőjelezni az igazgató 
intézkedéseit. Mindez közrejátszott az igazgató 2011. évi távozásában. A 
pályázó felé kérdéseket tesz fel a jövőbeni elképzelésekre, a fenntartóval való jó 
kapcsolattartásra vonatkozóan. Hogyan gondolja a jövőt ilyen magatartás után, 
amit az elmúlt években tanúsított igazgatóhelyettesként, és leváltott 
igazgatóhelyettesként? Nem tartja ugyanis helytállónak a pályázatban írt 
célokat, az idézeteket, a feladatnak való megfelelést, és ezt részletesen kifejti. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A Képviselő-testület a 11. fórum, ahol a pályázatot 
véleményezik, és eddig mindenhol támogatták azt. Hangsúlyozza a szülői 
munkaközösség véleményét, miszerint a pályázó törekszik a szoros 
kapcsolattartásra a szülőkkel, a diákokkal, a fenntartóval, és személyében 
garanciát látnak arra, hogy az Iskola hírnevét visszaszerezze, illetve öregbítse. 
Dr. Farkas József azt próbálta érzékeltetni, hogy milyen nagy ellentétek vannak. 
Ezzel szemben említést érdemel a pályázó Tantestület általi 80 %-os 
támogatottsága, ami egyáltalán nem utal ellentétekre. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Miután minden fórumon támogatták a 
pályázatot, ezért a személyes konfliktusokat félre kell tenni. Nem hiszi, hogy 
ezeknek a vádaknak és a különböző peres eljárásoknak egyedül a pályázó volt az 
okozója, és nem hiszi, vagy valami rosszra törekedne. A pályázó Vaszkó 
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igazgató úr mellett volt igazgató-helyettes, ebben a gimnáziumban végzett, több 
mint 24 éve itt dolgozik, kiválóan végzi a munkáját, országos versenyeken 
vesznek részt a diákjai, ezért a szakma véleményét kell figyelembe venni. Kéri, 
hogy a politikát félre kell tenni. Maga részéről támogatja a pályázót, és kéri 
képviselőtársaitól, hogy fontolják meg döntésüket. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: A pályázó teljes mértékben alkalmas és felkészült 
a feladatra. Ő lehet az első olyan igazgató, aki itt született, itt tanult, és régóta 
tanára az intézménynek. Fontosnak tartja, hogy vezetőt kell kinevezniük, és 
elkezdődjön a szakmai munka. Ahhoz, hogy az ide beiratkozó diákok jó eséllyel 
induljanak a felsőoktatásba, kiegyensúlyozott és jó szakmai alapokra van 
szükség. Javasolja képviselőtársainak, hogy a szakmai kérdések és az iskola 
jövője határozza meg döntésüket. A jelölt pályázatát támogatja. 
 
Macsári József polgármester: A középiskolával kapcsolatban, a várható 
januári változást említi, majd a pályázatban írt vezetői hitvallást emeli ki, 
miszerint: „fontosnak tartom, hogy vezetőként a példamutatás ne csak 
szavakban nyilvánuljon meg”. Nagyon örülne annak, ha ez így lenne, de az 
elmúlt időszak – ahogyan a fentiekben az alpolgármester úr említette – nem így 
nyilvánult meg a pályázó által. Átadja a szót a pályázónak. 
 
