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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. 
október 29-én tartott kihelyezett ülésérıl, Kalotaszentkirályon 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Dr. 
Farkas József alpolgármester, Ács Zsolt, Elek Ferencné, Hegyesi Zsuzsanna, Z. 
Nagy Tibor önkormányzati képviselık, Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı, 
Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Polgármesteri Hivatal irodavezetıi, 
meghívottak 
Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a kihelyezett 
képviselı-testületi ülésen megjelenteket, a vendéglátókat, Kalotaszentkirály 
testvérváros polgármesterét, a tanácsnokokat, akiknek bemutatja az új 
Képviselı-testület tagjait, és megköszöni a szeretetteljes fogadtatást, azt, hogy 
hagyományosan ismét itt tarthatják meg az ıszi ülést.  
 
Póka András Kalotaszentkirály polgármestere: Köszönti az új Testület 
tagjait, gratulál a megválasztásukhoz, majd bemutatja településeiket. 
Kalotaszentkirály községhez 4 település tartozik, 1850 lélekszámú, 75 % 
magyarságú. Infrastruktúrájukat tekintve nagy az elırehaladásuk az UNIÓ-s 
pályázati támogatások jóvoltából, hiszen kiépült a településeken 90 %-ban a víz, 
szennyvízhálózat, valamint megvalósult mind az 5 falu utcáinak az aszfaltozása. 
A napokban jelentıs összegő támogatást nyertek az Iskola új étkezdéjének 
fejlesztéséhez, továbbhaladnak a Kalotapatak szabályozási munkálatai. 
Ugyancsak nyertes pályázatuk van egy kultúrotthonra, és dolgoznak egy 
focipálya öltözı beruházáson. Kulturális rendezvényeik közül kiemeli a 
közelmúltban rendezett Csipkefesztivált, igyekeznek minél több rendezvényt 
szervezni, mert 46, minisztérium által minısített panzió mőködik náluk, és 
szeretnék ezeket kihasználni. Befejezésül a Képviselı-testületnek eredményes, 
politikamentes munkát kíván az elkövetkezendı idıszakra, és a testületi ülés 
után kirándulásra invitálja a vendégeket. 
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Macsári József polgármester: Gratulál a felsorolt szép eredményekhez, amely 
nyilvánvalóan nagy munkát jelentett az elmúlt idıszakban az 5 településen, 
majd javasolja, hogy a Képviselı-testület a munkáját kezdje el. Megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület határozatképes, és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy 
a meghívóban szereplı napirendeket tárgyalják, ezzel a testületi tagok 
egyhangúlag egyetértettek, egyéb napirend tárgyalására nem hangzott el 
javaslat. Bizottságok az elıterjesztéseket véleményezték, és elfogadásra 
javasolták Képviselı-testületnek. 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, 
bizottsági ülésen bizottsági tagok elfogadásra ajánlották az írásos jelentés. Kéri 
az esetleges kérdést, észrevételt. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és a 
jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
120/2010. (X. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a lejárt 
határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
2/1. sz. napirend: A települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására 
irányuló közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló önkormányzati 
rendelet módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A rendelet-tervezet a hulladékszállítással 
kapcsolatban, a 75 éven felüli személyek kedvezményeinek biztosítására 
vonatkozik, és amennyiben kevésnek bizonyul a szolgáltató által felajánlott 
összeg, úgy a tartalékalapból kerül kiegészítésre a támogatási összeg. Mindezen 
kívül javasolja, hogy külön határozatot is hozzanak, mert erre a kiegészítésre a 
II. félévre negyedévenként nettó 515 ezer forintot szavazott meg korábban a 
Képviselı-testület, és mivel ez ÁFA-köteles, így összesen 645 ezer forintról van 
szó. Kéri a fentiekkel kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, majd elsıként szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
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SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

15/2010. (X. 30.) sz. 
önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás 
kötelezı igénybevételérıl szóló többször módosított 2/1999. (III. 02.) sz. 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról. 
 

