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Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. május 27-én tartott üléséről a 
Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében. 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács Zsolt, Elek 
Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor, Mester Csaba testületi 
tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, dr. Pénzely Erika jegyző, Valastyánné Győri Piroska 
aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői, önkormányzati intézmények vezetői, a napirendi 
pontokkal kapcsolatos érintettek, és érdeklődők. Jegyzőkönyv- vezető: Hajdu Helga. 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 8 fő képviselő 
jelen van, és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását 
azzal a kiegészítéssel, hogy néhány napirendhez kiegészítő anyagok érkeztek, ezt a képviselők 
megkapták az ülés előtt. 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: Az első számú előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatokról szól, ehhez szóbeli kiegészítés nincs. Kéri a véleményeket, észrevételeket, 
kérdéseket. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs és a jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
70/2013. (V. 27.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
2. sz. napirend: Rendőrkapitányság beszámolója 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti Hudák Pál ezredes urat, megyei 
főkapitány helyettest és Szalai Zoltán kapitányságvezetőt. Összevont bizottsági ülésen a 
bizottságok részletesen megtárgyalták a beszámolóval kapcsolatos kérdéseket. A 
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beszámolóból kiderül, hogy Szeghalom városa bűnügyileg nem fertőzött, élhető kisváros a 
közrend, a közbiztonság, és a bűnügyi helyzet szempontjából. Az anyagból jól látható, hogy a 
kimagasló 2011-hez képest stagnálás illetve némely javulás látható az elmúlt évben.  
Az összevont bizottsági ülésen a legnagyobb hangsúly a kerékpárosokkal kapcsolatos 
probléma tárgyalásán volt: nem a kijelölt kerékpárúton közlekednek sokan, hanem a 
gyalogutakon. Ez valóban veszélyes és nem szabályos, főleg a főutca esetében, ahol az 
üzletek nagyrészt a járdára nyílnak. Rendőrkapitány úr válaszolt a problémára: sajnos nem 
megoldható, hogy rendőrök legyenek kihelyezve ennek ellenőrzésére, a létszám nem engedi 
meg. Véleménye szerint itt a gondolkodásmód korrigálásával lehet csak változtatni a 
problémán. 
Kéri, ha valakinek van észrevétele, vagy hozzászólása ezen kívül tegye fel. 
 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Szeretné elmondani, hogy alaposan átnézte a az anyagot, és 
örömére szolgál, hogy Szeghalom városa a legélhetőbb városok közé tartozik. Egyúttal 
szeretné megköszönni a szeghalmi rendőrség kiváló munkáját. 
Két dolgot szeretne ezen kívül hozzáfűzni. Az egyik, amit már az összevont bizottsági ülésen 
is megemlített. A médiából értesült, hogy a minap indult egy rendőrségi akció, amely 
leginkább a motorosokra, a gyalogosokra illetve a kerékpárosok közlekedésére összpontosul. 
Ezzel kapcsolatosan szeretné itt is lemondani, hogy lakosság többször is jelezte már felé, 
hogy úgy érzik a rendőrök sokszor szándékosan, válogatva állítanak meg bizonyos embereket. 
Valamint a bírságok mértékének kiszabását is indokolatlannak tartják. Kérné a kapitány urat, 
hogy tájékoztassa ezzel kapcsolatba a lakosokat. 
Valamint az interneten olvasta, hogy Pintér miniszter úr a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
ülésén kijelentette hogy az iskolákban ezen túl nyomozók vagy rendőrtisztek fognak 
tantestület tagjaként szolgálatot ellátni. Ezzel kapcsolatosan merül fel benne a kérdés, hogy a 
szeghalmi iskola érintett-e ebben, kihez fognak tartozni a rendőrök, és ki fogja a fizetésüket 
finanszírozni? Valamint, hogyan lehetséges az, hogy tantestület tagjaként milyen munkát 
fognak ellátni? 
 
Ács Zsolt képviselő: Véleményét szeretné megosztani a hallgatósággal. Örül annak, hogy 
jelenleg legnagyobb probléma a kerékpárosok közlekedésével van, mert ugye ismeretes, hogy 
az átutazó bűnözők létszáma a közelmúltban eléggé megemelkedett. A beszámolóból jól 
látszik, hogy az ilyen bűntények száma csökkent. Valamint szeretné megköszönni 
tevékenységüket és jó munkát kíván a jövőre nézve. 
 
