
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003.december 15-én tartott 
üléséről

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Bartis Márton, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Hidi Sándor, 
Kardos László, Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török 
Sándorné,  önkormányzati képviselők Dr. Oláh Ernő jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, a 
Polgármesteri Hivatal irodavezetői, a napirendi pontokkal  érintett meghívottak, érdeklődők és Gali 
Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelent érdeklődőket, városi 
televízión keresztül Szeghalom város lakosságát. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, mivel a 19 főből 16 fő jelen van, és a testületi ülést megnyitja.

Javasolja, hogy az ülés első részében a kitűzött napirendeket tárgyalják, míg második részében az 
ünnepi ülést tartsák meg. Kérdezi képviselőtársait, hogy a meghívón szereplő napirendekkel, és 
azok sorrendjével egyetértenek-e. Megállapítja, hogy az ülésre elhangzott javaslatával, illetve a 
napirendek tárgyalásával a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. Egyéb napirend 
felvételére nem hangzott el javaslat.

 

A napirendek tárgyalása előtt bejelenti, hogy az Észak-Békés Megyei Önkormányzati 
Térségfejlesztési Társulás megbízta személyét 2004. január 1-től 2006-ig az elnöki feladatok 
ellátásával, így az elkövetkezendő időben e tevékenységnek is eleget fog tenni.

 

l. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Előadó: Macsári József polgármester



 

Macsári József polgármester: A jelentéssel kapcsolatban kiegészítése nincs, a bizottságok az írásos 
anyaggal egyetértettek. Kéri a hozzászólásokat.

 

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el, így az írásos jelentést szavazásra terjeszti 
elő. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

156/2003. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
ünkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

 

2. sz. napirend: Rendeletek módosítása

2/1. Vízdíj rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amely három részből tevődik össze. 
Rendeletet kell alkotni az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapítására és a szolgáltatások biztosítására 2004. évre vonatkozóan, amely az előző évekhez 
képest mérsékelt csökkenést jelent. Határozathozatal szükséges a hatósági díjtól eltérő vízdíj és 
csatornadíj alkalmazásáról szóló megállapodás megkötésére, amely a Békés Megyei Vízművek Rt. 
és Szeghalom Város Önkormányzata között jön létre, illetve az eddigi évekhez hasonlóan szintén 
határozatban kell rendelkezni arról, hogy a lakossági ivóvíz- és csatornadíj támogatási igény 
benyújtásra kerüljön. Az írásos anyagot a bizottságok részletesen megtárgyalták, véleményezték, és 
elfogadásra ajánlották Képviselő-testület felé. Kéri képviselőtársainak véleményét az 
előterjesztéssel kapcsolatban.

Hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátja elsőként a rendelet-tervezet elfogadását. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta.

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2003.(XII.16.) sz. rendelete

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások 
egyes kérdéseiről

 

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi 
LXV. törvényben, Az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § /1/ 
bekezdésében foglaltakra, valamint a módosított 38/1995. (IV.5.) számú Kormányrendeletre - a 
továbbiakban R. - figyelemmel az önkormányzat tulajdoni érdekeltségekben lévő vízi közműről 
szolgáltatott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás egyes kérdéseivel kapcsolatos szabályokat az alábbi 
módon állapítják meg.

 

A rendelet hatálya
 

1.     §

 

A rendelet hatálya kiterjed a Szeghalom Város Önkormányzatának tulajdoni érdekeltségében álló és 
Szeghalom Város közigazgatási területén lévő vízi közművek szolgáltatásait igénybe vevőkre.

 

Hatósági ármegállapítás

 

                                                                        2. §

 

/1/     A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak 2004. éve vonatkozóan a következők:

 

a.)                          Alapdíjak a vízszolgáltatásban, ÁFA nélkül



-         Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretű mérőt kell az alapdíjszámlázásnál alapul venni.

-         Ha két vagy több bekötési vízmérője van a számlázási helynek (ingatlannak) úgy valamennyi 
vízmérő szerinti alapdíjat érvényesíteni kell.

-         Ha a fogyasztási helyen a vízfogyasztás több mellékmérőn keresztül történik, havonta csak 
egy, a legnagyobb vízmérőméret szerinti alapdíjat kell felszámolni.

-         Lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos (méretlen bekötés) 
vízfogyasztási helyen a legkisebb vízmérő mérete szerinti alapdíjat kell felszámolni.

-         Csoportos fogyasztóknál a bekötési mérő és mellékmérő kapcsolatban bekötési mérőre 
történő számlázáskor lakossági fogyasztók esetén a bekötési mérő után alapdíj nem számítható fel, 
nem lakossági fogyasztó esetén a bekötési mérő méretét kell alapul venni.

-         Nem lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos (méretlen bekötés) 
vízfogyasztási helyen a bekötővezetékek méretével azonos mérőméret szerinti alapdíjat kell 
felszámolni.
-         Közkifolyóknál lakossági alapdíjat kell felszámolni, mérő nélküli közkifolyók esetén a 
lakossági módot kell alkalmazni.

 

b.) Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak:

 

 

- vízdíj: 181,50 Ft/m3 + ÁFA

 

- csatornadíj:  200,80 Ft/m3 + ÁFA

 

c.)   Szippantott szennyvíz kezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a mindenkor érvényes 
csatornadíj másfélszerese: 301,20 Ft/m3 + ÁFA.



 

 

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított díjakat az általános forgalmi adó növeli.

 

/3/ Lakossági és önkormányzati – fogyasztás mennyiségétől függő – víz- és csatornadíjakra az 
önkormányzat és a Békés Megyei Vízművek Vállalat között megkötött kétoldalú megállapodás az 
irányadó.