Somogyiné Ambrus Erika pályázó: Ebben a középiskolában érettségizett, és 
itt kapott lehetőséget arra, hogy a pedagógiai pályafutását elkezdje. Az ember 
életében 26 év nagyon sok idő, hiszen ennyi idő alatt a köteléke erősödött a 
település és iskolája iránt, és nem megkérdőjelezhető. Az eltelt időszakot 
tekintve 2011. év játszott negatív szerepet szakmai életében, addig a munkájával 
szemben semmilyen kifogás nem merült fel. Sem fegyelmi büntetése, sem 
megrovása nem volt, így jogtalanul váltották le, mint igazgatóhelyettest, ezért 
jogorvoslati lehetőséggel élt, és álláspontját a bírósági végzés igazolta. 
Későbbiekben nem fordult bírósághoz, az ügyet lezártnak tekintette. Az, hogy 
iskolán belül, tantestületen belül konfliktusok vannak, az iskolavezető 
felelőssége, az ő joga, lehetősége ezt elsimítani és megfelelően kezelni. Arra 
kéri a Képviselőtestület tagjait, hogy döntésüknél az Iskola érdekeit helyezzék 
szem elé. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A fenti hozzászólásokban elhangzott, hogy 
nem kell a kérdésbe politikát vinni. Ezzel maximálisan egyetért, hogy a vezetői 
kinevezésnél szakmai és menedzseri feltételeket kell figyelembe venni. A 
pályázó tanári alkalmasságát nem vitatta, azt nem is tudná megítélni. Azt a 
tevékenységét viszont igen, ami az önkormányzatot érintette, ezért tett fel 
kérdéseket a jövőbeni vezetői együttműködés elképzelésére. 
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Farkas Zoltán testületi tag: Abban reménykedik, hogy ha a Képviselő-testület 
szakmailag el tudja fogadni a pályázó személyét, - amiben megerősítette az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság véleménye - akkor e mellett kell maradni. 
Nem ismert még konkrétan az intézmény jövőbeni fenntartása, az, hogy az 
intézmény vezetőjét ki fogja kinevezni. Most lehetőség van arra, hogy ebben a 
kérdésben döntsenek, ezért arra biztat mindenkit, hogy hozza meg a döntését. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Senkinek nem ítéli meg sem a szakmaiságát, 
sem a politikai hovatartozását. A legfontosabbnak azt tartja, hogy a szakma 82 
%-os arányban ajánlotta a pályázat elfogadását. Véleménye szerint rájuk kell 
bízni a feladatot, a megoldást. Hozzászólását egy gondolattal zárja: „ne ítélj, 
hogy ne ítéltess”. 
 
Mester Csaba testületi tag: A 2010-2011-es tanévig dolgozott a középiskolai 
tantestületben, és úgy látja, hogy nem a pályázó személye volt az, aki 
megosztotta a tantestületet. A pereskedést illetően helyesnek ítéli meg azt, ha 
valaki meg van győződve igazáról, és kiáll azért. Aki ezt teszi, ki fog állni a 
tantestülete és iskolája mellett is. Véleménye szerint a legnagyobb probléma az 
lesz, ha ezt a kétes állapotot tovább húzzák. Szó volt az intézményfenntartás 
januári változásáról, és úgy ítéli meg, hogy a pályaválasztás előtt álló diákoknak 
ez a fél év is nagyon fontos a tanulmányi eredményeik alakulásában. Fontos 
mindenki számára, hogy itt most megfelelő döntés szülessen. 
 
Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai 
részéről az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nincs.  
 
Megkéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy kezdje el munkáját, és a titkos 
szavazás idejére szünetet rendel el. 
 
Dr. Pénzely Erika jegyző: Tájékoztatást ad a titkos szavazásról, és kiosztja a 
szavazólapokat a Képviselő-testület tagjai részére. 
 
Macsári József polgármester: Szünet után, a titkos szavazást követően 
megkéri Hegyesi Zsuzsanna Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a szavazás eredményét. 
 
Hegyesi Zsuzsanna Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos 
szavazás eredményét. (Jegyzőkönyv a képviselő-testületi jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.) 
 
Macsári József polgármester: A titkos szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
 
70/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatói pályázat elbírálására 
vonatkozó titkos szavazás eredménytelen volt, mivel Somogyiné Ambrus 
Erika pályázó nem kapta meg a szükséges szavazatot (5 fő). Képviselő-testület 
az igazgatói álláshelyre új pályázatot ír ki.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Fentieknek megfelelően a Képviselő-testületnek 
új pályázatot kell kiírni a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola igazgatói álláshelyére. Kérdés, észrevétel nincs, a pályázat kiírását 
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 
71/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola magasabb vezetői beosztás 
ellátására az alábbi pályázatot írja ki: 

  
Pályázati felhívás 

 
Szeghalom Város Önkormányzat 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, a 
Közoktatásról szóló törvény 18. §-a, valamint a 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet 
5. §-a  alapján pályázatot ír ki a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskola Szeghalom, magasabb vezetői (igazgatói) beosztás 
ellátására. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
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A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama: A magasabb 
vezetői megbízás határozott időre, 2012. október 1-től 2017. augusztus 15-ig 
szól. 
 