Szalai Zoltán rendőr alezredes kapitányságvezető: Bírságokat illetően elmondja, hogy a 
magyar jogszabályok szerint alapvetően a szabálysértési törvény szabályozza a gyakorlatot a 
helyszíni bírság estében. Helyszíni bírság jelenleg 5 és 50 e/Ft közötti pénzbüntetést jelenet, 
amit ki kell szabnia a rendőrnek. A jogszabály a közelmúltban változott, és létrehozták a 
közigazgatási bírság kategóriáját, ami annyit jelent, hogy kiemeltek bizonyos 
szabálysértéseket - mint például a vezetés közbeni telefonálás, a biztonsági öv használata, 
vagy a sebességtúllépés bizonyos kereteket átlépve – és ezek elkövetése esetén mindenféle 
tekintet nélkül egy fix összegű bírság van kiszabva, amit 30 napos határidőn belül ki kell 
fizetni. Még ezen kívül is történt változás, a megmaradt szabálysértések esetében. Egy 
rendelet megalkotásával fix bírságokat hoztak létre. Ez azt jelenti, hogy föl van sorolva sok-
sok szabálysértés és mellé van írva, hogy a rendőrnek milyen összeget kell kiszabnia ott a 
helyszínen. Ilyen esetben annyi lehetősége van az állampolgárnak, hogy ott a helyszínen 
tiltakozik ellene. A közigazgatási bírságnál nincs ilyen. A helyszínen történő bírságolásnál 
annyi érdekesség van, hogy ha az állampolgár nem fogadja el a bírságot, szabálysértési eljárás 
indul, és ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy jogos volt a büntetés kiszabása akkor az összeg 
dupláját kell megfizetnie az illetőnek. 
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A jelzésként felmerült célzott megállításokra annyi kiegészítést tesz, hogy a rendőrök csak azt 
állítják meg többször, aki rendszeresen elkövet szabálysértéseket. Rengeteg olyan példát 
hallani, hogy milyen hatalmas összegű bírságokat kaptak, pedig nem is voltak annyira ittasak. 
Az alkoholszintet a szonda pontosan kimutatja, ami alapján történik a büntetés kiszabása. A 
rendőröknek nincs kiadva olyan hogy személy szerint valakit rendszeresen meg kell állítani, 
ismétli azokat állítják meg többször akikről tudják, hogy már vezetett többször is ittasan, vagy 
balhézik, verekszik és hasonlók. Aki úgymond köztiszteletben áll és tudja a rendőr, hogy 
igazoltatáskor mindig minden rendben volt vele azt a személyt nyilvánvalóan nem fogják 
megállítani rendszeresen. A kerékpárosokat illetően, esetükben változott a jogszabály, 
miszerint ha nem főútvonalon, hanem belső vonalon ittasan kerékpározik és a kézi 
légalkoholmérő nem mutat többet 0,2-nél, akkor nem lehet bírságot kiszabni. Tovább 
folytathatja az útját. Viszont, ha főútvonal mellett kerékpározik ittasan és a légalkoholmérő 
0,5-t mutat, akkor 60 e/Ft bírságot fog kiszabni a rendőr. 
 