 

/4/ Önkormányzati fogyasztónak minősül a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmény, 
gazdálkodó szervezet vízfogyasztása.

 

Fogyasztó és szolgáltató közötti jogviszony
 

3. §

 

A fogyasztó és a szolgáltató közötti jogviszonyt a módosított 38/1995. (IV.5.) sz. Korm. rendeletre 
és más vonatkozó jogszabályokra alapozva a Békés Megyei Vízművek Vállalat Igazgatóságának 
határozata alapján a szolgáltatási szerződés részét képező érvényes Általános Szerződési Feltételek 
szabályozzák.

 

Vízfogyasztások megállapítása

 

4. §

 

/1/ A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiséget vízmérővel, elkülönített vízhasználatok 
esetén a mellékmérők figyelembe vételével, vízmérő hiányában a rendelet 1. sz. melléklete szerinti 
átalánnyal, illetve műszaki becsléssel kell megállapítani.

 

/2/ A számlázásnak, a mérőeszköz leolvasásának és a számla kiegyenlítésének a módját a 
fogyasztóval megkötött szerződésnek kell tartalmaznia.

 



Szennyvízmennyiség megállapítása

 

5. §

 

/1/ Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál a 38/1995. (IV.5.) Korm. 
r. 24. § /4/ bekezdésében írtakon túlmenően az év meghatározott időszakában (április hó 1. naptól 
szeptember hó 30. napjáig) locsolás céljára felhasznált ivóvízmennyiség, amely az adott időszakhoz 
tartozó vízhasználat 10 %-a.

A locsolási kedvezményre azon lakossági fogyasztók jogosultak, ahol a vízfogyasztási helyhez az 
ingatlan nyilvántartás szerint építési telek is hozzátartozik. A kedvezmény úszótelken lévő 
épületben elhelyezkedő fogyasztási helyre nem vonatkozik.

 

/2/ Az /1/ bekezdés értelemszerűen nem alkalmazható az elrendelt vízkorlátozás időtartamára.

 

Vegyes és záró rendelkezések
 

6. §

 

/1/ Szükség esetén a szolgáltató kezdeményezésére, illetve véleményének kikérése után a 
településen a rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint a polgármester vízkorlátozást rendelhet 
el.

 

/2/ A vízkorlátozásról szóló döntés közzétételéről és végrehajtásáról a Vízkorlátozási Tervben  
foglaltak szerint a jegyző gondoskodik.

 

Szabálysértési rendelkezések

 

7. §

 

/1/ Az „ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés szabályainak megsértése” szabálysértést követi el, és 
30.000.- Ft pénzbírsággal sújtható az, aki:



a.)   a szennyvízelvezető műbe csapadékvizet bocsát,

b.)   a házi vízi közmű hálózat ellenőrzését akadályozza, a vízmérőt kiszereli,

c.)   a szolgáltató tudta és beleegyezése nélkül a vízműről vizet vételez, illetőleg a csatornába 
szennyvizet bocsát,

d.)   a vízkorlátozási szabályokat megszegi.

/2/ Az 1./ bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület felügyelő helyszíni bírságot 
szabhat ki.

 

8. §

 

/1/ Ezen rendelet 2004. év január 1-jével lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetés szolgáltatás 
díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 18/1995.(XI.27.) sz. rendelet, 
és az ezt módosító 14/1999.(XI.27.)  sz., a 13/2000.(XII.15.) sz., a 14/2001.(XII.18.) sz., és a 
14/2002.(XII.14.) sz.  önkormányzati rendelet hatályát veszti.

 

1.     számú melléklet

 

Vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalánymennyiségek

 

I.

 

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

 

1.)   Beépített ingatlanok (telkek)

1.1   Udvari csappal: 40 liter/fő/nap

1.2   Épületen belüli, de lakásokon kívüli közös vízcsappal: 60 liter/fő/nap

1.3   Mint 1.2, de lakásokon kívüli, közös vízöblítéses WC-vel: 75 liter/fő/nap



1.4   Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal: 65 liter/fő/nap

1.5   Mint az 1.4, de épületen belüli, lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel: 80 liter/fő/nap

1.6   Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel: 95 liter/fő/nap

1.7   Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű 
(fűrdőhengeres) fürdőszobával: 120 liter/fő/nap

1.8   Mint az 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel: 
150 liter/fő/nap

1.9   Mint az 1.8, de központi melegvíz-ellátással illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi 
vízmelegítővel: 180 liter/fő/nap

 

2.)   Házi kertlocsolás 1 liter/m2/nap

Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 százalékának alapulvételével.

 

3.)   Gépkocsimosás (tömlővel): 400 liter/szgk/hó

 

4.)   Állatállomány itatása számos állatonként: 40 liter/darab/nap

 

5.)   Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 méteres körzetben lakók száma szerint: 
30 liter/fő/nap

 

6.)  A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/
1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen 5 hónapra (május-
szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani.

 

II.

Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

 

1.)   Kórházak, szülőotthonok betegágyanként: 400 liter/nap

2.)   Kórházak, szülőotthonok mosodaüzemmel betegágyanként: 600 liter/nap



3.)   Szanatóriumok betegágyanként: 200 liter/nap

4.)   Szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónkénti további: 120 liter/nap

5.)   Szakorvosi rendelőintézetek orvosi munkahelyenként: 1750 liter/nap

6.)   Körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként: 450 liter/nap

7.)   Gyógyszertárak, munkahelyenként: 80 liter/nap

8.)   Szociális otthonok, férőhelyenként: 210 liter/nap

9.)   Bölcsődék, férőhelyenként: 135 liter/nap

1.      Óvodák, férőhelyenként: 90 liter/nap

 

 

III.

Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

 

 

1.)   Általános és szakközépiskolák, szakmunkásképző intézetek, tantermenként

1.1   zuhanyzó nélkül: 150 liter/nap

1.2   zuhanyzóval: 600 liter/nap

2.)   Napköziotthon, gyermekenként: 50 liter/nap

3.)   Diákétterem, menza

3.1 konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként: 50 liter/nap

3.2 konyha étteremmel, adagonként: 120 liter/nap

4.)   Diákszálló, étkeztetés nélkül, bentlakónként: 150 liter/nap

 

 

IV.

Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei



 

 

1.)   Filmszínházak, férőhelyenként: 8 liter/nap

2.)   Színházak, férőhelyenként: 18 liter/nap

3.)   Kultúrházak

3.1 állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként: 22 liter/nap

3.2 időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként: 15 liter/nap

4.)   Közkönyvtárak, múzeumok és kiállítások látogatók száma szerint: 8 liter/fő/nap

 

V.

Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

 

1.)   Szállodák, üdülők, ágyanként

1.1   egycsillagos: 60 liter/nap

1.2   kétcsillagos: 90 liter/nap

1.3   háromcsillagos: 210 liter/nap

1.4   négycsillagos: 350 liter/nap

1.5   ötcsillagos: 500 liter/nap

 

2.)   Kempingek, férőhelyenként

2.1 egycsillagos: 50 liter/nap

2.2 kétcsillagos: 70 liter/nap

2.3 háromcsillagos: 100 liter/nap

2.4 négycsillagos: 200 liter/nap

3.)   Motel, férőhelyenként: 150 liter/nap

4.)   Éttermek



4.1 melegkonyha, étkeztetés nélkül: 50 liter/adag/nap

4.2 hidegkonyha, étkeztetés nélkül: 12 liter/adag/nap

4.3 étterem, konyha nélkül: 75 liter/adag/nap

4.4 étterem, konyhával: 90 liter/adag/nap

5.)   Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként: 4 liter/nap

 

VI.

Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

 

1.)   Sportolók létszáma szerint: 30 liter/fő/nap

2.)   Locsolás: 3 liter/m2/nap

3.)   Befogadóképesség (közönség) szerint: 3 liter/fő/nap

 

VII.

Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalánymennyiségei

 

 

1.)   Iroda, hivatal: 30 liter/m2/nap

2.)   Közterületek tisztán tartása, esetenként

2.1 burkolt közlekedési felületek locsolása: 3 liter/m2

2.2 a 2.1 pont alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása: 5 liter/m2

2.3 zöldterületek locsolása: 3 liter/m2

 

Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lévő üdülők, 
idényszállók, táborok, stb. vízfogyasztása után az idény (nyitástól zárásig) időtartamára kell 
felszámítani.



Az I/1-I/9. pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/6. pont alattit pedig a 
férőhelyek száma szerint kell megállapítani.

Az átalánymennyiségek kiszámításához szükséges adatokat az üzemeltető évenként egyszer köteles 
a fogyasztótól bekérni. A csak időszakosan, valamint időszakonként változó igénybevétellel 
használt létesítmények figyelembe vehető átalányfogyasztását a II-III-IV. valamint a VI-VII. 
csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell az 
üzemeltetőnek meghatározni.

A fel nem sorolt – és nem mért – vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetőnek műszakilag 
megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető.

 

2.     SZÁMÚ MELLÉKLET

 

Vízkorlátozási terv

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15. § /4/, /5/, /6/ bekezdésére, valamint a 
módosított 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 16. § /1/-/2/ bekezdésére tekintettel, ha a vízigények 
kielégítése érdekében vízkorlátozás bevezetése válik szükségessé, ennek rendje a következő:

 

I. Vízkorlátozás
 

1.) Ha a felhasználható (szolgáltatható) vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból 
lecsökken, ill. az elhárítás jelentős időigényű és ez idő alatt mennyiségi hiány jelentkezik a vízellátó 
rendszerben, akkor a vízhasználat - a létfenntartási vízhasználat kivételével - sorrendiség 
megtartásával kártalanítás nélkül korlátozható, szüneteltethető, vagy a biztonsági követelmények 
megtartása mellett megszüntethető.

 

2.) Ha a vízhasználat korlátozását be kell vezetni, a korlátozás sorrendje a következő:

2.1.      I. Fokozat

Egyéb célú vízhasználatok: kertöntözés, gépkocsi mosások, úttest locsolások, közterületek és a 
parkok öntözésének megtiltása.

2.2.  II. Fokozat

Az I. FOKOZAT-ban érintetteken túlmenően:

a 10 m3/nap feletti vízfelhasználású gazdálkodó szervezetek a közüzemi szolgáltatási szerződésben 
meghatározott (napi) vízmennyiség 80 %-át vételezhetik a sütőipar, tejipar és a húsipar kivételével.



2.3.  III. Fokozat

A II. FOKOZAT-ban érintetteken túlmenően:

a szakaszos vízszolgáltatás elrendelése.

 

3.)   A vízkorlátozás fokozatainak elrendelésére a Békés Megyei Vízművek is tehet javaslatot. A 
javaslatra is tekintettel a vízkorlátozást a polgármester rendeli el.

 

II. Közzététel, ellenőrzés
 

1.)      Az elrendelt vízkorlátozás közzétételéről és a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző (a Békés 
Megyei Vízművek bevonásával) gondoskodik az alábbiak szerint:

1.1.  A jegyző a vízkorlátozás elrendeléséről értesíti az üzemeltetőt,

1.2.  A korlátozást ellenőrizteti.

 

A korlátozás végrehajtásának ellenőrzése önkormányzati és egyben üzemeltetői feladat is.