1. § 
 
A rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(4) A (3) és (5) bekezdésben szabályozott kedvezményekre vonatkozó 
kérelmeket minden év november 1. és december 31. között lehet benyújtani. 
 
A 7. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
(5) Havonta egy ürítés hulladékszállítási díjat kell fizetni annak a 75 év feletti 
házaspárnak, vagy egyedül élı személynek, akinek családjában az egy fıre jutó 
nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum legkisebb 
összegének a két és félszeresét. 
 
A 7. § az alábbi (8) és (9) bekezdésekkel egészül ki: 
(8) Abban az esetben, ha a Szolgáltató által nyújtott keret nem fedezi a 
kedvezményezettek támogatási összegét, akkor a Képviselı-testület az 
Önkormányzat tartalékalapjából a különbözetet biztosítja. 
 
(9) Hulladékszállítási díjkedvezményre kizárólag akkor jogosult a kérelmezı, ha 
igazolni tudja, hogy díjhátralékkal nem rendelkezik. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2010. november 1-jén lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı 
gondoskodik. 
 
Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a 645 ezer forint 
negyedévenként biztosítandó támogatási összeget, amelyet az Önkormányzat a 
költségvetés tartalékalapja terhére biztosít korábbi döntése alapján. Szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
121/2010. (X. 29.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 80/2010. (VII. 05.) 
Ökt. sz. határozatában 2010. II. félévre negyedévenként nettó 515 ezer Ft 
összegben állapította meg a hulladékszállítási díjkedvezményt azok részére, 
akiknek kérelmük alapján ezt az Egészségügyi Bizottság megítéli. Tekintettel 
arra, hogy a díjkedvezmény ÁFÁ-val együtt 645 ezer Ft, ezért a Képviselı-
testület 645 ezer forintot biztosít negyedévenként az Önkormányzat 2010. 
évi költségvetésének általános mőködési tartalékalapjából. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
2/2. sz. napirend: Önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A rendelet kiegészítésével kapcsolatban 
elmondja, hogy a korábbi gyakorlat szerint a szakembereknek, akik valamilyen 
közfeladatot látnak el, soron kívül biztosítottak önkormányzati bérlakást, 
ugyanolyan feltételekkel, mint a többi bérlınek. A közfeladatot tekintve, 
azonban nem feltétlenül csak a város, hanem a környezı települések ellátásáról 
is szó van, ezért szerepel a tervezetben az a módosítás, hogy a „város vagy 
térsége ellátása, mőködése érdekében feltétlenül indokolt”. Kéri a módosítással 
kapcsolatos észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a 
rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. Szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

16/2010. (X. 30.) sz. 
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl szóló 5/1994. (V. 2.) sz. 

önkormányzati rendelete módosításáról 
 

1. § 
 

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
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(1) A város, vagy térsége megfelelı szakember ellátása érdekében 
lakásbérleti névjegyzék mellızésével lakás biztosítható annak a 
szakembernek, akinek alkalmazása, tevékenysége, a város vagy térsége 
ellátása, mőködése érdekében feltétlenül indokolt. Ebben az esetben a 
jövedelmi viszonyokat nem kell figyelembe venni. 

2. § 
 
Ez a rendelet 2010. november 1-jén lép hatályba. 
 