Hudák Pál r. ezredes, megyei főkapitány helyettes: Köszönti a jelenlévőket. Összegezve 
elmondja, hogy a hallottak alapján pozitív kép alakult ki a szeghalmi Rendőrség munkáját 
illetően. Bízik abban, hogy a bűncselekmények száma a jövőben is csak csökkenő tendenciát 
fognak mutatni. 
Az előző témával kapcsolatosan a baleseteket illetően, annyit szeretne még elmondani, hogy 
arra törekednek minél kevesebb legyen ennek mutatószáma. Ez szerencsére úgy néz ki 
megvalósítható, Békés megyében az elmúlt évben 17 volt a halálos balestek száma, ez 
országosan is és a megye lakosságának számához képest is nagyon jó eredmény. A tavalyi 
pozitív számokhoz képest azonban Szeghalom vonatkozásában 2012-ben májusig 2 halálos 
baleset volt, idén azonban már 7 van. Itt szeretné kérni a lakosságot, hogy azokat a 
szabályokat, amik elő vannak írva tartsa be mindenki a saját maga, és az úton közlekedő más 
személyek biztonsága érdekében. Bár azok a személyek, akik nem rendelkeznek 
jogosítvánnyal illetve nem tanulták a KRESZ szabályait sokkal hátrányosabb helyzetben 
vannak. Ezeket a célcsoportokat igyekeznek megtalálni, igyekeznek az iskolákban oktatni. 
Viszont ennek ellenére nagyon fontos az egymásra való figyelés. 
Konkrét kérdésként hangzott el az iskolákban való megjelenés. Nem szándékozik kitérni a 
válaszadás elől, de megyei szinten van kiadva ennek a tevékenységnek a megszervezése. 
Azonban még semmi féle eligazítást nem kaptak, amely ezt a kérdést megválaszolná. Ötletei 
személy szerint vannak, hogy mi lehet a feladatköre majd ennek a személynek. Természetesen 
minden akkor válik konkrét feladattá, ha a belügyminisztérium vagy az Országos Rendőr 
főkapitányság megyei szinten konkrét feladatokra lebontja. Elmondja, hogy a folyamat 
azonban még nem tart itt. Ezzel a kérdéssel egyébként mondhatni nap mint nap találkozik, 
azonban még nem tud mondani semmi konkrétat, bízik benne hogy a célkitűzés meg fog 
valósulni mindenki elégedettségére. 
 
Macsári József polgármester: Köszöni a válaszokat. Megállapítja, hogy több hozzászólás 
nincs a beszámolóval kapcsolatban. Megállapítja, hogy az Szeghalom Város Képviselő- 
testülete a beszámoló írásos anyagát és a szóban elhangzott kiegészítéseket egyöntetűen 
elfogadta és tudomásul vette. 
 
3.sz. napirend: Tűzoltóság tájékoztatója 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti Túri János tűzoltó őrnagy parancsnok 
urat. Ezúton szeretné megköszönni, hogy parancsnok úr az idei évben is elkészítette ezt a 
beszámolót, hiszen mint ismeretes a Tűzoltóság már nem önkormányzati intézmény, nincs 
beszámolási kötelezettsége a testület felé. 
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Összevont bizottsági ülésen a bizottságok tárgyalták az anyagot, amiből jól látszik, hogy sok 
változás történt a katasztrófavédelem átalakulásával, ezáltal a tűzoltóságok átalakításával. 
Úgy véli előbb-utóbb be fognak állni a dolgok és működőképesek lesznek.  
Bízik benne, hogy gyors és rugalmas segítségnyújtás, valamint a jó viszony megmarad az 
Önkormányzat és a Tűzoltóság között. Erről már megyei igazgató úr kézzelfogható 
biztosítékot adott az elmúlt időszak vonatkozásában. 
Szomorú, de szerencsére nem túl sok a vakriasztások száma, ami olykor elveszi az időt és 
energiát. Az anyagból azonban jól olvasható, hogy ezek elkerülése véget elindultak a 
feljelentések. 
Kéri a beszámolóhoz kapcsolódó kérdéseket, véleményeket. 
 
Elek Ferencné képviselő: Véleményét szeretné kifejteni. A beszámolóból kiderül, hogy a 
tűzoltóság eddig is, de ezen túl még több rétű munkát végez és szerencsére nem okozott 
gondot nekik az átképzés sem. Kívánja, hogy minél kevesebb konkrét feladatot kelljen 
végezniük, hiszen úgy gondolja mindenkinek akkor jó, ha a tűzoltóknak minél kevesebb a 
munkája. 
 
Macsári József polgármester: Köszöni a hozzászólást. Megállapítja, hogy több hozzászólás 
nincs a beszámolóval kapcsolatban. Megállapítja, hogy az Szeghalom Város Képviselő- 
testülete a beszámoló írásos anyagát és a szóban elhangzott kiegészítéseket egyöntetűen 
elfogadta és tudomásul vette. 
 