 

2.1. Az önkormányzat ellenőrzési rendszerében végzi az I. fokozat betartását.

2.2. A gazdálkodó szervezetek értesítése, ellenőrzése az üzemeltető feladata.

 

3.   A szakaszos vízszolgáltatás bevezetésének közzététele a helyben szokásos módon történik.

Ha van működő helyi, írott és elektronikus sajtó, ott ennek e célú igénybevétele indokolt.

 

Macsári József polgármester: A továbbiakban javasolja elfogadásra a hatósági díjtól eltérő vízdíj és 
csatornadíj alkalmazásáról szóló megállapodást, amely a Békés Megyei Vízművek és az 
Önkormányzat között jön létre. A megállapodás elfogadását szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal –egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

157/2003. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező 
Békés Megyei Vízművek Rt. és Szeghalom Város Önkormányzata közötti hatósági díjtól eltérő 
vízdíj és csatornadíj alkalmazásáról szóló, 2004. évre vonatkozó megállapodást.

 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

Határidő: 2003. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Fentiek után javasolja, hogy Képviselő-testület járuljon hozzá a Békés 
Megyei Vízművek  Rt. Szeghalom településre vonatkozó lakossági ivóvíz- és csatornadíj 
támogatási igény benyújtásához. A javaslatában megfogalmazottakat szavazásra bocsátja, amelynek 
eredménye alapján megállapítja, hogy Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag - az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

158/2003. (XII. 15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Rt. 
Szeghalom településre vonatkozó lakossági ivóvíz- és csatornadíj támogatási igény beadását 
tudomásul veszi, ahhoz hozzájárul.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2003. december 18.



Felelős: Macsári József polgármester

 

2/2. sz. napirend: Képviselők tiszteletdíjának megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester:Ismerteti a képviselők 2004. évi tiszteletdíjának megállapítására 
vonatkozó rendelet-tervezetet. Tájékoztatásként elmondja, hogy az együttes bizottsági ülésen a 
tervezetet megvitatták a bizottsági tagok, azt elfogadásra ajánlották. Kéri képviselőtársainak 
észrevételeit.

Hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja  a rendelet megalkotását. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2003.(XII. 16.) sz. rendelete

 

a települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló, többszörösen módosított 4/1996.
(II.26.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról.

 

1. §
 

A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(2) A tiszteletdíj mértéke:

a.) A Bizottság elnöke részére:                                               50.000.- Ft.

b.) A Bizottság képviselő tagjai részére:                                40.000.- Ft.

c.) A Bizottság nem képviselő tagjai részére:                         20.000.- Ft.

 

2. §
 



Ez a rendelet 2004. január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

2/3. sz. napirend: Helyi iparűzési adó módosítása, kiegészítése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztés alapján a helyi iparűzési adó 
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a bizottságok szintén véleményeztek, módosításra 
vonatkozó javaslattal nem éltek. Javasolja a rendelet megalkotását a tervezet szerint.

Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2003.(XII. 16.) számú

rendelete

 

A helyi iparűzési adóról szóló, többször módosított 2/1993./II.01./ sz.

rendeletének /továbbiakban: rendelet módosításáról és kiegészítéséről

 

1.§

A rendelet 4.§. (2) bekezdés b./ pontja módosul, és c./ ponttal kiegészül

 

b./ építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a 
folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot 
meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot 
meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,

 



c./ bármely  –az a./ és b./  pontba nem sorolható- tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül 
bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik 
székhellyel, telephellyel.

 

2.§

A rendelet 7/A.§-a, és 14. §-a hatályát veszti.

 

3.§

A rendelet 8.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

 

/2/   Ideiglenes  jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó mértéke:

a./ a 4 §(2) bekezdés a./ pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 800.-Ft.

b./ a 4.§.(2) b./ és c./ pontja szerinti tevékenység végzése  után naptári naponként 3.000.-Ft.

 

4.§.

A rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a többszörösen módosított, helyi adókról szóló 
1990.évi C.tv. valamint az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. §

Ez a rendelet 2004. január 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

2/4. sz. napirend: Építményadóról szóló rendelet módosítása, kiegészítése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester:Ismerteti az előterjesztés anyagát, amelyet a bizottságok 
véleményeztek, azzal egyetértettek. Javasolja képviselőtársainak a rendelet megalkotását, és kéri az 
észrevételeket.



Hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2003. (XII. 16.) sz. rendelete

 

Az építményadóról szóló, többszörösen módosított 15/1991. (IX. 26.) számú rendeletének 
/továbbiakban: rendelet/ módosításáról és kiegészítéséről

 

1. §
 

A rendelet 1. § (4) bekezdése 3. §-a és 10. §-a hatályát veszti.

 

2. §
 

A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

8. §

 

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többszörösen módosított 
1990. évi C. tv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

 

3. §
 

E rendelet 2004. január 1. napjával lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

2/5. sz. napirend: A gépjárműadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése



Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés szerint a gépjárműadóról szóló rendeletet hatályon 
kívül kell helyezni, mivel megszűnt az önkormányzatok gépjárműadóval kapcsolatos 
rendeletalkotási joga. Bizottságok az előterjesztést elfogadásra ajánlották.

Hozzászólás nem hangzott el, ezért a rendeletet az előterjesztés formájában szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2003.(XII. 16.) számú

rendelete

 

a gépjárműadóról szóló, többszörösen módosított 11/1998./XII.21./ számú rendeletének hatályon 
kívül helyezéséről

 

1.§.