A munkavégzés helye: Szeghalom Dózsa Gy. u. 2. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: 
Az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak, szakmai követelményeknek, 
valamint a fenntartói döntéseknek megfelelő – működtetése, munkáltatói jogkör 
gyakorlása az intézményi dolgozók tekintetében. 
 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
 - egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-
szakvizsga, 
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
-nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap, 
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak 
megismerhetik a pályázati dokumentációt, 
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztés 
elképzelések. 
 
A munkakör betöltésének időpontja: 2012. október 1. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján történő 
megjelenéstől számított 30 nap. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információ: Macsári József 
polgármester, T: 66/371-611. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
- személyesen Macsári József polgármester részére 
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- postai úton: Szeghalom Város Önkormányzat Macsári József polgármester, 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni: 
„IGAZGATÓI PÁLYÁZAT” 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
 
- KSZK honlapja 
- Oktatási és Kulturális Közlöny 
- Szeghalom város honlapja: www.szeghalom.hu 
- Sárrét TV Szeghalom 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A véleménynyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után a pályázatokat Szeghalom Város Képviselő-
testülete bírálja el. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben 
szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Megkérdezi Somogyiné Ambrus Erikát, a 
középiskola pedagógusát, hogy amennyiben a Képviselő-testület felkéri a 
feladatra, akkor elvállalja-e 2012. július 1-től, az új pályázat elbírálásáig, 
legfeljebb egy évig az intézmény vezetését. 
 
Somogyiné Ambrus Erika pedagógus: Az Iskola érdekében elvállalja az 
intézmény vezetését. 
 
Macsári József polgármester: A fenti nyilatkozatot figyelembe véve, javasolja 
a Képviselő-testület tagjainak, hogy bízzák meg Somogyiné Ambrus Erika 
középiskolai pedagógust a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola vezetésével 2012. július 1-től, az új pályázat elbírálásáig, legkésőbb egy 
évig. Vezetői pótlékát a törvény értelmében 60.000,- Ft-ban határozzák meg.  
 
Megállapítja, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs a Képviselő-
testület tagjai részéről.  
Az elhangzott javaslat elfogadását szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

http://www.szeghalom.hu/
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H a t á r o z a t 
 
72/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az igazgatói pályázat 
kiírásával egyidejűleg Somogyiné Ambrus Erikát, a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola pedagógusát 2012. július 1-
től megbízza, hogy az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a 
pályázat elbírálásáig, legkésőbb egy évig lássa el. 
 
Somogyiné Ambrus Erika vezetői pótlékát 2012. július 1-től 60.000.- Ft-ban 
határozza meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. július 1.  
Felelős: Macsári József polgármester  
 
6. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény, valamint a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztéseket, és a bizottsági 
véleményeket. A bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolták az 
előterjesztéseket. Megállapítja, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel 
nincs, és elsőként szavazásra bocsátja a Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
SZMSZ-ének jóváhagyását. Szavazás alapján megállapítja, hogy Képviselő-
testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
73/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Nagy 
Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a Napköziotthonos Óvoda 
és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását. Szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
74/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
7. sz. napirend: Közbeszerzési Szabályzat kiegészítése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, és a bizottsági 
véleményeket. A bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolták az 
előterjesztést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai részéről kérdés, 
észrevétel nincs, és a határozati javaslat elfogadását 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 
 
75/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Szeghalom Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának VIII. pontja 
kiegészüljön egy 2.10. ponttal és az alábbi rendelkezésekkel: 
 
2.10. A Közbeszerzési Bizottság tárgyalásos eljárás esetében (Kbt. 89. § és 
94. §) a tárgyalás megkezdése előtt előzetesen dönt az ajánlatok 
érvényessége, érvénytelensége tekintetében. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Macsári József polgármester 
 
8. sz. napirend: Ingatlanok kijelölése értékesítésre 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, és a bizottsági 
véleményeket. A bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolták az 
előterjesztést. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők 
részéről kérdés, észrevétel nincs. A határozati javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 
76/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeghalmi tulajdoni 
lapon nyilvántartott 947 hrsz.-ú, és természetben Szeghalom, Állomási Újtelep 
6. sz. alatt lévő ingatlant elidegenítésre kijelöli. 
 
