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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
október 12-én tartott rendkívüli üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 47. 
sz. tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor 
képviselő-testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, Dr. Pénzely Erika 
jegyző, Kerekes Lászlóné szociális irodavezető, jegyzőkönyv-vezető: Farkasné 
Gali Mária  
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, mivel 7 fő jelen van, és az ülést megnyitja. Javasolja a 
meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalását. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület tagjai a napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal 
egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához csatlakozás és pályázat 
feltételeinek meghatározása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, ennek tárgyalása tette 
indokolttá a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását, mivel a csatlakozási 
nyilatkozat benyújtásának határideje, és a pályázat kiírásának határideje: 2012. 
október 15. A pályázati feltételek ugyanazok, mint az eddigi években voltak. 
Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. 
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Bartis Márton alpolgármester: Az előterjesztett anyaggal kapcsolatban 
megjegyzi, hogy 10 évvel ezelőtt is 5.000,- Ft volt a megítélhető támogatás, és 
ezt kevésnek tartja. 
 
Macsári József polgármester: Az önkormányzati támogatás emelésére nincs 
lehetőség, de az 5.000,- Ft-on felül, a Minisztérium is, illetve a Megyei 
Önkormányzat is biztosít támogatást. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
tagjai részéről több észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztés 
elfogadását, és szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
127/2012. (X. 12.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatának 2013. évi fordulójához.  
 
Pályázni csak szeghalmi állandó lakóhellyel rendelkező hallgató pályázhat. 
 
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy 
lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek jövedelmét.   
 
A pályázati kiírásban az egy főre jutó nettó átlagjövedelem összegét 29.000,-
Ft/hóban határozza meg. A pályázó és családja vagyonnal nem rendelkezhet. 
 
A megítélhető támogatást 5.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
A pályázatokat a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága bírálja 
el. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 
aláírásával, valamint felkéri, hogy a pályázat kiírásával kapcsolatban tegye meg 
a szükséges intézkedést. 
 
Határidő:  
- csatlakozási nyilatkozat benyújtásának határideje: 2012. október 15. 
- pályázat kiírása: 2012. október 15. 
Felelős: Macsári József polgármester 
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B e j e l e n t é s e k: 
 
Macsári József polgármester: A napokban ÁSZ vizsgálat kezdődött az 
Önkormányzatnál. Az ellenőrzés a vagyongazdálkodással kapcsolatos, vizsgált 
időszak: 2007-2011. és várhatóan október végéig tart. Az eredményről az 
ellenőrzés befejezése után tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait. 
További bejelentése, hogy a közoktatás átalakításával kapcsolatban 
megbeszélést tartottak a környező települések polgármestereivel. A folyamat 
felgyorsítása érdekében készek a szükséges együttműködésre, és október végén 
újabb képviselő-testületi döntésre lesz szükség, hogy az Önkormányzat vállalja 
az intézmények működtetését. Sok kérdés megoldásra vár, többek között a 
munkajogi kérdések sem tisztázottak még, hogy ki lesz a munkáltató, stb. 
Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e hozzászólás, illetve közérdekű bejelentés. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Többször felmerült az Iskola konyhai 
dolgozóinak foglalkoztatása, a gyermekélelmezés kérdése, hogy ez nem 
feltétlenül az intézmény feladata. Ezt azonban soha nem konkretizálták, hogy a 
konyha működtetésén változtassanak. 
 
Dr. Pénzely Erika jegyző: A gyermekélelmezés említése kapcsán veti fel, hogy 
az intézmény benyújtotta kérelmét Képviselő-testülethez a térítési díj 30 %-os 
emelésére.  A tervezett díjemelés 2013. január 1-től várható. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Át kellene gondolni, hogy adják-e 
vállalkozásba a gyermekétkeztetést, vagy sem. Erről már többször szó volt, és 
nyilvánvaló, hogy az Önkormányzat ezt a feladatot nem tudja vállalni. Vannak 
olyan települések, ahol az Önkormányzat megtermeli és előállítja a 
közétkeztetéshez szükséges nyersanyagokat, közmunkásokat is bevonva. Ezt 
jónak tartja költségmegtakarítás szempontjából. 
 
Macsári József polgármester: A közoktatás átalakításával kapcsolatos 
tennivalók felgyorsulnak, ami várhatóan a gyermekélelmezés területét is érinti 
majd. Azt már látni lehet, hogy a 2013. évi költségvetési törvényben sem 
változik az évek óta azonos mértékű napközis normatíva hozzájárulás, így a 
gyermekélelmezés működtetéséhez legalább 20-25 milliót kell hozzátennie az 
Önkormányzatnak. A nyersanyag biztosítása részben itt is megoldott, hiszen a 
„START közmunkaprogram” során zöldségféléket termelnek az étkeztetést 
ellátó konyhákra. 
 
Bartis Márton alpolgármester: A gyermekétkeztetés vállalkozásba adása előtt 
érdemes információkat szerezni más településekről, ahol vállalkozásban 
működtetik az élelmezést.  
 



 4

Macsári József polgármester: Egyetért a fentiekkel, és a közoktatás átalakítása 
során visszatérnek erre a kérdésre is. Befejezésül tájékoztatja képviselőtársait, 
hogy 2012. október 26-án Kalotaszentkirályon lesz kihelyezett testületi ülés, és 
október 29-én helyben a soron következő képviselő-testületi ülés. A mai 
rendkívüli ülésnek egyéb napirendje nincs, így megköszöni mindenkinek a 
figyelmét, és az ülést lezárja. 
 

K.m.f. 
  
 
 Macsári József sk.     Dr. Pénzely Erika sk. 
     polgármester          jegyző 
 


