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J E G Y ZŐK Ö N Y V  

 
Készült: Szeghalom Város Képviselő- testületének 2013. október 25-én, 
Kalotaszentkirályon (Románia) tartott kihelyezett üléséről. 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Elek Ferencné, 
Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor, testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, dr. 
Pénzely Erika jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Póka András György 
Kalotaszentkirály polgármestere. Jegyzőkönyv- vezető: Hajdu Helga. 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket, külön köszönti Póka András György polgármester urat. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van, és az ülést megnyitja. 
Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását. 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 5 fővel, 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
123/2013. (X. 25.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
2.sz. napirend: Beszámoló a START- Munkaprogram, Közmunkaprogram alakulásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A tájékoztató elég részletes. Részletesen leírja azokat az 
értékeket, amelyik a választott négy lehetőségben létrejöttek a tavalyi évtől kezdve. A négy 
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terület: a mezőgazdasági, a belvíz, a közút és az illegális hulladéklerakók fölszámolása. Ebben 
a négy tevékenységben történt a foglalkoztatás. A beszámoló hűen tükrözi azt az értéket, 
amelyet a közmunkások az elmúlt időszakban végeztek. 
Személy szerint a mezőgazdaságot emelte ki leginkább, hiszen annak eredménye a 
leglátványosabb. Ez jól látszódott a Közmunkaprogram bemutatóján is Békéscsabán, hiszen 
meg tudta mutatni Szeghalom városa, hogy miket termeltek a közmunkások a program 
keretén belül. Emellett természetesen a másik három területen is számottevő eredmény 
felmutatható. A hulladéklerakók felszámolásával összeszedett rengeteg mennyiségű zsák 
szemét, a zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, a külterületi csatornák kitakarítása, 
mind-mind a város közmunkásainak munkája. A közútprogramban a Töviskest illető három 
útszakaszt sikerült olyan állapotba hozni, hogy járhatóak, megközelíthető még az utolsó ház 
is. A városban több helyen került kialakításra padka, útvégekből forduló készült sok helyen, 
ami azért számottevő, mert a program nélkül valószínűleg súlyos pénzekbe kerültek volna 
ezek a munkálatok a városnak. 
Összességében a beszámolóban is jól látható, hogy milliókba kerültek volna ezen munkálatok 
az Önkormányzatnak a Közmunkaprogram, START- Munkaprogram nélkül. Természetesen 
ezen kívüli sok formája van még jelen a közmunkának az Önkormányzaton belül, a 
hagyományos közfoglalkoztatásban is vannak olyanok akik önkormányzati intézményeknél 
dolgoznak, és természetesen fontos munkát látnak el. Valamint tájékoztatásul elmondja, hogy 
beindult a rehabilitációsok foglalkoztatása is, aminek pedig különösen örül, mivel lehetősége 
nyílt az Önkormányzatnak megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatni. 
Tisztelettel megköszöni az előterjesztőnek a munkát, egyébként ő az a munkatárs, aki napi 
rendszerességgel látja el a közmunkaprogrammal kapcsolatos teendőket. Valamint az, hogy 
jól működik ez a munka az is bizonyítja, hogy a tavalyi évben belügyminiszter úr elismerő 
oklevélben részesítette a várost és ennek a feladatnak az ellátásának kiegészítéséré 2 millió 
forintot juttatott a városnak. 
Zárásként szeretne köszönetet mondani azoknak, aki részt vesznek valamilyen formában a 
közmunkaprogramban. Kéri, ha valakinek kérdése, hozzászólás van az előterjesztéshez, tegye 
meg. 
Megállapítja, hogy a beszámolóhoz nincs hozzászólás. Szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadását. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 5 fővel, 
5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
124/2013. (X. 25.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a START- Munkaprogram, 
Közmunkaprogram alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
3. sz. napirend: Beszámoló az önkormányzati beruházások 2013. évi állásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elmúlt évekhez képest lényegesen vékonyabb az anyag az 
adott év beruházásairól, ettől függetlenül súlyos milliókban valósul meg az összeg, amelyet 
különböző beruházásokra fordított az Önkormányzat. A beszámoló elején a Körösladány- 
Szeghalom kerékpárút beruházásról található egy összefoglaló. A szeghalmi részen egy vasúti 
átkelő is készült illetve a csatornán a 47-es számú főút mellett újra kellett építeni. A 
megállapodás szerint a kerékpárutat a közigazgatási határig fogja Szeghalom városa 
üzemeltetni, ami Szeghalom esetében jóval rövidebb szakasz, mint Körösladány esetében. 
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Mivel a vasúti átjáró és a híd Szeghalomhoz tartozik, ezért így a költségek körül-belül 
ugyanannyit jelentenek mindkét városnak. 
A másik nagy beruházás, amelyet az Alföldvíz Zrt-vel végzett közösen az Önkormányzat: a 
Víztorony fölújítása. A korábbi években rekonstrukciós alapot képzett a város a vízdíjban, 
folyamatosan elkülönített számlán lett gyűjtögetve az erre szánt pénz. Igyekeztek úgy 
elkezdeni a fölújítást, hogy ez a rekonstrukciós alap elég legyen elkezdeni a következő 
ütemet, sajnos azonban már látja előre, hogy elő kell finanszírozni mikor majd a harmadik 
ütem is befejeződik. 
Az elmúlt időszakban volt több Önkormányzati intézménynél is fejlesztés. Volt két nyertes 
pályázat, egy önkormányzati épület és egy közterület fölújítással kapcsolatban. Valamint 
szeretné tájékoztatásul elmondani, hogy tudomása szerint Szeghalom város LEADER-be 
benyújtott két pályázata valószínűleg sikeres lesz. 
Összegzésként egy elég részletes és tartalmas beszámolót tarthatnak a tisztelt képviselők a 
kezükben. Kéri akinek hozzászólása, kérdése van a tájékoztatóval kapcsolatban, tegye meg. 
Megállapítja, hogy a beszámolóhoz nincs hozzászólás. Szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadását. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 5 fővel, 
5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
125/2013. (X. 25.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat 2013. évi 
beruházásairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
4.sz. napirend: Tájékoztató a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde munkájáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti Mikéné Erdei Erika igazgató asszony és 
megköszöni, hogy elkísérte a Képviselő- testületet a kihelyezett ülésére. 
A beszámoló nagyon részletes, képet ad a teljes szakmai munkákról, mind az óvoda és mind a 
bölcsőde esetében. Rengeteg színvonalas rendezvényük van. Valamint szeretné elmondani, 
hogy számára öröm, hogy az óvoda kapcsolata ugyan olyan jó maradt az általános iskolával, 
mint a változásokat megelőzően. Ennek azért is örül, mert Szeghalom szerencsés helyzetben 
van, hiszen a bölcsődétől egészen a gimnáziumi évekig végigkísérheti a gyermekek életét. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése igazgató asszonyhoz a beszámolót illetően? 
 