Szeghalom Város Önkormányzata tulajdonában lévő 0255/13 hrsz.-ú gyep 
művelési ágú külterületi ingatlant elidegenítésre nem jelöli ki. 
 
Képviselő-testület a Bocskai u. 4. sz. mögötti területen kialakított 981/4 hrsz.-ú 
17 állásos sorgarázs telkét meghirdetésre és elidegenítésre kijelöli. A 
Képviselő-testület a 121/2006. (XII. 15.) Ökt. sz. határozatában szabályozta az 
igénylők körét, mely szabályozást továbbra is fenntartja. Amennyiben a 
meghirdetést követően legalább 7 igénylésre jogosult kérelem érkezik, úgy 
telekalakítással az igények kielégíthetőek.  
 
Az elidegenítésre kijelölt ingatlanok értékesítése a 9/2012. (V. 2.) ÖR 
előírásainak betartásával történhet. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
9. sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola, valamint Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Alapító Okiratának 
módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, és a bizottsági 
véleményeket. A bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolták az 
előterjesztést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai részéről kérdés, 
észrevétel nincs. A határozati javaslatok alapító okiratok módosítását 
tartalmazzák, és elsőként szavazásra bocsátja a Tildy Zoltán Általános Iskola 
alapító okiratának módosítását. 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 
 
77/2012. (V. 21.) 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 2. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
2. Az intézményszékhelye: 
 Szeghalom, Tildy u. 19-21. 
 
2., Az alapító Okirat 18. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
18. Az intézmény feladatellátásához biztosított vagyon megnevezése: 
18.1. Ingatlanok: 
 Szeghalom, Tildy u. 19-21. (hrsz.: 992/4) 
 Szeghalom, Dózsa György u. 13-17. (hrsz.: 472) 
 Szeghalom, Dózsa György u. 9-11. (hrsz.: 472) 
 Szeghalom, Ady Endre u. 2. sz. (hrsz.: 510/3) 
 
3.) Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
13. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat számai: 
 6820222: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése helyébe, 
 6800022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 
 
3.  Az Alapító Okirat módosításai 2012. június 1. napján lépnek hatályba. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2012. június 1. 
Felelős: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a Péter András Gimnázium 
és Szigeti Endre Szakképző Iskola alapító okiratának módosítását. Szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
78/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 

 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testület a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja. 
 
1. Az Alapító Okirat 13.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
13.2. Szabadkapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
 6820022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése helyébe: 
 6800022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése lép. 
 
2., Az Alapító Okirat módosítása 2012. június 1. napján lépnek hatályba. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2012. június 1. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
10. sz. napirend: Rendeletalkotás a Polgármesteri Hivatalban történő 
igazgatási szünet elrendeléséről 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés új rendelet megalkotásáról szól, 
és azt ismerteti. A bizottságok a rendelet megalkotását egyhangúlag elfogadásra 
javasolták. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai részéről kérdés, 
észrevétel nincs. A rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja, és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelete 
Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában  

igazgatási szünet elrendeléséről 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232. § (3) bek-ben kapott 
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed Szeghalom Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, 
ügykezelőkre, valamint a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott 
munkavállalókra. 

2. § 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2012. évi 
munkarendjében 2012. július 23-tól 2012. augusztus 26-ig terjedő időszakra 
nyári, 2012. december 24-től 2013. január 6-ig terjedő időszakra téli igazgatási 
szünetet rendel el. 

3. § 
 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) A rendelet 2013. január 6. napján hatályát veszti. 
 
11. sz. napirend: Rendeletmódosítás a szilárd hulladék gyűjtésére és 
szállítására irányuló közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés rendelet módosítását 
tartalmazza, és ismerteti azt. Bizottságok a rendelet módosítását egyhangúlag 
elfogadásra javasolták. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai részéről 
kérdés, észrevétel nincs. A rendeletmódosítás elfogadását szavazásra bocsátja, 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi rendeletet alkotta: 

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
12/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállításra irányuló 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 2/1999. (III. 02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott 
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felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 
 
A települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 2/1999. (III. 02.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba. 
 

