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J E G Y ZŐK Ö N Y V  

Készült: Szeghalom Város Képviselő-testületének 2014. április 15-én tartott rendkívüli 
üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében. 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács Zsolt, Elek 
Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor testületi tagok, Dr. Farkas 
József alpolgármester, dr. Pénzely Erika jegyző, irodavezetők, jegyzőkönyv- vezető: Hajdu 
Helga. 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 7 fő jelen van, 
és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendpontok tárgyalását. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület tagjai a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal – 
egyhangúlag - egyetértettek. 
 
 
1.sz napirend: KLIK részére támogatás nyújtásának megadása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A KLIK kéréssel fordult az Önkormányzathoz, mint 
véleményező és elvi támogatást nyújtó intézményhez. Az előterjesztés két határozati 
javaslatot tartalmaz, röviden összefoglalva bővül a feladatellátása az általános iskolának. 
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, kiegészítés nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 
7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
60/2014.( IV. 15.) Ökt. számú határozat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (4) bekezdés szerinti véleményezési jogával élve a Tildy Zoltán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentumának módosításával egyetért. A 
dokumentum módosított szövegrésze: 
 
6.1.1.3. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása: értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő tanulók. 
 
6.2.1.3. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása: értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő tanulók. 
 



Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 

H a t á r o z a t 

61/2014.( IV. 15.) Ökt. számú határozat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (4) bekezdés szerinti véleményezési jogával élve egyetért azzal, hogy a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szeghalmi Tankerülete fenntartásában működő 
Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladata utazó 
gyógypedagógiai hálózattal bővüljön.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
 
2.sz napirend: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A költségvetési rendelet módosítására nem kerülhet sor egy 
időben a zárszámadás elfogadásával, ezért szükséges ezen a rendkívüli ülésen módosítani a 
2013. évi költségvetés bizonyos előirányzatait. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, 
kiegészítés nincs. Szavazásra bocsátja rendeletmódosítás. A szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2014. (IV. 16.) számú önkormányzati rendelete 

 a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.16.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 

1.§ 

A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 
2.§. (1)-(7) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének 
 a) bevételi főösszegét   1.745.505 eFt-ban 
 b) kiadási főösszegét  1.745.505 eFt-ban 
állapítja meg. 
(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) pontjában meghatározott bevétel bevételi 
előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg: 



 a)  működési bevételek     1.428.343 eFt 
 b) felhalmozási bevételek              79.495 eFt 
     Pénzforgalmi bevételek mindösszesen:  1.507.838 eFt  
 c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele     237.667 eFt 
     Pénzforgalom nélküli bevételek      237.667 eFt 
 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 1.745.505 eFt 
(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadás kiadási előirányzat-
csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg: 
 a) működési kiadások     1.505.699 eFt 
 b) felhalmozási kiadások        239.806 eFt 
     Pénzforgalmi kiadások mindösszesen:  1.745.505 eFt  
(4) A Képviselő-testület a pénzforgalmi bevételek és kiadások egyenlegeként 237.667 eFt 
hiányt állapít meg. 
(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési bevételek és az 
ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 77.356 
eFt működési hiányt belső finanszírozással részben 57.697 eFt előző évi működési célú 
pénzmaradványból, részben 19.389 eFt előző évi felhalmozási  célú pénzmaradványból 
finanszírozza. 
(6) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási bevételek és 
az ÖR. 2.§ (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások különbözeteként keletkező 
160.311 eFt felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi felhalmozási célú 
pénzmaradványból finanszírozza. 
(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 1.mellékletében foglaltaknak 
megfelelően 117.565 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint: 
 a) általános tartalék    58.484 eFt 
 b) felhalmozási céltartalék   59.081 eFt 
 melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást: 
 a) az évközi többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlása 
 ba) KEOP pályázat pályázati önereje 
 bb) az év során benyújtandó pályázatok önereje 
 bc) Gyűjtőutak pályázati önereje  

2.§ 

Az ÖR.  
1.melléklete helyébe e rendelet 1.melléklete, 
2.melléklete helyébe e rendelet 2.melléklete, 
3.melléklete helyébe e rendelet 3.melléklete 
4.melléklete helyébe e rendelet 4.melléklete, 
5.melléklete helyébe e rendelet 5.melléklete, 
10.melléklete helyébe e rendelet 6.melléklete, 
12.melléklete helyébe e rendelet 7.melléklete, 
13.melléklete helyébe e rendelet 8.melléklete, 
14.melléklete helyébe e rendelet 9.melléklete, 
15.melléklete helyébe e rendelet 10.melléklete, 
16.melléklete helyébe e rendelet 11.melléklete, 
17.melléklete helyébe e rendelet 12.melléklete 
18.melléklete helyébe e rendelet 13.melléklete 
lép. 