 

A Képviselő-testület a gépjárműadóról szóló, többszörösen módosított 11/1998.(XII.21.) sz. 
rendeletét 2004. január 1-től hatályon kívül helyezi, mivel a 2002. évi XLII.tv. 311.§./3/ bekezdése 
alapján, megszűnt az önkormányzatok gépjárműadóval kapcsolatos rendeletalkotási joga.

 

2.§.

 

E rendelet 2004.január.1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

2/6. sz. napirend: Helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztés szerint Szeghalom város helyi járatú 
autóbuszain 2004. évben fizetendő díjakat. Bizottságok a rendeletmódosítással egyetértettek. 
Javasolja a rendelet megalkotását a tervezet szerint.

Hozzászólás nem volt, így a rendelet megalkotását szavazásra terjeszti elő, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2003. (XII. 16.) sz.

rendelete

 

a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló 13/1998.  (XII.22.)rendelet 
(továbbiakban: rendelet) módosításáról.

 

1. §
 

A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

Szeghalom Város helyi járatú autóbuszain fizetendő díjak:

(1)   A helyi járatú autóbuszon fizetendő menetjegy ára: 90.- Ft/db

(2)   Az összvonalas bérlet ára: 2025.- Ft/hó

(3)   A tanuló és nyugdíjas bérlet ára: 643.- Ft/db/hó

(4)   Az 1-3 bekezdésben meghatározott díjak a 15 %-os ÁFA-t is tartalmazzák.

2. §
 

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 



3. sz. napirend: Taneszköz fejlesztési terv

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Képviselő-testület korábban már fogadott el taneszköz fejlesztési 
tervet, melynek a határideje 2003. dec ember 1-jén lejárt. Az előterjesztés szerint meghatározásra 
került Szeghalom város Önkormányzata közoktatási intézményeinek a taneszközfejlesztési terve 
2004-2008. évre. Tartalmazza a fejlesztési tervet, tervezett egységárat, illetve a teljes költséget, 
amelyet az Önkormányzat a költségvetéséből biztosít e célra, és hogyan kerül ütemezésre a 
beszerzés.2 évenként felül kell vizsgálni a taneszköz igényt, és amennyiben az oktatás feltételei 
változnak, e miatt más jellegű eszközök beszerzésére van szükség, a terv megváltoztatására 
lehetőség lesz.

Az előterjesztés szerinti évenkénti megbontásban lévő összeg minden évben megjelenik a város 
költségvetésében, amelyet ellenőrizni kell, és az átcsoportosítás lehetősége is biztosítva lesz az 
intézmények számára.

A taneszköz fejlesztési tervet az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezte, és 
megfogalmazódott az a javaslat, hogy tekintettel a múvészeti iskolára, legyen biztosítva a 
lehetősége a félévenkénti felülvizsgálatra. Az írásos előterjesztést a bizottság e módosítással 
javasolta elfogadásra. Kéri a fentiekkel kapcsolatos hozzászólásokat.

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést a bizottsági véleménnyel olyan 
formában, hogy a tervet szükség szerint, de maximum 2+2 év eltelte után felülvizsgálják. A 
szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

159/2003. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeghalom város közoktatási 
intézményeinek 2004-2008. időszakra vonatkozó taneszközfejlesztési tervét – mely a határozat 
mellékletét képezi – jóváhagyja.

A TANESZKÖZFEJLESZTÉSI TERV része Szeghalom város Közoktatási Intézkedési Tervének, 
ezért a Képviselő-testület előirányozza a terv szükség szerinti, de maximum két+két év eltelte utáni 
felülvizsgálatát.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervben foglaltakról tájékoztassa az 
intézmények vezetőit, és a vállalat kötelezettségek teljesítése, valamint intézkedések meghozatala 
érdekében szükséges ügyviteli és gazdasági feltételekről gondoskodjon.



 

Határidő: 2003. december 31., illetve folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

4. sz. napirend: Közigazgatási Szolgáltatások Korszerűsítési Programjáról szóló nyilatkozat

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztett levélben azt kéri a miniszter asszony, hogy foglaljon 
állást Képviselő-testület abban, miszerint üdvözli a közigazgatás korszerűsítését, amelyet 
szükségesnek tart. Tájékoztatásként elmondja, hogy a levélben foglaltakat már tárgyalta az Észak-
Békési Települések Társasága és az ott jelenlevő polgármesterek nem támogatták teljes mértékben 
annak tartalmát. A közigazgatás átszervezésével voltak aggályaik, amelynek elfogadása 2004. év 
végére várható.

Ennek ellenére, saját véleménye szerint mindez előnyt fog jelenteni Szeghalom számára. A 
statisztikai kisétrségek központja bizonyos feladatokat átvesz a települési önkormányzatoktól, 
leegyszerűsítve bizonyos eljárásokat. Meggyőződése, ha ez így történik, akkor ez tovább erősíti 
majd Szeghalom pozicióit. Ezért javasolja, hogy a progrmot fogadja el a Képviselő-testület, hiszen 
ez a város érdeke is egyúttal.

Kéri képviselőtársainak a véleményét fentiekkel kapcsolatban.

 

Farkas Zoltán testületi tag: A program részeként szereplő közigazgatási strukturális változást jelentő 
„új szintek beépítése” azt jelentené, hogy a valamikori járási rendszernek megfelelő struktúrát 
állítanának ebbe a szerkezetbe? Ha ennek ez a jelentősége, akkor véleménye szerint nem biztos, 
hogy Szeghalomnak szüksége lenne a közigazgatási központra. Megítélése szerint az az út, amelyen 
a város halad, ugyanúgy alkalmas arra, hogy ennek megfeleljen. Ezzel a maga részéről nem ért 
egyet.