1. melléklet a 12/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelethez 
(2012. április 15-től érvényes díjak) A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 

 A B 
 Megnevezés Díj * 
1. Lakossági hulladékgyűjtés és szállítás 279,68 Ft/lakás/ürítés 

1.211,95 Ft/hó/lakás 
2. Céglogós zsák 279,68 Ft/db 

 
* A díjak arányosan 20,- Ft/ürítés rekultivációs, rekonstrukciós költséget 
tartalmaznak a szeghalmi felhagyott lerakók rekultivációjához. 
 
12. sz. napirend: Önkormányzati rendeletekben meghatározott 
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztés lényegét. A rendelet-
tervezetet a bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolták. Megállapítja, hogy 
a képviselők részéről kérdés, észrevétel nincs. A rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
13/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelete 

 az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 
 

1. § 
 
Hatályát veszti:  
 

a) a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 
szóló többször módosított 15/1994. (X. 17.) rendelet 12. §, 

 
b) a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló  

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 
2/1999. (III. 02.) rendelet 8. §, 

 
c) a szennyvízcsatorna rákötések ösztönzéséről szóló többször 

módosított 5/2001. (III. 27.) rendelet 4. §, 
 

d) a város közterületein elhelyezhető hirdetmények, plakátok 
rendjéről szóló 4/1990. (VI. 21.) rendelet 7. §, 

 
e) az ebek tartásáról szóló 10/1996. (V. 24.) rendelet 13. §, 

 
f) az állattartásról szóló 16/2005. (X. 19.) rendelet 15. §, 

 
g) a város környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló többször 

módosított 8/1991. (VI. 26.) rendelet 16. §, 
 

h) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló többször módosított 5/2003. 
(IV. 01.) rendelet 11. §, 

 
i) a nagyközség területén lévő köztemetők használatáról és 

kezeléséről szóló többször módosított 1/1972. (III. 23.) rendelet 28. §, 
 

j) az ivóvíz-ellátási és szennyvíz kezelési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
15/2008. (XI. 29.) rendelet 8. §,  

 
k) a városi címer és zászló alkotásának és használatának rendjéről 

szóló 12/1991.(VIII. 12.) rendelet 8. §, 
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l) a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 

szóló 15/1994.(X. 17.) sz. rendelet 12. §. 
 

2. §. 
 
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
13. Múzeumi műtárgyak tulajdonjogának rendezése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Bizottságok az 
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolták. Megállapítja, hogy a 
képviselők részéről kérdés, észrevétel nincs. Az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
79/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 14 db 
tűzoltószer tulajdonosa Szeghalom Város Önkormányzat. Lázár Lajos 
kérelmének helyt adva a külön megállapodásban rögzített 7 db műtárgyat átadja 
Lázár Lajosnak, amelyhez a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 38. § (4) alapján kéri a 
kultúráért felelős miniszter engedélyét. Az Önkormányzat ezen kérelmét azzal 
indokolja, hogy – bár a kérelmező tulajdonjogát nem ismeri el – az 
Önkormányzat tulajdonszerzése a beszerzett tanúvallomások és nyilatkozatok 
alapján nem aggálytalan. A békés megegyezés érdekében elfogadja azt az 
ajánlatot, hogy a 14 műtárgyból 7 db tulajdonjogát átadja. 
 
Az átadásra kerülő 7 műtárgy: 
1./ Leltári szám: T. 93. 733. 1. (T. 93. 733. 2.) 
     Megnevezés: Előkocsis mozdonyfecskendő 
2./ Leltári szám: T. 93. 735. 1. 
     Megnevezés: Kocsifecskendő 
3./ Leltári szám: T. 93. 736. 1. 
     Megnevezés: Kocsifecskendő 
4./ Leltári szám: T. 93. 739. 1. 
     Megnevezés: Lajt 
5./ Leltári szám: T. 93. 742. 1. 
     Megnevezés: Kismotorfecskendő targoncával 
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6./ Leltári szám: T. 93. 743. 1. 
     Megnevezés: Targoncafecskendő 
7./ Leltári szám: T. 93. 745. 1. 
     Megnevezés: Mozdonyfecskendő 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Szóbeli bejelentések: 
 