Elek Ferencné képviselő: Véleményét szeretné elmondani a tisztelt jelenlévők számára. Úgy 
véli egy nagyon értékes beszámolót tarthat a kezében, szépen kidomborodik az óvodai 
dolgozók átfogó munkája. Szeretné elmondani, hogy a leírtak nem csak a munkatervben 
vannak úgy, hanem a hétköznapokban is, kiveszik a részüket a város életéből. Számára ez 
nagy öröm és reméli a jövőben is így fog ez működni. Köszöni szépen a lehetőséget. 
 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Egy nagyon részletes és mindenre kiterjedő tájékoztató 
olvashatott. Szeretné megköszönni az óvodavezetőnek, az összes óvoda és bölcsőde 
pedagógusnak a munkáját. Valamint szeretné kiemelni a pályázatíró munkáját is, hiszen a sok 
nyertes pályázattal a gyermekek számára sokkal több lehetőség nyílt és nyílik meg. 
Véleménye szerint ez nagy jó dolog. Köszöni szépen. 
 
Macsári József polgármester: Köszöni szépen a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy több 
hozzászólás nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredménye alapján 
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megállapítja, hogy a Képviselő- testület 5 fővel, 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
126/2013. (X. 25.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde 2013/2014-es nevelési évről szóló tájékoztatóját elfogadja. 
 
 
5.sz. napirend: Döntés közbeszerzési eljárásról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Közbeszerzési terv módosításáról szól az előterjesztés, 
ugyanis 2014. január elsejétől közbeszerzéssel kívánja az Önkormányzat beszerezni a 
földgázt. Mivel ez nem volt benne a Közbeszerzési tervben ezért szükséges annak módosítása. 
Összevont bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták és a bizottságok elfogadták az 
előterjesztést. Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, 
szavazásra bocsátja az előterjesztés két határozati javaslatát. Szavazásra bocsátja a az 
előterjesztést. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 5 fővel, 
5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
127/2013. (X. 25.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2013. (III. 25.) számú 
határozatával jóváhagyott 2013. évi Közbeszerzési tervét módosítja Szeghalom 
Önkormányzat részére 2014. január 1-től 2015. június 30-ig terjedő időszakra terjedő 
földgázbeszerzéssel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 

H a t á r o z a t 
 
128/2013. (X. 25.) sz. Ökt. hat. 
 