 

Macsári József polgármester: Az UNIÓ-s csatlakozással a megyék szerepe egyre inkább háttérbe 
szorul, és a nagy régió a délalföldi régió kerül előtérbe. Természetesen ahhoz, hogy bizonyos 
hatósági jogkörrel felruházva mintegy régió járási hivatalt létrehozzon a Kormány, ahhoz meg kell 
teremtenie a forrásoldalát is. Ez nem a városnak jelentene nagyobb kiadást. Ugyanakkor biztos 
abban, hogy egy ilyen intézmény működése a városban – ha már Szeghalom a kistérség központja – 
jó hatással van azokra a képzett szakembrekre, akik a Hivatalban a feladatot el fogják látni, és 
ezeknek a munkatársaknak a zöme szeghalmi illetőségű lesz. Amennyiben viszont ez pluszköltséget 
jelentene a városnak, akkor maga sem ért egyet a nyilatkozatban megfogalmazottakkal, de 
amennyiben a Hivatalnak a működéséhez biztosítják a forrásokat, akkor kedvező lesz a város 
számára a „régi járási hivatalok” létrehozása, hiszen mint már mondta, ez tovább erősíti a város 
központi szerepét.



 

Bacsó Imre testületi tag: Ugyancsak a fentiekben már részletezett ponthoz kapcsolódik a 
hozzászólása. Melyik önkormányzatot érintené a regionális önkormányzatok kialakításának 
kérdése?

 

Macsári József polgármester: Bizonyára valamilyen elv, illetve a lakosság arányában delegálni 
fognak a régiós önkormányzatokba minden megyéből. Jelenleg is a megyéknek a lakosság száma az 
arányszám, bizonyos eszközök, források felosztásánál. Várhatóan hasonló elv alapján lesz 
lehetősége majd Békés megyének is, hogy a délalföldi régióban, regionális tanácsba delegáljon. 
Korai még a kérdésre válaszolni, hogy milyen feltételek szerint, kik és milyen számban vehetnek 
részt majd ebben a regionális tanácsban.

Fentiek után javasolja képviselőtársainak, hogy az előterjesztést fogadják el, a levélben foglaltakat 
szavazásra bocsátja.

Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

160/2003. (XII. 15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter és a Miniszterelnöki 
Hivatalt vezető miniszter által aláírt Közigazgatási Szolgáltatások Korszerűsítési Programjával 
kapcsolatos nyilatkozat tartalmával egyetért, és csatlakozik a program megvalósításához.

A Képviselő-testület csatlakozásával erősíteni kívánja a nyilatkozatban foglalt szándékokat, 
cselekvési irányokat.

 

Megbízza a polgármestert, hogy csatlakozási nyilatkozatát juttassa el a BM. közigazgatási 
államtitkárának.

 

Határidő: 2003. december 20.

Felelős: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy a következő 4/1. és 4/2. sz. 
napirendek tárgyalásának idejére Hidi Sándor Pénzügyi Bizottság elnökének adja át a testületi ülés 
vezetését, mert az előterjesztés anyaga személyét is érinti.

 

4/1. sz. napiend: Polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint jutalmának 
megállapítása

Előadó: Hidi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke

 

Hidi Sándor mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság előterjesztését 
Macsári József polgármester illetményének, költségtérítésének, valamint jutalmazásának 
megállapítására vonatkozóan. Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel 
kapcsolatban.

Hozzászólás nincs, ezért elsőként szavazásra terjeszti elő a polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

161/2003. (XII. 15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Macsári József polgármester illetményét 
2004. január 1-től 486.000,- Ft-ban (36.000 x 13,5), költségátalányát pedig az illetménye 30 %-
ában, azaz: 145.800,- Ft-ban állapítja meg.

 

Megbízza az alpolgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2004. január 1.

Felelős: Dr. Farkas József alpolgármester

 

Hidi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: A továbbiakban szavazásra terjeszti elő a Pénzügyi 
Bizottság - polgármester jutalmának megállapítására vonatkozó -határozati javaslatát.



 Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai 15 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

162/2003. (XII. 15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Macsári József polgármester részére – a 
2003. évi munkája értékelése alapján – 2 havi alapilletményének megfelelő jutalmat állapít meg.

 

Megbízza az alpolgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2003. december 17.

Felelős: Dr. Farkas József alpolgármester

 

Hidi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság előterjesztését, amely az 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására vonatkozik. A Bizottság tagjai a határozati javaslatot 
egyhangúlag támogatták. Kérdezi képviselőtársait van-e kérdésük. Mivel kérdés nem hangzott el, 
szavazásra terjeszti elő a határozati javaslat elfogadását. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

163/2003. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Farkas József alpolgármester 
tiszteletdíját 2004. január 1-től 230.000,- Ft-ban állapítja meg.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 



Határidő: 2004. január 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Hidi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke: Fentiek után ismerteti a Pénzügyi Bizottság előterjesztését, 
amely az alpolgármester jutalmának megállapításáról szól. A Bizottság indítványozza Képviselő-
testületnek a határozati javaslat elfogadását. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat.

Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

164/2003. (XII. 15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Farkas József alpolgármester részére 
– a 2003. évi munkája értékelése alapján – 2 havi tiszteletdíjának megfelelő jutalmat állapít meg.

 

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2003. december 17.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/3. sz. napirend: Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás alapító okiratának 
módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az érvényben lévő jogszabályok alapján módosítani szükséges az 
Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás alapító okiratát a korábbi 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Bizottságok véleményezték az alapító okiratot, és 
tartalmával egyetértettek, javasolták az egységes szerkezet szerinti elfogadását. Kérdezi van-e 
hozzászólás az előterjesztéshez.



Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra terjeszti elő az alapító okirat elfogadását. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

165/2003. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

ALAPÍTÓ OKIRAT
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 41. §, a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv. 10. §, a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi tv. 16. §, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 87. 
§ (1), 88. § (3), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. r. 
10. §, 14. §, 15. §, 17. § alapján Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás 
határozatlan időre alapított társulás alapító okiratát a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben 
az alábbiakban

 

m ó d o s í t j a :

 

1. A társulás neve:
Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás

Költségvetési törzsszáma: 314575

2. A társulás székhelye:
5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12.

Számlaszám: OTP 11733065-15344571

3. A társulás alapítóinak és fenntartóinak megnevezése és székhelye:
Bucsa Község Önkormányzata, 5557 Bucsa, Kossuth tér 7.

Dévaványa Városi Önkormányzat, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Ecsegfalva Község Önkormányzata, 5515 Ecsegfalva, Fő út 67.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Kertészsziget Község Önkormányzata, 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1.



Körösladány Nagyközség Önkormányzata, 5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.

Körösújfalu Község Önkormányzata, 5536 Körösújfalu, Lenin u. 14.

Okány Község Önkormányzata,  5534 Okány, Kossuth L. u. 16.

Szeghalom Város Önkormányzata, 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

Vésztő Város Önkormányzata, 5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62.

Zsadány Község Önkormányzata, 5537 Zsadány, Béke u. 82.

4. A költségvetési szerv szervezete:
 Térségfejlesztési társulás

5. A költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy

6. A költségvetési szerv típusa, szakmai besorolása:
75.1 Általános közigazgatás, irányítás

 

7. A társulás felügyeleti szerve:
Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv:

Közigazgatási Hivatal

Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

Eseti szakértői testület a Társasági Megállapodás szerint.

Eseti revizori csoport a Társasági Megállapodás szerint.

8. A Társulás alapításának éve:
1994.

9. A társulás vezetője megbízásának rendje:
A társulás elnökét a társulási tanács saját teljes jogú tagjai közül választja meg a helyi 
önkormányzati választások után, a helyi önkormányzatok képviselő-testületei alakuló ülését 
követő első ülésén. Az elnök gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.

10. A költségvetési szerv szakágazati besorolása (TEÁOR) és megnevezése:
75.1 Általános közigazgatás, irányítás

11. A társulás állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok megnevezése):
 

75.1

Általános közigazgatás, irányítás



75.18

Gazdasági és területfejlesztési feladat

75.12

Társadalmi szolgáltatások igazgatása

75.14

Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás

74.84

Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

91.33

Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 

12. A költségvetési szerv működési területe:
A társulásban részt vevő önkormányzatok közigazgatási területe

13. Vállalkozási tevékenysége:
A társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.

14. A társulás különleges feladatellátása:
Önkormányzati komplex térség- és területfejlesztés

15. A társulási vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:
A Társaság Társulási Megállapodása rendelkezik a vagyonnal kapcsolatos feladatokról, 
hatáskörökről, jogkörökről.

16. A társulás gazdálkodási jogköre:
A társulás teljes jogkörű szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi a társulás 
rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra.

17. A társulás a gazdálkodás megszervezésének módja szerinti besorolása
A társulás részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek pénzügyi gazdasági 
feladatát a polgármesteri hivatal látja el. Az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.

Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. VII. fejezetének 
rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja.

17.1   Működés – Társasági Megállapodás:

A Társaság Társulási Megállapodása rendelkezik a feladatokról, hatáskörökről, jogkörökről, 
a szervezeti felépítésről, a tevékenységi körökről és a működési rendről a vonatkozó 



jogszabályok előírásainak megfelelően.

17.2. Saját bevételek:

A Társaság Társulási Megállapodása rendelkezik az ellátandó feladatok    

során keletkező bevételekről.

18. Számlavezetés:
Az intézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet, 
pénzeszközeit a Szeghalom Város Önkormányzata költségvetési számlája alszámláján 
köteles tartani.

19. Záró rendelkezések
20.1. Jelen határozat rendelkezésinek kötelező alkalmazása 2004. január 1.

20.2. A fentiekben nem részletezett kérdésekben a Társaság Társulási Megállapodását a vonatkozó 
jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni.

 

4/4. sz. napirend: Somogyi Sándor kérelmének visszavonása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A beadvány egy előző kérelem visszavonását tartalmazza, melyet a 
Képviselő-testületnek tájékoztatásra lett kiosztva.

 

4/5. sz. napirend: Címzetes főjegyzői cím adományozása

Előadó: Macsári Jószsef polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amelyet a bizottságok tagjai támogatták, a 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlották Képviselő-testületnek. Kéri az előterjesztéssel 
kapcsolatos hozzászólást.

Hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolja Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatot 
fogadják el, és azt szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

166/2003. (XII. 15.) Ökt. sz.

 

1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló, 
módosított 1992. évi XXIII. Tv. 30/B. § (4) bekezdésében kapott jogköre alapján – a Közigazgatási 
Hivatal vezetője útján – megerősítve a 6/2002. (II. 13.) számú és a 147/2002. (XII. 19.) számú 
határozatában foglaltakat, újból kezdeményezi Dr. Oláh Ernő körzetközponti jegyző részére a 
címzetes főjegyzői cím adományozását.

 

2./ A Képviselő-testület igazolja, hogy Dr. Oláh Ernő jegyző megfelel a Ktv. 30/B. § (1) bekezdés a-
b. pontjában foglalt feltételeknek:

- az önkormányzatnál jegyzői kinevezése folyamatosan 1996. augusztus 1-től áll fenn.

- A 2001. december 20-ai dátumú minősítés szerint kiválóan alkalmas minősítésű. A 2003. január 8-
ai teljesítményértékelés eredménye kiváló.