 
4.sz. napirend: Gyermekvédelmi beszámoló 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Felhívja a figyelmet a plusz kiosztott anyagra. 2013-ban 
annyi változás történt, hogy jelenleg eltérően a korábbi évekhez képest, feladatok kerültek el a 
jegyzői hatáskörből. 
A beszámolóról röviden annyit mondana el, hogy pontos, részletes, érthető és világos. 
Egyáltalán nem próbálják a statisztikai számokat úgy alakítani, hogy az szebb vagy jobb 
fényben tüntesse fel azt az emberfeletti munkát, amit ők végeznek nap, mint nap. Az 
anyagban fel van tüntetve, hogy nem csak az ő érdemük és munkájuk van benne, hanem több 
hatóság együttes erejének köszönhető az eredmény. 
Néhány megjegyzése lenne még. Szabálysértési ügyekben sajnos nőtt a létszám az elmúlt 
évekhez képest. Az anyagból az látszik, hogy a 2011-es eredmények a kimagaslóak, és kisebb 
javulás van 2012-ben. A megélhetési és lakhatási problémákból adódóan fiatalkorúak 
esetében magatartászavarok, teljesítményzavarok jelentkeznek, ez jól olvasható a 
beszámolóból, valamennyi táblázat megerősíti sajnos. Kiemelné, hogy egy nagyon jól 
összedolgozó összehangolt munkát végző hálózat munkájának eredményessége mutatkozik 
meg ebben a beszámolóban is. 
Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok kifejtették elismerésüket ezen a területen 
dolgozó munkatársakkal szemben, hiszen rendkívüli munkát végeznek ők. 
Kéri a beszámolóhoz kapcsolódó kérdéseket, véleményeket. 
 
Elek Ferencné képviselő: Valóban elismerésben részesítendőek a dolgozók, akik naponta 
néznek szembe ezzel a munkával. 
Szomorúan olvasta azt a feljegyzést a polgárőröktől, ami az ülés előtt került kiosztásra. 
Szeretné elmondani, hogy a leírtakban nem csak az iskola a felelős, hanem a családi 
környezet is. Úgy véli mindenképpen meg kellene találni a szülőkkel, a szülői házzal a 
kapcsolatot ennek a problémának a megoldása érdekében? 
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Macsári József polgármester: Egyetért az előtte szólóval, annyit fűzne hozzá, hogy a 
polgárőrségnek nincs lehetősége igazoltatni, ők a tapasztalataikat írták le. Felhívta a 
polgárőrség vezetői figyelmét, ha ilyet tapasztalnak, mindenképpen jelezzék a gyámhivatal 
felé. Az hogy egy 10-14 éves gyermek éjszaka az utcán van és alkoholos állapotban, az 
kijelenthető hogy a szülő felelőssége, de nyilvánvalóan a közös munka szükséges ennek a 
problémának a megoldásához is. 
Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs és szavazásra bocsátja beszámolót. A szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
71/2013. (V. 27.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést. Köszönetét fejezi ki a gyermekvédelemben 
tevékenykedő munkatársaknak, és kéri, hogy munkájukat a jövőben is a gyermekek mindenek 
felett álló érdekében végezzék.  
 
 
5.sz. napirend: A lakások és helységek bérletéről szóló helyi rendelet módosítása első 
olvasatra 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés egy lehetséges rendeletmódosító tervezetet 
tartalmaz. Az összevont bizottsági ülésen részletesen tárgyalták a bizottságok a lehetőségeket, 
melyek a következők voltak: az egyik, hogy senki nem fizeti a közös költséget, a másik, hogy 
mindenki fizeti és marad úgy a rendelet, ahogy az jelenleg is van, vagy pedig vegye 
figyelembe az Önkormányzat azt, ha valaki rendesen és tisztességesen fizeti a lakbért és ez 
alapján adjon neki valamiféle engedményt. Végül valamennyi bizottsági tag azt támogatta, 
hogy maradjon úgy a rendelet, ahogyan jelenleg is hatályban van. 
 
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Nem emlékszik pontosan, hogy is egyeztek meg a 
bizottságok. Áll a januárig visszamenőleges közös költség megfizetése is? 
 