3/1. sz. napirend: Szeghalom település képviselete a Dél-alföldi 
Ivóvízminıség-javító Konzorcium Taggyőlésén 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés szerint, mivel tisztújítás volt az 
október 3-i választások kapcsán, a Közép-Békési Ivóvízminıség-javító 
programot illetıen döntés szükséges arról, hogy ki képviselje a települést. 
Bizottsági ülésen az a javaslat hangzott el, hogy továbbra is a polgármester 
képviselje a várost. Mint mondja, az elızı ciklusban alelnökként látta el a 
feladatot. Kérdezi, hogy van-e más javaslat az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
Megállapítja, hogy más javaslat, észrevétel nem hangzott el, majd a bizottsági 
javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 
122/2010. (X. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilatkozza, hogy 
továbbra is Macsári József (szül.: Szeghalom, 1960. 07. 11., an.: Patai 
Zsuzsanna) polgármestert delegálja a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító 
Konzorcium Taggyőlésébe. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/2. sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál létszámcsökkentés 
mértékének meghatározása 
 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Korábban már volt képviselı-testületi ülésen az 
elıterjesztés, amelynek lényege, hogy létszámcsökkentést határoztak meg az 
Általános Iskolára vonatkozóan az Önkormányzat költségvetésének 
elfogadásakor. A korábbi határozatot meg kell erısíteni, és nem volt teljesen 
letisztázva az idıpont, hogy a létszámcsökkentés ütemezését milyen idıponttól 
kell végrehajtani, ez most már tisztázott, 2010. június 24-tıl kell meghatározni a 
nyugdíjazás miatti létszámcsökkentést. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos 
kérdéseket, észrevételeket. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott 
el, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

123/2010. (X. 29.) Ökt. sz.  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tildy Zoltán 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálatánál bekövetkezett gyermeklétszám csökkenése és az abból adódó 
csoportlétszám változása, illetve összevonásokra, a költségvetési normatívák 
csökkenésébıl adódó átszervezésekre tekintettel, 2010. június 24-tıl az alábbi 
létszámcsökkentést határozza el a Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál: 
 
Létszámcsökkentés mértéke: 
 - pedagógus:  1 fı 
 ÖSSZESEN: 1 fı 
 
A létszámcsökkentés ütemezése: 
 - 2010. 06. 24.: 1 fı 
 ÖSSZESEN: 1 fı 
 
A létszámcsökkentést a módosított 1992. évi XXXIII. tv. elıírásai alapján, 2010. 
június 24-tıl, a létszámcsökkentés ütemezése szerint kell végrehajtani. 
 
A Képviselı-testület rendelkezik arról, (4/2010. (I. 26.) ÖM. rendelet 5. § (1) g. 
pontja), hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri 
hivatalánál a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – a fenti 
munkakörben dolgozó foglalkoztatására nincs lehetıség. 
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Kinyilatkozza továbbá, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem 
állítható vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten, határozatokon kívüli – 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. tv. hatálya alá az érintett dolgozó nem tartozik. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
(E határozattal a 71/2010. (VI. 28.) sz. határozat hatályon kívül helyezve.) 
 
Határid ı: Értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/3. sz. napirend: Bányaszolgalmi jog biztosítása önkormányzati 
ingatlanokra 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés szerint forgalomképtelen 
önkormányzati vagyont érintıen a területeken próbafúrásokat fognak végezni, és 
adott esetben vezeték szolgalmi jogot jegyeznek be az önkormányzati 
ingatlanokon, amelyek külterületi utak, árkok. A korábbi Képviselı-testület úgy 
döntött, hogy az ingatlanokat fel kell értékeltetni, és meg kell határozni, hogy 
mekkora összegért biztosítják a bányaszolgalmai jogot a Horizont Kft. részére. 
İk ezt a feltételt elfogadták, az értékbecslés megtörtént. Majd a vezeték teljes 
kiépítése során derül ki, hogy pontosan mekkora területet is érintenek ezek a 
munkák. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, és javasolja a tájékoztató elfogadását, amelynek alapján 
megállapodás kötésére kerül sor. Javasolja az elıterjesztés elfogadását, hogy a 
kivitelezés megkezdıdhessen. 
Szavazásra bocsátja az elıterjesztést, amelynek eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