 

3./ Megbízza a polgármestert, hogy a címadományozással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.

 

Határidő: 2003. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Dr. Oláh Ernő jegyző: Tisztelettel megköszöni a Képviselő-testület tagjainak a fentiekben való 
támogatását.

 

4/6. sz. napirend: Pályázat benyújtása felhagyott hulladéklerakó telep rekultivációjához

Előadó. Macsári József

 

Macsári József polgármester: Az augusztusi ülésen a Képviselő-testület már elfogadta, hogy részben 
önerőből finanszírozza a hatástanulmányt a felhagyott hulladéklerakótelep rekultivációjára, és 
pályázat révén pedig azokat az engedélyezési terveket, amelyek alapján megvalósítható a 



rekultiváció.

A jelenlegi előterjesztés szerinti építési munka bruttó árát a 448.665.902,- Ft-ot a mai tárgyalás 
eredményeként sikerült 399.200.959,- Ft-ra, közel 50 M Ft-tal csökkenteni. Az előterjesztés 
mellékletében szereplő tájékoztatás, illetve levélváltás azt tartalmazza, hogy egy új szabadalmi 
eljárást szeretnének dalkalmazni a régi hulladéklerakó telep rekultivációja során, amely lényegesen 
olcsóbb a hagyományoss eljárásnál, és a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy mintegy referencia 
munkaként közbeszerzési eljárás mellőzésével a találmány használójának lehetősége legyen 
Szeghalmon elvégezni a munkát. Javasolja, hogy Szeghalom város Önkormányzata nyújtson be 
pályázatot a Gazdasági Minisztériumhoz, minimum 90 %-os támogatással. Ebből, illetve a 10 % 
önerőből a következő 2 évben megvalósítaná a beruházást. A pályázati kiírás szerint akár 100 %-os 
is lehet a támogatás, de az is jó lenne, ha 90 %-os támogatással valósulna meg a rekultiváció. 
Valószínű, hogy pár év múlva kötelező lesz a régi hulladéklerakótelepek rekultivációja. Ez akkor 
nyílvánvalóan nagy terhet fog jelenteni minden önkormányzat számára, ezért lenne jó most élni a 
kedvező lehetőséggel. A Környezetvédelmi Minisztérium fontosnak tartja, hogy valamely 
településen a referencia munkát elvégezze, és Szeghalom város azért került előtérbe, mert a Testület 
- mint ahogyan már említette – augusztusban tárgyalt a megvalósításról és Szeghalom az elsők 
között van, ahol hamarosan engedélyes tervek lesznek. Ezért van a városnak nagy esélye arra, hogy 
kormányzati támogatással, pályázati pénzből eleget tudjon tenni az elkövetkezendő rövid időn 
belül.

Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért fentiek alapján szavazásra bocsátja, hogy Szegalom 
Város Önkormányzata nyújtsa be a pályázatot, és vállalja a kötelezettséget, hogy a 10 %-os önerőt 
biztosítja a költségvetésében 2004-2005. évben arányosan megosztva.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

1672003. (XII. 15.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  a 0790 hrsz.-ú felhagyott 
kommunális szilárd hulladéklerakó telep 399.201/e Ft összköltségű rekultivációjával.

A rekultiváció megvalósításához szükségesnek tartja Képviselő-testület pályázat benyújtását a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium  „Zöld forrás” pályázati felhívására, 90 %-os 
támogatási igénnyel. A beruházás megvalósításához 10 %, 39.920/e Ft saját forrást biztosít, melyet 
a 2004. és 2005. évi költségvetésében 50-50 %-os arányban elkülönít.

 



Megbízza a polgármestert,  hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2003. december 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A testületi ülésnek egyéb napirendje nincs. Befejezésül szeretné 
tájékoztatni a Képviselő-testületetet,  hogy 3 kérelem érkezett egészségügyi alapítványi 
támogatásra. Azzal a javaslattal él az alapítványi kérelmekre, hogy a 2004. évi költségvetési számok 
ismeretében hozzanak majd döntést ezzel kapcsolatban. Ahol bizonyíthatóan szeghalmi, vagy Békés 
megyei illetékességű a rászorult, ekkor nyújtsanak támogatást, hiszen nagyon sok a megkeresés a 
különböző alapítványoktól, amelyet teljes mértékben lehetetlen teljesíteni.

Bacsó Imre testületi tag: Eztún szeretné megköszönni a Képviselőtestület bizottságainak anyagi 
támogatását, amelyet a cigány gyermekek kulturális rendezvényeire fordítottak.

 

Macsári József polgármester: Tekintettel arra, hogy 2003.-ban ez volt az utolsó testületi ülés, 
megköszöni minden egyes képviselőtársának a tartalmas munkáját, azt, hogy egész évben segítették 
tevékenységét Megköszöni a figyelmet, és a testületi ülést ezen részét lezárja.

 

A testületi ülés további része ünnepi ülés. A Sport és Civilszervezet Bizottsága, valamint az Oktatási 
és Kulturális Bizottság  december 3-i döntése értelmében elismerésben részesülnek azok a 
szeghalmi óvodások, tanulók, akik a 2003. évben kiváló tanulmányi, művészeti és 
sporttevékenységet végeztek. (Oktatási és Kulturális Bizottság döntése  a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.)

Az elismeréssel járó oklevél, illetve ajándéktárgy átadásra kerül.

Az ünnepi ülés pohárköszöntővel zárul. A polgármester az ünnepelteknek, a jelenlevőknek és 
Szeghalom város lakosságának eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván.

 

Kmf.

 

Macsári József                                                                               Dr. Oláh Ernő