Macsári József polgármester: Lényegében ez nem visszamenőleges, mivel a rendelet január 
1-jétől hatályos. A rendelet ki lett hirdetve, ez nem visszamenőleges fizetés. Valamint úgy 
gondolja, hogy elég széles sprektuma van még mindig Szeghalom város szociális 
rendeleteinek. Tehát azokon a rászorulókon tud segíteni az Önkormányzat, akik szociálisan 
indokoltan kérnek segítséget. Ebben a munkatársak maximálisan segítőkészek. Az összevont 
biztossági ülésen egyhangúan értettek egyet a bizottságok, hogy ez így igazságos a nem 
önkormányzati bérlakásban élőkkel szemben. 
Megállapítja, hogy más hozzászólás nincs képviselőtársai részéről, szavazásra bocsátja az 
előterjesztést. A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 
8 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 
H a t á r o z a t 

 
72/2013. (V. 27.) sz. Ökt. hat. 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy döntött, hogy a lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 28/2012.(XII.15.) helyi rendelet kapcsán a közös költség 
viselésének jelenlegi szabályozását fenntartja. 
Ebben az esetben marad a hatályos szabályozás, vagyis a bérlő viseli a közös költséget. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
6.sz. napirend: DAREH társulási megállapodás módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti röviden az előterjesztésben szereplő módosító 
javaslatokat. Ezzel kapcsolatban kéri a véleményeket, kérdéseket. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs képviselőtársai részéről, szavazásra bocsátja az 
előterjesztést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 
73/2013. (V. 27.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete jóváhagyja a DAREH Önkormányzati Társulás 
8/2013. (V.8.) számú Határozatával elfogadott módosítását a Társulási Megállapodásának.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást aláírja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
 
74/2013. (V. 27.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete jóváhagyja Mezőberény Város Önkormányzat 
csatlakozását a Társuláshoz és ennek megfelelően elfogadja a Társulási Megállapodás 
módosítását. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást aláírja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
7.sz. napirend: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulási megállapodás módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Szintén egy társulási megállapodásról szól. Egyébként 
jogszabályváltozás miatt  van szükség a társulási megállapodások módosítására.  
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs képviselőtársai részéről, szavazásra bocsátja az 
előterjesztést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:  
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H a t á r o z a t 
 
75/2013. (V. 27.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő Testülete, Magyarország Alaptörvényének, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ban 
foglalt rendelkezéseknek, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény 3. számú melléklet Kiegészítő szabályokban foglalt szempontoknak 
megfelelően elkészített Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Megállapodását 
2013. július 01-jei hatállyal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
8.sz. napirend: Óvodai nyári nyitva tartás meghatározása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az intézmény nyitvatartási rendjét kell meghatározni egy 
határozattal. Természetesen ez egyeztetve lett az óvodavezetővel és az alapján van most a 
tisztelt képviselők előtt az előterjesztés. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés. A szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
76/2013. (V. 27.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
nyitva tartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

Az óvoda napi nyitva tartása az egész év folyamán: hétfőtől-péntekig 6.30 – 18.00 óráig. 

A nyári zárva tartást telephelyenként az alábbi időpontokban engedélyezi: 

Fáy úti Óvoda zárva tart: 2013. június 17 – július 12-ig, a Petőfi úti óvoda fogadja a 
gyermekeket. 

Petőfi úti Óvoda zárva tart: 2013. július 15 – augusztus 09-ig, a Fáy úti óvoda fogadja a 
gyermekeket. 

Újtelepi Óvoda zárva tart: 2013. augusztus 05 – 24-ig, a Fáy úti, és a Petőfi úti óvoda 
fogadja a gyermekeket. 

A Bölcsőde a nyári időszakban is nyitva tart. 

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
 
Bejelentések 
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9/1. napirend 
Macsári József polgármester: Közép- békési Térség ülésén vett részt a napokban. Tulajdon 
képen szintén a megállapodás módosításáról van szó. Kérték, hogy a változást egy testületi 
határozattal fogadja el a testület. 
Sürget az idő, mert olyan információ érkezett, hogy a 2013-as év uniós pályázati összeg 
lehívása június 30-ig lehetséges, részben lehetőséget kell biztosítani, amennyiben az aradi 
vízátvétel nem történne meg határidőre. Annyit lehet tudni, hogy magyar részről rendben a 
megállapodás, jelenleg a román félnél parkol a megállapodás. Viszont a más felől, azért 
sürgős, hiszen igen komoly uniós pénz felhasználása a tét attól függően, hogy minden fél 
időben végzi el a munkát.  
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés. A szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
77/2013. (V. 27.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI 
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak 
módosítását, az alábbiak szerint: 
 