3.§ 

Ez a rendelet 2014. április 16. napján lép hatályba. 



 
 
 Macsári József Dr. Pénzely Erika 
 polgármester jegyző 
 
 
3.sz napirend: Futball pálya építésre pályázat benyújtása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A futballpálya felújításának ügyében már voltak 
megbeszélések, melyeken megegyezésre került, hogy a részben önkormányzati, részben 
állami tulajdonú területen lévő élő füves pálya visszavásárlásra kerül egy jelképes összegért. 
A pályázat ami a pályafölújításra vonatkozik nem tűr halasztást. Amit a pályázattal 
kapcsolatban tudni kell, hogy lényegében az MLSZ intéz mindent, az önkormányzatnak azt 
kell eldöntenie, hogy szeretné a pálya fölújításának megvalósulását, mert ahhoz az önerőt 
biztosítani kell. 
Megállapítja, hogy a testületi tagok részéről hozzászólás nincsen az előterjesztéshez. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy 
a Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

62/2014.( IV. 15.) Ökt. számú határozat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt 
be nagyméretű élőfüves futballpálya építésére. 
 
A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: 521, 515 hrsz. 
 
A pályázat magában foglalja az élőfüves pálya: 
tükör, szivárgó réteg, gyephordozó réteg, gyepszőnyeg, szivárgó (drén) cső, geotextília, 
szikkasztó gödrök készítését. 
 
A nagyméretű élőfüves pálya építésének tervezett összköltsége 86.201.250 Ft. A támogatás 
mértéke 70 %, azaz 60.340.875 Ft. Az összköltséghez tervezett szükséges önerő mértéke 30 
%, azaz 25.860.375 Ft .  
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2014 évi költségvetésében 
elkülöníti, a szükséges önerőt a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Bejelentések 
 
Macsári József polgármester: Egy rövid tájékoztatást nyújtana az orvosi ügyeletet illetően, 
amellyel kapcsolatban Kistérségi Társulási ülés lesz. Másfél éve húzódik a közbeszerzés, ami 
azt jelenti, hogy ez alatt az idő alatt az orvosi ügyelet alap OEP finanszírozásból működik, 



amely már veszélyezteti az ügyeleti ellátást. Minden környező település lakosságarányosan 
hozzájárul a fenntartásához, Szeghalom kifejezetten támogatásként 700.000 forintot értékben 
biztosított kiegészítő forrásként, jelen esetben három hónapra vonatkozóan. Bízik benne, hogy 
sikerül majd végleg lezárni a közbeszerzési eljárást és minden a helyére áll. Ez egy 
kényszerhelyzet, hiszen az önkormányzatoknak feladatuk megoldani a orvosi ügyeletet. Az 
SZMSZ szerint, mint polgármester 1 millió forintig ő vállalhat kötelezettséget, de szeretné, ha 
erről a döntéséről a tisztelt képviselő-testület is tudomást szerezne. Úgy véli az ügyelet 
további működése érdekében ez a döntés helyénvaló volt. Megállapítja, hogy a bejelentésével 
kapcsolatban hozzászólás, kérdés nincs, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. A 
szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

63/2014.( IV. 15.) Ökt. számú hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete egyöntetűen tudomásul vette és 
egyetért azzal, hogy a polgármester 700 000 forinttal támogatta az orvosi ügyelet működését. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Két bejelentése lenne. Az első, hogy a szeméttároló 
konténerek állapota aggasztó, véleménye szerint rájuk férne egy fertőtlenítés és karbantartás. 
A másik dolog pedig egy lakossági bejelentés, mégpedig, hogy a Széchenyi utcán található 
kereskedelmi egységekhez a gyalogos átkelés nehézkes, nincs zebra a közelben. Akkor mikor 
a kereskedelmi egység épült szó volt róla, hogy lesz ott egy jelzőlámpás gyalogátkelő. Ezzel 
kapcsolatban érdeklődne, hogy mit tehet az Önkormányzat ennek a problémának a megoldása 
érdekében? 
 
Macsári József polgármester: Ezt a jelzőlámpás átkelőhelyet nem az Önkormányzat 
alakította ki, mivel közútról van szó. Mind a műszaki iroda, mind jegyző asszony próbálta 
felvenni ez ügyben az illetékesekkel a kapcsolatot, sajnos választ egyikőjük sem kapott. Talán 
még egy fölszólítást kellene írni a kereskedelmi egységnek, de sajnos többet nem tud tenni az 
Önkormányzat. Megállapítja, hogy több bejelenteni való nincs. Megköszöni a megjelentek 
részvételét és a rendkívüli ülést lezárja. 
 
 
 

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