124/2010. (X. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 103/2010. (VIII. 
30.) Ökt. sz. határozata alapján hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Horizont 
Energia Kft. megbízásából a Geoflame Kft. az érintett önkormányzati 
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ingatlanokon bányaszolgalmi jogot alapítson. A vezetékszolgalmi jog 
létesítéséhez azzal a feltétellel járult hozzá, hogy a Kft. fizessen kártalanítást, a 
földterületek forgalmi értékének 30 %-át. A Magyar Horizont Energia Kft., mint 
bányavállalkozó elfogadta a kártalanítási összeg meghatározására vonatkozó 
önkormányzati feltételeket és elkészítette a kivitelezés megkezdéséhez 
szükséges megállapodásokat, amellyel a Képviselı-testület egyetértett. 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: 2010. november 15. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/4. sz. napirend: Nyilatkozat a Békés Megyei Vízmővek Zrt. Közgyőlése 
által elfogadott, a Társaság Együttmőködési Szerzıdésének mellékletét 
képezı önköltség-számítási szabályzat módosításának elfogadására 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, az ülésen jelen volt a szeghalmi vízmő vezetıje, valamint a 
Vízmővek Zrt. pénzügyi vezetıje, akik megnyugtatásul elmondták, hogy nem 
jelent visszamenıleges terhet Szeghalom lakosságának ez a fajta 
költségmegosztás. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az írásos 
elıterjesztésben foglaltakat szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
125/2010. (X. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Békés 
Megyei Vízmővek Zrt. Közgyőlése által 19/2010. (V. 29.) sz. határozatával 
elfogadott, a Társaság Együttmőködési Szerzıdésének mellékletét képezı 
Önköltség-számítási Szabályzat módosítását.  
 
Megbízza a polgármestert a fentiekre vonatkozó nyilatkozat aláírásával. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/5. sz. napirend: Közbeszerzési eljárások indítása 
- D’Orsay kastély felújítása, funkcióval való megtöltése 
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Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A szeptember 15-i közbeszerzési törvény 
változása miatt nagyberuházás esetében korábban, a tervezık által be nem 
tervezett pótmunkák, és költségek terhére meghívásos közbeszerzési eljárást kell 
kiírni, függetlenül attól, hogy a D’Orsay kastély esetében van érvényes 
kivitelezıi szerzıdés. Sajnos 2007-ben a pályázat indításakor nem jól lett 
felmérve a kastély faanyagának a minısége. 80 % faanyagot visszaépíthetınek 
jeleztek a szakemberek, és idıközben a teljes bontáskor derült ki, hogy ez az 50 
%-ot sem éri el. Mindez pluszköltséget jelent, amely még benne van abban a 
költségkeretben, amit korábban jóváhagyott a Képviselı-testület a 
nagyberuházás lebonyolítására. Itt csupán arról van szó, hogy a közbeszerzéssel 
megnyert pályázat összege kevesebb, mint a pályázat kiírás összege. 
Amennyiben meghirdetésre kerül a közbeszerzés, és az irányítóhatóság ehhez 
hozzájárul, a korábban elfogadott költséghatárokon belül lehet dolgozni, és nem 
jelent az Önkormányzat számára plusz kiadást, tekintettel arra, hogy pályázatban 
elnyert összegtıl alacsonyabb a vállalási ár a D’Orsay kastély esetében. 
Tulajdonképpen a közbeszerzés megindításáról van szó. Kéri az elıterjesztéssel 
kapcsolatos hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A törvények változását tekintve, mi az, az összeghatár, 
amelynél közbeszerzési eljárást kell indítani? Nem lehet egyszerősített eljárást 
indítani? A felmérést illetıen annak idején nem vállaltak garanciát? Most 
derültek ki, hogy milyen munkákat kell még elvégezni? Ezekre a kérdésekre 
szeretne választ kapni. 
 
Macsári József polgármester: Egyszerősített közbeszerzési eljárásról van szó, 
hiszen 3 meghívásosról van szó, a költség az összeghatár alatt van, de ezt 
muszáj közbeszerzéssel tovább vinni, a törvény szerint ezt a munkát meg kell 
hirdetni egyszerő eljárással. A felmérést illetıen elmondja, hogy a beruházásnak 
van tervellenıre, mőszaki vezetıje, és ezek mind idıközben felmerült munkák. 
Valószínő rossz helyen bontották meg a födémet a tetıszerkezet vizsgálatakor, 
ez lehet az oka a pontatlan felmérésnek, egyébként nem a teljes tetıszerkezet lett 
megbontva, hanem szúrópróbaszerően több helyen. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Kérdése még, hogy milyen tevékenység folyik majd a 
D’Orsay kastély épületében. 
 