A képviselő-testület megbízza a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a „Szeghalom 
Önkormányzat részére földgázbeszerzés 2014. január 1-től 2015. június 30-ig terjedő 
időszakra” témában a gázszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos nyílt közbeszerzési eljárást 
indítsa el és folytassa le. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
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6.sz. napirend: Döntés a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatási kérelméről 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A tisztelt Képviselő- testület előtt van a Gyermekeink 
Jövőjéért Alapítvány kérelme, melynek oka, egy olyan szerencsés helyzet, hogy az újtelepi 
óvoda egyik dolgozójának szakmája a varrás is. Mivel a szeghalmi intézményektől az 
alapítványon keresztül tudnak ruhaanyagot is vásárolni nagy segítség lenne számukra egy 
varrógép, hiszen akkor ott helyben el is tudnák készíteni az óvodában folyó tevékenységekhez 
szükséges dolgokat. Személy szerint polgármesteri keretéből támogatni kívánja az 
alapítványt, de ehhez természetesen a tisztelt Képviselő- testületnek is el kell fogadnia a 
kérelmet. 
Amennyiben nincs ellenvetés, hozzászólás szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 5 fővel, 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
129/2013. (X. 25.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Gyermekeink Jövőjéért 
Alapítvány kérelmét és az Alapítvány részére varrógép vásárlására 15.000 Ft támogatást ítél 
meg. 
 
Határidő: 2013.október 31. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
7.sz. napirend: Bejelentések 
 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Négy fontosabb dolgot kíván elmondani. Az egyik fontos 
dolog, amit lát tönkremenni az újtelepi volt ÁFÉSZ bolt. Nem önkormányzati épület, sajnos 
nem nyúlhatnak hozzá, de egyszerűen rettentő rossz állapotban van. Kéri a tisztelt Képviselő- 
testülete, hogy hívják föl az illetékes személyt ennek ügyben és jelezzék felé az épület rossz 
állapotát. 
A másik: hatalmas gondot jelent a töviskesi víztározó problémája az utóbbi időben. Szeretné 
megkérdezni, hogy az Ivóvízminőség- javító program mikor érhet el odáig? Ugyanis van, 
hogy a lakóknak napokig nincs ivóvizük és eddig is ivóvízszállító vitte oda a vizet, de jelen 
esetben nem csak erről van szó, hanem a napi vízszükségletről is. 
A harmadik dolog amire fel kívánja hívni a figyelmet, hogy Szeghalom autóbusz illetve vonat 
közlekedését nagyon megritkították. Felhívná a figyelmet, ha tárgyalásra kerülne a sor akár a 
Volánnal, akár a MÁV-val, szükséges kiemelni a Szeghalom- Budapest közlekedést. 
Végül a negyedik dolog amit szeretne elmondani:  a Szeghalom Tildy utca és Széchenyi utca 
kereszteződésben felállított plexi fal visszaállítását kérné, még az esős idő beállta előtt. Ehhez 
kapcsolódóan hívná föl a figyelmet a kerékpárosok szabálytalan közlekedésére. Még mindig 
nem a kerékpárúton közlekednek és ez sok esetben veszélyes lehet. Köszöni szépen a 
lehetőséget. 
 
Macsári József polgármester: Két dologra tud most rögtön válaszolni. Az egyik az 
ivóvízminőség javító program, amelyet a jövő évben be kell fejezni, bele van építve a 
költségvetésbe, meg fog valósulni. A plexit illetően szeretné elmondani, hogy folyamatosan 
dolgoznak ezen a kollegák, a napokban lett elkészítve a temetőnél is a buszmegálló plexije, 
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sajnos ezek elég magas költséggel járnak, de természetesen meg fogják csinálni, hamarosan ki 
lesz javítva a hiányosság. 
 
 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Egy dolgot szeretne még elmondani. Mint a Pénzügyi 
Bizottság elnöke javaslatot kíván tenni a polgármester úr kettő havi bérének jubileumi 
jutalmazására. Javaslatát azzal indokolja, hogy a város gazdasága jelenleg is stabil, 
kiegyensúlyozott. A beruházások teljesülnek, a közmunkaprogram folyamatosan bővül és 
hitele, adósság még mindig nincs a városnak. Valamint Szeghalom még mindig rendezett és 
tiszta képet mutat. Ezeknek megfelelően úgy gondolja, mint az elmúlt években is történt 
megilleti a polgármester a jutalom. Ezek alapján kéri a testületet támogassák javaslatát. 
 
Macsári József polgármester: Jelzi, nem kíván szavazni. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Alpolgármester lévén szavazásra bocsátja a Pénzügyi 
Bizottság elnökének javaslatát. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- 
testület a jelenlévők  többségével 4 fővel, 4 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi 
határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 

130/2013. (X. 25.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Macsári József polgármester 
részére kettő havi illetménynek megfelelő jutalmat állapít meg. 
 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: Bartis Márton alpolgármester 
 
 
Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy több bejelentés nincs. Megköszöni a 
képviselőtársainak a munkáját és a nyilvános ülést lezárja. A tisztelt Képviselő- testületet 
megkéri, hogy zárt ülésen folytassák munkájukat. 
 
 
 

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