Macsári József polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a gyűjtő utak 
felújítására benyújtott pályázatok elbírálásáról még nincs döntés. A pályázati 
támogatásokkal kedvezőbben alakultak volna a költségek, de az utak építése 
időszerű, így a közbeszerzési tervben foglaltaknak megfelelően el kell kezdeni 
az Érmellék I., II. zug útépítését, valamint a Fáy úti óvoda parkoló építését, 
melyek közbeszerzés függőek. Ezzel a bizottságok egyhangúlag egyetértettek, és 
ehhez kapcsolódóan javasolták Képviselő-testületnek, hogy az érmelléki 
útépítésnél a társulási hozzájárulás mértékét 35.000,- Ft/lakás/ingatlan 
összegben állapítsák meg, 10 havi részletfizetési lehetőséget biztosítva. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai részéről a bejelentéssel 
kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. Az elhangzottakat a bizottsági 
véleményekkel együtt 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 
 

80/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi 
közbeszerzési tervének megfelelően elindítja a Szeghalom Érmellék I. II. zug 
útépítésének, valamint a Fáy úti óvoda parkolójának építését. A hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról, a beérkezett ajánlatok alapján a 
Pénzügyi Bizottság dönt. 
Képviselő-testület az Érmelléki útépítésnél az érintett tulajdonosok részére a 
társulási hozzájárulás mértékét 35.000,- Ft/lakás/ingatlan összegben állapítja 
meg, 10 hónap részletfizetési lehetőséget biztosítva. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
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Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József: A továbbiakban részletes tájékoztatást ad a Békés megyei 
Közgyűlés elnöke által, polgármesterekhez írt felkérésről. A Közgyűlés döntése 
alapján a Hargita megyei, Csíkkozmás településhez tartozó Nyerges-tetőn 
kopjafát állít az 1848-as forradalom és szabadságharc székelyföldi színhelyén, 
és ehhez kérik a csatlakozási szándékot. Ismerteti a levél teljes tartalmát 
Képviselő-testülettel.  
 
Farkas Zoltán Közgyűlés elnöke: A történelmi esemény évfordulóján egy 
delegáció utazna Csíkkozmásra az ünnepélyes kopjafaállításra, és a Megyei 
Önkormányzat szeretné, ha a hivatalos delegációhoz minél több település 
vezetője, vagy képviselője csatlakozna. Ezzel kapcsolatban, amennyiben a 
Képviselő-testület támogatja a kezdeményezést, elvi csatlakozásról szóló döntés 
szükséges. 
 
Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a Közgyűlés elnöke által 
tett írásbeli és szóbeli kezdeményezést. 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 
 
81/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Békés 
Megyei Közgyűlés kezdeményezését, és kinyilvánítja csatlakozási szándékát a 
Hargita megyei, Csíkkozmáson történő ünnepélyes kopjafaállítás eseményre 
való kiutazáshoz. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: További döntést igénylő bejelentése nincs. A 
Képviselő-testületet tájékoztatva részletesen beszámol a GYEMSZI 
képviselőinek a Városházán tett látogatásukról. 2012. május 1-től az 
önkormányzati tulajdonban lévő utókezelő kórház, és a járóbeteg-ellátást 
biztosító szakorvosi rendelő állami tulajdonba került az intézményekhez 
kapcsolódó vagyonnal együtt. Mindenki által ismeretes, hogy a kórház nem 
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állami pénzből, hanem Péter András, – a szeghalmi gimnázium alapítójának – 
valamint több tehetős szeghalmi ember adományozásából épült. A 
megbeszélésen felvetette az ingatlanok utáni kártérítési lehetőséget, ugyanis 
címzett támogatással és közel 100 millió forintos önkormányzati saját erővel 
valósult meg a felújítás, továbbá 15,2 milliós megyei önkormányzati önrésszel 
az eszközök felújítása. Tudomása szerint vannak olyan települések, ahol 
kártalanítást kérnek a kórházak államosítása miatt. 
 