Macsári József polgármester: A kastély épületébe kerül a Múzeum, mintegy 
80 %-a, és 100 %-ban a Könyvtár. Jelenleg a Múzeum épületének a felújítása is 
folyik, nagy részét visszaállították, mint régi polgári nagygazdaház korabeli 
formájába, és itt majd Szeghalom és környékére jellemzı berendezési tárgyak 
tekinthetıek meg. Itt folyamatosan nem lesznek kiállítások a terület szőkössége 



 10 

miatt, de a Dorsay-kastély közel 1200 m2-es alapterületén erre lehetıség lesz. 
Mindezek után javasolja, hogy indítsák meg a közbeszerzési eljárást, és az 
elıterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta:  

H a t á r o z a t 
 
126/2010. (X. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a 
Szeghalom „Sárrét Fıvárosa” városközpont integrált fejlesztése D’Orsay 
kastély felújítása, funkcióval való megtöltése tárgyú beruházás pótmunkái 
kivitelezıje kiválasztására hirdetmény nélküli egyszerő közbeszerzési 
eljárás megindításával, illetve az ajánlat tételre felkérendık 
meghatározásával. 
Megbízza a polgármestert, illetve a Pénzügyi Bizottságot a további intézkedések 
megtételével. 
 
Határid ı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
Hegyesi Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
- Közbeszerzési eljárás lebonyolítására közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztása (zöldterület gondozására szolgáltató kiválasztása) 
 
Macsári József polgármester: Zöldterület gondozási feladatatok ellátására 
közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a korábbi Képviselı-testület a 
szolgáltató kiválasztására, illetve közbeszerzési tanácsadót kell az eljárásban 
közremőködıként választani. 3 ajánlat szerepel az elıterjesztésben, ezek közül a 
legolcsóbb ajánlattevıt javasolja megbízni. Minderre a szabályosság miatt van 
szükség. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nem volt, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal- 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

127/2010. (X. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
zöldterület gondozás szolgáltatójának kiválasztására indítandó közbeszerzési 
eljárás lefolytatásával Dr. Varga Imre közbeszerzési tanácsadót bízzák 
meg. 
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Megbízza a polgármestert, illetve a Pénzügyi Bizottság elnökét a további 
intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Folyamatos, Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 Hegyesi Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
3/6. sz. napirend: Ingatlanok elidegenítése 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztésben foglalt ingatlanokkal 
kiegészülne az a testületi határozat, amelyben Képviselı-testület korábban 
leszabályozta az önkormányzati lakások, nem lakások és egyéb ingatlanok 
elidegenítésre történı kijelölését. Amennyiben az elıterjesztés elfogadásra 
kerül, az ingatlanok felértékelése megtörténik, és az idevonatkozó rendelkezések 
értelmében licitálással lesznek elidegenítve. Ahhoz, hogy a vállalkozások 
részére megfelelı telephely legyen kialakítva, javasolja telekalakítással a 
területek elidegenítését, és ezzel segítve lesznek a helyi vállalkozások. Kéri az 
elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A volt orvosi lakásokkal nem ért egyet, hogy azok ki 
legyenek jelölve elidegenítésre. A városnak nincs szüksége ezekre a lakásokra, 
az idetelepülı orvosok, szakemberek letelepedéséhez? 
 