1. A Preambulum hatályon kívül kerül, helyette az alábbi szövegezés kerül elfogadásra: 
„A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁS önkormányzati képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) Magyarország  
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 87-95 §-ai alapján társulást 
hoznak létre abból a célból, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító 
Programjának II. – megvalósítási - szakaszában eredményesen vegyenek részt, az 
ivóvízminőség-javító beruházásokhoz a megfelelő mértékű önerejük biztosítása 
mellett a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza 
nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a működtetést, az 
egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz-szolgáltatást biztosítani 
tudják. 

2. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a döntéshozatalra vonatkozó szabályok a 
következők szerint módosulnak: 
- egyszerű többségi szavazást igénylő döntést változatlan szabályok mellett hozza 

meg a Társulási Tanács, azzal, hogy egyszerű többség esetén is az igen 
szavazatoknak meg kell haladniuk a jelen lévő tagok szavazatainak több, mint 
felét, de el kell érniük az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát 

- minősített döntéshozatalnál a társulás tagjai számának több, mint a fele, és a 
társulás tagjai szavazatának több, mint fele egyetértése szükséges, de ezen 
szavazatoknak el kell érniük a társulásban részt vevő tagok által képviselt 
települések lakosságszámának a felét is.  

3. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási Megállapodás felmondására 
vonatkozó szabályok hatályon kívül kerülnek, helyére a következő rendelkezés kerül: 
„A társulásból kiválni legalább hat hónappal korábban hozott döntés alapján a naptári 
év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a Társulási Megállapodás másként nem 
rendelkezik. A kiválásról szóló minősített többségű szavazataránnyal hozott 
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képviselőtestületi döntésről az érintett Önkormányzat a Társulási Tanácsot, illetve 
annak tagjait a tárgyév június 30. napjáig értesíteni köteles.” 
A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás felmondására vonatkozó 
kifejezés kiválás kifejezésre változik. 

4. A Társulási Megállapodásban az 1997. évi CXXXV. törvényre és az 1990. évi LXV. 
törvényre utalás mindenütt a 2011. évi CLXXXIX tv-re változik. 

5. A Társulási Megállapodásban az Elnökhelyettes elnevezések Alelnök kifejezésre 
változnak. 

6. Az itt nem érintett részeiben a hatályos egységes szerkezetű Társulási Megállapodás 
egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást írja alá. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
9/1. napirend 
Macsári József polgármester: Egy dolgot szeretne még elmondani a bejelentések keretén 
belül. Érkezett egy levél Dr. Mucsi Gyula részéről. Arról tájékoztat, hogy elindult egy 
program, amelynek keretén belül leírják, hogy bizonyos településeken 25-60 éves korú 
hölgyek meghívót kapnak méhnyakrák szűrésre. Ez nagyon fontos, Szeghalom város 
Önkormányzata a 13-14 éves gyermeke vonatkozásában ezt már korábban meglépte és a 
védőoltást támogatja is. Örül annak, hogy az ÁNTSZ részéről ilyen megkeresés érkezett és 
kér mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel. Valamint tájékoztatást kapott, hogy az 
egészségfejlesztési főosztály megfelelő előzetes egyeztetés alapján rendelkezésre áll 
különböző egészséggel kapcsolatos tanácsadások és előadások megtartására. Itt kérné a város 
civilszervezeteket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, valamint szeretné megköszönni, hogy 
Szeghalom városa is részt vehet ebben a programban. 
Kéri a további bejelentéseket képviselőtársai részéről. 
 
Ács Zsolt képviselő: Két kérdését szeretné feltenni. Az egyik a közterület használattal 
kapcsolatosan nem régen elfogadott rendelettel kapcsolatos. A Szabadság téren található 
üzlettel kapcsolatban jeleztek neki problémát: nem férnek el a járókelők a járdán, mert nagyon 
ki vannak pakolva. 
Másik, hogy az őstermelők részére kiadott engedéllyel kapcsolatos: azon a területen, már nem 
csak őstermelők árulnak, hanem például ruházati cikkeket árusító is fellelhető olykor. Ők 
kértek-e erre engedélyt, vagy fizettek-e érte? 
 