A városvezetés szeretné, ha a felújított egészségügyi intézmények még nagyon 
sokáig biztosítanák az itt élők betegellátását, – magasabb színvonalon az 
eddigieknél – de a jelenlegi jogszabályváltozások miatt az utókezelő kórháznál 
nem látja biztosítottnak ezt a jövőt. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Részletes tájékoztatást kér a 
szennyvízrákötési kampányról szóló korábbi döntésükről, illetve a talajterhelési 
díj kiszabásáról. Mindez a lakosság számára fontos, mint ahogyan annak a 
megerősítése is, hogy Szeghalmon nem lesz ebadó, és nyomatékosan felhívja a 
lakosság figyelmét a kutyatartás szabályainak betartására.  
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A műszaki iroda felé fordul a Táncsics utcai 
lakók kérésével kapcsolatban, miszerint a játszótérhez vezető út előtt 
sebességkorlátozó tábla elhelyezése szükséges a gyermekek védelme érdekében. 
További felvetésében kifogásolja a vasútállomásnál lévő autóbuszvárók 
állapotát, és ezzel kapcsolatban intézkedést kér  
 
Mester Csaba testületi tag: A városban üzemelő ivóvízellátást biztosító 
közkifolyókkal kapcsolatban tesz fel kérdést.  
 
Elek Ferencné testületi tag: Tájékoztatást kér egy korábbi bizottsági és 
testületi ülésen felvetett kérdésekben. Ezek a Káptalanfüreden táborozó 
gyermekek anyagi támogatására, valamint a MÁV közlekedéssel kapcsolatos 
problémák felvetésére irányulnak. 
 
Macsári József polgármester: A bejelentésekben elhangzott kérdésekre, 
észrevételekre részletesen válaszol. Tájékoztatást ad továbbá a 
szennyvízrákötési kampányról, a városban üzemelő közkifolyók számáról, és 
arról, hogy a Képviselő-testület ez évben semmilyen adóváltozást nem tervez, és 
nem vezet be ebadót sem. A káptalanfüredi táborozásra jelentkező gyermekek 
támogatásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt majd. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Személyesen részt vett az egészségügyi 
intézményeket érintő, május elsejei állomosításról szóló megbeszélésen. Maga is 
aggódik az egészségügyi intézmények sorsa miatt. A rendelőintézet működését 
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nem látja biztosítottnak az elvárásokhoz képest, de főképpen a kórház jövőjét 
látja bizonytalannak. A krónikus osztályból lehetett volna egy emelt szintű 
ápolási otthont kialakítani, amit az önkormányzat működtethetett volna. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: Hozzászólásában reagál a hozzá intézett 
kérdésekre. Az, hogy az oktatási intézmények hova kerülnek, még nincs lezárva 
az eljárás, hiszen folyamatosan tárgyalják ezt az ügyet. Egyetért a felvetéssel, 
miszerint a szeghalmi kórház szeghalmi emberek adakozásából épült, illetve 
nagy összegű önkormányzati saját erőből, ezért ebben a kérdésben 
egyeztetőtárgyalást lehetne kezdeményezni. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Tájékoztatást ad a 2012. márciusban, Tildy 
Zoltán Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat által, Szeghalmon rendezett 11. Technikai és Életvitel, 
illetve a 10. Technika tanulmányi versenyekről. A szeghalmi diákok 
pedagógusaikkal együtt egyaránt kimagasló eredményeket értek el, és kiemeli 
Vásárhelyi Ildikó, valamint Táncos András pedagógusok munkáját. Az országos 
verseny döntőjének megrendezését, szervezését Csarkó János igazgató-helyettes 
bonyolította le, aki a közlekedésre nevelés alapjait 25 évvel ezelőtt kezdte meg. 
Méltatja munkáját, és felsorolja számos pozícióját az országos verseny 
szervezésében, irányításában. A Képviselő-testület nevében köszönetét fejezi ki 
mindenkinek, akik az országos megmérettetés eseményein részt vettek. 
 
Macsári József polgármester: A képviselő-testületi ülés befejezéseként 
megköszöni képviselőtársainak a munkáját, a lakosságnak a figyelmét, és a 
nyilvános ülést lezárja. Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja 
munkáját. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 Macsári József                 Dr. Pénzely Erika  
  polgármester                   jegyző 
 