Macsári József polgármester: Ezeknek a lakásoknak a rendbetételéhez nagyon 
sok pénzre lenne szükség. Korábban, 7-8 évvel ezelıtt már sokat fordított ezekre 
a város, de ahhoz, hogy teljesen rendbe tegyék, nem éri meg. 3 új lakással 
rendelkezik az Önkormányzat, illetve régebbi kertes házzal, és mindez az 
ideérkezı orvosok számára rendelkezésre áll. A Semmelweis úti lakások 
felújítása aránytalanul sokba kerülne az Önkormányzatnak, ezért javasolja 
elidegenítésüket, a többi ingatlannal együtt. Szavazásra bocsátja az 
elıterjesztést, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
H a t á r o z a t 

 
128/2010. (X. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért az 
Önkormányzat tulajdonát képezı Szeghalom 2911/3. hrsz.-ú és a 2907 hrsz.-ú 
ingatlanokból telekalakítással kialakuló 6,5 ha terület elidegenítésre történı 



 12 

kijelölésével a mellékelt térképvázlat szerint, illetve egyetért a 0800/2. hrsz.-ú 
ingatlan elidegenítésre történı kijelölésével. 
 
A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy a Szeghalom Semmelweis u. 2. és 8. 
sz. alatti ingatlanok elidegenítésre legyenek kijelölve. Az elidegenítésre 
kijelölt ingatlanokat az ingatlaneladásra vonatkozó szabályok szerint kell 
meghirdetni, illetve értékesíteni. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 8 napon belül, illetve értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/7. sz. napirend Sárréti Rehabilitációs Kft. kérelme 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Sárréti Rehabilitációs Kft. már több 
alkalommal nyújtott be kérelmet az utóbbi idıben a Képviselı-testülethez, így 
beadványukat többször tárgyalták. A jelenlegi beadványt a Pénzügyi Bizottság 
véleményezte, és állásfoglalása szerint nem javasol további halasztást. Nem látja 
biztosítottnak az elmaradt bérleti díj megtérülését annak ellenére, hogy a 
Képviselı-testület többször adott fizetési haladékot a Kft. részére. Szeptember 
30-ig, illetve október 31-ig volt a fizetési határidı, ezt most december 31-ig 
kérték meghosszabbítani. A Bizottság ezt nem támogatta, és nem javasolja a 
Képviselı-testületnek sem. Az Önkormányzat vezetése igyekszik segíteni az ott 
dolgozó emberek elhelyezkedését. Kéri a beadvánnyal kapcsolatos 
véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a 
beadványt szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy 
a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:  

H a t á r o z a t 
 
129/2010. (X. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem támogatja a 
Sárréti Rehabilitációs Kft. (5520 Szeghalom Tildy u. 20-24/A.) kérelmét, 
amely a Szeghalom Kossuth u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlemény 
fennmaradó bérleti díj fizetési határidejének meghosszabbítására vonatkozik. 
Továbbra is fenntartja a 91/2010. (VIII. 02.) határozatban foglaltakat, és 
ragaszkodik a hátralék fizetési határidıre történı befizetéséhez. 
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Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/8. sz. napirend: Kincstár megtakarítási program polgármesteri 
végkielégítés kifizetéséhez 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztéssel kapcsolatban 
tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Képviselı-testület 2002-ben, 2006-ban is 
hozott már ilyen döntést. Az írásos anyagban foglaltak szerint 2014-ben, 
amennyiben a polgármestert nem választják újra, a törvény szerint 3 havi 
végkielégítés jár részére. Ez elıtakarékosság, mivel nem egyösszegő kiadásról 
van szó az Önkormányzat számára, hanem elıtakarékosság alapján a szerzıdés 
szerint ez az összeg, rendelkezésre áll. A korábbi ciklusra kötött szerzıdés lejárt, 
most újat kellene kötni. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A napirendhez egy elıterjesztést tartozik. Máshonnan 
nem kértek ajánlatot?  
 
Macsári József polgármester: A korábbi ajánlat más cégtıl való, ez hasonló 
hozzá, illetve valamivel kedvezıbb is. Az Önkormányzatnak és intézményeinek 
a biztosítása az Allianz Biztosítónál van egy csomagban. A fentiek után 
szavazásra bocsátja az írásos elıterjesztést, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
130/2010. (X. 29.( Ökt. sz.) 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az Allianz 
Hungária Biztosító Zrt. Kincstár megtakarítási programját, amely 
polgármesteri végkielégítés kifizetésére vonatkozó életbiztosítási szerzıdés 
ajánlatot tartalmaz. 
 