Macsári József polgármester: Az első kérdést illetően a kollegák fognak intézkedni. A 
második problémát illetően kértek engedélyt ezek az árusok, kaptak is, de vissza fogja vonni 
az Önkormányzat.  
 
Elek Ferencné képviselő: Már korábban volt szó a magas hulladékszállítási díj 
problémájáról. Ezzel kapcsolatban keresték meg többen, ugyanis az idős emberek már azt is 
elfogadták, hogy mindenkinek ki kell fizetni a hulladék elszállítást, de arra kellene valami 
megoldást találni, hogy mindenki annyit fizessen, amennyit kíván elszállítatni. Mert 
egyértelmű, hogy egy egyedül élő idős embernek nincs annyi szemete, mint egy négyfős 
háztartásnak például. Javasolná, hogy vagy a tényleges mennyiség után kelljen fizetni, vagy 
kisebb kukaméretet lehessen alkalmazni. Illetve összefogtak az idősek és írtak egy levelet 
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ezzel a problémájukkal a szolgáltatónak. A szolgáltató azt válaszolta nekik, hogy csak akkor 
tudnak intézkedni, ha az Önkormányzat módosít a megállapodásukon. Kérné, hogy erre térjen 
ki a testület.  
 
Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Szeretné felhívni valamilyen formában a szemétszállító 
szolgáltató figyelmét a kukák és konténerek tisztántartására. Itt van a nyár és rengeteg 
fertőzésforrás lehet egy tisztítatlan hulladéktároló. 
Érdeklődne, hogy az általános iskola jelentkezett-e már a tornateremért, amit az erőemelő 
egyesület visszaadott? 
Változatlanul, még egyszer szeretné megemlíteni az iskola büfé problémáját. Megkérte az 
ÁNTSZ engedélyét. A jogszabályi leírás szerint iskolában büfét működtetni az alábbiak 
szerint lehet: megállapodást a iskola fenntartójának, az iskola vezetésének és az iskola 
egészségügynek kell kötni. Érdekesnek véli, hogy az Önkormányzat működteti az iskola 
konyhát, a konyha meg működteti a büfét, ami jó áron eladja a termékeket. Ráadásul semmi 
higiéniai feltétel nincs meg. Véleménye szerint nagy büntetést fog kapni ezért az ÁNTSZ-től 
az Önkormányzat. Teljesen más lenne, egy kívülálló működtetné a büfét,, hiszen ott súlyos 
kikötéseknek kell eleget tenni a vállalkozónak.  
 
Macsári József polgármester: A hulladékszállítással kapcsolatban egyetért a javaslattal. Fel 
fogja venni a szolgáltatóval a kapcsolatot, de azt elmondja, hogy olyan döntés nem fog tudni 
születni, ami mindenkinek megfelelő lesz. Igyekezni fog arra törekedni, hogy a díjszabás úgy 
alakuljon, hogy közelítse a valóságot. 
A tornateremmel kapcsolatban őt nem kereste meg az iskola. Egyébként örömmel jelenti be a 
tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a sportcsarnok használatával kapcsolatban egy korrekt 
megállapodást sikerült kötnie a megyei KIK-kel. 
Az iskola büfével kapcsolatban úgy gondolja, hogy az intézményvezető felelőssége, hogy 
megfeleljen a jogszabályban foglaltaknak. 
 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: A Pénzügyi Bizottság elnökeként kíván a járdaépítéssel 
kapcsolatban egy kiegészítést tenni. Már a múltkori ülésen is felhívta erre a figyelmet, ezt 
ismételten szeretné megtenni. Kéri, hogy egyedi járdaépítési kérelmeket ne is kérjenek, csak 
társulásos formában bonyolítható le a járdaépítés és sürget az idő, így kérné, hogy minél 
hamarabb adják be a kérelmeket. 
 
Macsári József polgármester: Köszöni képviselőtársa emlékeztetőjét és megállapítja, hogy 
több bejelentés nincs, megköszöni a figyelmet és a testületi ülést lezárja. 
 
 

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