Megbízza az alpolgármestert, hogy a fentieknek megfelelıen kössön szerzıdést 
Az Allianz Hungária Zrt.-vel. 
 
Határid ı: 2010. november 29. 
Felelıs: Bartis Márton alpolgármester 
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3/9. sz. napirend: Közvilágítási villamos energia beszerzés 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Korábban képviselı-testületi döntés alapján az 
Önkormányzat megversenyeztette a közvilágítás biztosítására a kereskedıket, 
hogy milyen tarifával tudnák biztosítani Szeghalom város számára a villamos 
energiát 2011-re. A 23,- Ft/kWh EON díjat tekintve, jelenleg ez nem kedvezı, 
viszont az MVM Partner Zrt. már korábban is adott be ajánlatot 14,30-ra, 
amelyet mára lecsökkentett 14,20,- Ft/kWh-ra. A város számára ezt az összeget, 
és az egyéb feltételeket tekintve, ez a legkedvezıbb ár, amit a szolgáltatók 
ajánlottak, ezért javasolja ezt elfogadásra. Kéri a napirenddel kapcsolatos 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az 
elıterjesztést szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
131/2010. (X. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 109/2010. (VIII. 
30.) Ökt. sz. határozatában Szeghalom város közvilágításának villamos energia 
beszerzés versenyeztetésérıl döntött, és ennek lebonyolításával az Ökökapu Bt-t 
bízta meg. 5 szolgáltató nyújtotta be ajánlatát a 2011. évi villamos energia 
biztosítására, és ezek közül az MVM Partner Zrt. által benyújtott 14,20 
Ft/kWh energiaár a legalacsonyabb, így a Képviselı-testület ezzel a céggel 
javasolja a szerzıdéskötést. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 15 napon belül, illetve értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
3/10. sz. napirend: Berettyó projekt megvalósítására Együttmőködési 
Megállapodás  
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Képviselı-testület májusban hozott egy 
határozatot, amelyben támogatta a Berettyópart, gátırház, zsilipek, és mőtárgyak 
szükség szerinti felújítását célzó UNIÓ-s támogatásból megvalósuló pályázatot. 
Az elıterjesztés részletezi az ingatlanokat, amelyeket a beruházás érint. A 
projekt idejére a felelısséget az irányítóhatóság veszi át, de feltétlenül szükséges 
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a Képviselı-testület hozzájárulása ahhoz, hogy az érintett ingatlanokat 
ingyenesen használatba adja erre az idıszakra a Magyar Állam javára, a 
mővelési ág változatlanul hagyása mellett. Földutak, árkok végeirıl van szó, 
amelyek érintik a tervezett felújítási területeket. Javasolja az elıterjesztés 
támogatását, és az írásos együttmőködési megállapodás jóváhagyását. Kéri ezzel 
kapcsolatban képviselıtársainak a véleményét, észrevételét. Megállapítja, hogy 
az anyaggal kapcsolatban hozzászólás nem volt, majd az elıterjesztésben 
foglaltakat szavazásra bocsátja. Ennek alapján megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
132/2010. (X. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 58/2010. (V. 31.) 
Ökt. sz. határozatával kijelölte elidegenítésre az Önkormányzat tulajdonában 
lévı, Berettyó védıtöltések fejlesztése projekt kapcsán érintett ingatlanokat. A 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 79. §-a szerint az érintett 
ingatlanok forgalomképtelenek, így ezek nem kerülnek át a Magyar Állam 
tulajdonába, azokra az Önkormányzat ingyenes használati jogot biztosít a 
projekt idejére. 
 
A Képviselı-testület kijelenti, hogy a tervezett beruházás megvalósulását 
támogatja és egyetért a határozat mellékletét képezı Együttmőködési 
Megállapodással, amelyben rögzítésre kerülnek a beruházásra vonatkozó 
feladatok, és felelısségek megosztásáról szóló elıírások. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 15 napon belül, illetve értelemszerően 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A képviselı-testületi ülésnek egyéb napirendje 
nincs, kérdezi képviselıtársait, hogy van- e közérdekő bejelentésük. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Az Újtelepi és Kertészszigeti út állapotát veti 
fel, ahol semmi változás nem történt az utóbbi idıben. Ezeken az utakon 
továbbra is nagy problémát jelent a közlekedés, és további egyeztetést kér ezzel 
kapcsolatban a Közútkezelı Kht.-vel, mivel ez állandó lakossági panasz, hogy 
az utak járhatatlanok. 
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Macsári József polgármester: A jelzett útszakaszon minimális javítás történt, 
de félı, hogy a téli idıszakban még jobban romlik az útszakaszok állapota. 
Egyetért a további egyeztetéssel. 
 
Elek Ferencné testületi tag: Lakossági kérés alapján a Bacsó B. és a Jókai u. 
sarkánál lévı közkifolyó visszaállítására lenne szükség, ugyanis itt egy 
tulajdonosnál kikapcsolta a Vízmővek Zrt. a vizet, és augusztus óta a családnak 
nincs lehetısége vízhez jutni. Ebben kérne valamilyen megoldást. 
 
Macsári József polgármester: A felvetett problémával foglalkozni kell a 
késıbbiekben, akár egy napirend keretében is, hiszen Dél-Békésben összesen 
490 vízkikötés volt, ami mutatja a probléma súlyosságát. A közkifolyók után 
átalánydíjat fizet az Önkormányzat, de nem ez jelent megoldást a családok 
számára, hanem a tulajdonosnál szőkítı felszerelése a bekötı vízvezetékre, 
amely biztosítaná részükre a vízfogyasztást a legalapvetıbb ellátáshoz, és az 
Önkormányzat támogatná ezt a szociális keretébıl. Ezeken a családokon segíteni 
kell, de jelezni kell az Önkormányzatnál a kikötés elıtt az ilyen jellegő 
problémát. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Csatlakozik képviselıtársához, aki a közutak 
rossz állapotát vetette fel, ugyanis a 47-es fıközlekedési úton is nagy problémát 
jelentenek a kátyúk, ami balesetveszélyes. Mindenképpen kéri ezt is jelezni a 
Közútkezelınek, hiszen sok balesetet megelızhetnek, ha ezek a baleseti források 
megszőnnek. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Jelezni lehet Füzesgyarmat-Szeghalom, 
Füzesgyarmat-Bucsa, illetve Szeghalom-Vésztı közötti útszakaszok rossz 
állapotát is. 
 
Macsári József polgármester: Mindegyik esettel kapcsolatban meg kell keresni 
írásban a Közútkezelı Kht.-t az alpolgármesterek aláírásával. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A Tildy utcai lakosok közül többen panaszkodnak a 
garzonlakásban élı családok életvitele miatt, ami zavarja az ott lakók 
nyugalmát. Akár etikai kódexet kiadni, vagy más módon megoldást kellene 
keresni a problémák megoldására. 
 
Macsári József polgármester: Minden társasháznál van házirend, ami 
megfelelıképpen helyettesíti az említett etikai kódexet, és a házirend betartása 
minden lakó számára kötelezı érvényő. Ettıl függetlenül elıfordulhat a 
képviselıtársa által felvetett probléma, ami valóban nehezményezhetı. Ezért a 
lakáskiutalásoknál körültekintıbben kell eljárni annál is inkább, mivel nagy 
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összegő lakbérhátralékok vannak a bérlıknél, amiben intézkedés szükséges, akár 
a Töviskesben lévı lakások kiutalásával.  
 
Tekintettel arra, hogy egyéb bejelentés nem hangzott el, megköszöni a 
Képviselı-testület munkáját, és a testületi ülést lezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Macsári József Dr. Oláh Ernı 
  polgármester címzetes fıjegyzı 
 


