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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 
29-i  n y í l t  üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, 
Bartis  Márton,  Eitler  Gottfried,  Dr.  Farkas  Erzsébet,  Farkas  Zoltán,  Gajda 
Mihály, Gulyás Sándorné, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, Kovács István, 
Kovácsné Kincses Anikó, Mester Csaba, Mikolik Judit, Nagy Gábor, Pákozdi 
Gábor, Szabó István és Török Sándorné testületi tagok.
Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi 
Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Macsári József polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, megjelent 
vendégeket, a Sárrét Televízión keresztül a város lakosságát. Megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület ülésen határozatképes, azt megnyitja. 

Javasolja  a  Képviselő-testületnek,  hogy  a  meghívó  szerinti  napirendeket 
tárgyalja meg azzal, hogy a 3. sz. napirend előtt tárgyalja a 4/7-es és a 4/2-es 
számú napirendeket. Javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

1.  sz.  napirend:  Jelentés  a  lejárt  határidejű  önkormányzati  határozatok 
végrehajtásáról
Előadó: Macsári József polgármester



Macsári  József polgármester:  Megállapítja,  hogy a napirenddel  kapcsolatban 
kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

88/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

2.  sz.  napirend: Tildy  Zoltán  Általános  Iskola,  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény  és  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgáltat  igazgatói  álláshelyére 
beérkezett pályázat elbírálása.
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József polgármester:  Elmondja,  hogy  az  igazgatói  álláshelyre  1 
pályázat  érkezett,  Fekete  László  jelenlegi  igazgató  részéről  melyet  az 
előterjesztés  tartalmaz.  Tartalmazza  továbbá  a  Nevelőtestület  és   a 
Szakszervezet  támogató javaslatát.
Felkéri Fekete László pályázót a pályázat esetleges szóbeli kiegészítésére.

Fekete  László pályázó:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondja,  hogy  a  pályázat 
bevezető részében felvázolta  35 éves szakmai múltját, melyből 6 évet vezető 
helyettesként, 12 évet igazgatói státuszban dolgozott. Szólt arról,  mi motiválta, 
hogy  ismét  benyújtsa  a  pályázatát.  A  következő  fejezetben  helyzetelemzést 
végzett,  melyben rávilágított  azokra az  Európa  Uniós  elvárásokra,  trendekre, 
melyek lassan beépülnek a magyar közoktatás politikába, illetve a közoktatás 
hazai  gyakorlatába.  Kiemeli  az  alkalmazható  tudást  és  az  esélyegyenlőség 
biztosítását. Nagyon fontosnak tartja a finanszírozást illetően  minden lehetséges 
forrás  megszerzését  az  intézmény  és  a  fenntartó  részéről,  mivel  saját  erőből 
jelentős  fejlesztéseket  nem  tudnak  finanszírozni.  Az  európai  források 
megszerzésének  előfeltétele  az  esélyegyenlőség  biztosítása,  melynek 
dokumentáltan  is  meg  kell  jelennie.  Szakmai,  illetve  vezetői  programjának 
megfogalmazásakor többek között  összevetette Szeghalom Többcélú Társulás 
fejlesztési  terveit  Szeghalom  város  esélyegyenlőségi  helyzetelemzésével  és 
fejlesztési tervével, illetve intézkedési tervével, és igyekezett megfogalmazni a 
vezetői programban azokat a célokat, amelyek ezzel összhangban jelenthetik az 

2



intézmény további  fejlődését.  Az európai  forrásokon túl  rendelkezésre  állnak 
hazai források is,  de ezek többségénél  is alapvető elvárás az esélyegyenlőség 
biztosítása.  Voltak  pályázatok  melyet  nem  sikerült  elérni,  de  egyéb  hazai 
pályázatok  útján  több  mint  12,5  millió  Ft-ot  nyert  az  iskola.  A  szakmai 
programjában  adott,  hogy  az  ágazati  irányítás  meghatározza  a  közoktatási 
alapintézmények  feladatát,  melyhez  mellé  kell  rakni  azokat  a  célokat, 
feladatokat,  melyeket már említett,  építve az iskola hagyományaira, értékeire, 
azokra  a  területekre  koncentrálva,  amelyek  a  fejlesztést  igénylik.  Vezetői 
programja  arról  szól,  hogyan  működhet  egy  intézmény  a  minőségbiztosítási 
rendszer szempontjai alapján. A minőségbiztosítási rendszer a ’90-es években 
kezdődött, melyben elsők között vett részt az iskola. Azóta az oktatáspolitika 
változott, a minőségügyi szempontok maradtak, csak ma már másféle modellt 
kell  követni.  A  vezetői  elképzelése  megfelel  azoknak  a  szempontoknak, 
amelyek egy mai korszerű iskolától mind a kormányzat, mind az Európa Uniós 
szemlélet,  mind pedig a helyi közösség elvár. A pályázat befejező gondolatai 
között idézte a közoktatási törvénynek az 54-es szakaszát, mely az iskolavezető 
felelősségéről szól. Igyekszik tartani magát ezekhez a gondolatokhoz. Munkáját 
igyekszik  felelősséggel  végezni,  és  csak  akkor  tud  eredményesen  vezetői 
feladatainak eleget tenni, ha az a szakmai közösség amely támogatta a pályázat 
benyújtásában, együtt működik vele a célok megvalósításában.

Macsári József polgármester: Mielőtt a Képviselő-testület tagjai véleményeiket, 
illetve  kérdéseiket  elmondják,  ismerteti,  hogy  az  előterjesztés  tartalmaz  egy 
javaslatot az eljárás rendről. Kéri, hogy erről szavazzon a Képviselő-testület. A 
pályázó  hozzájárult  pályázatának  nyílt  tárgyaláson  való  elbírálásához,  de  a 
további teendőkről az eljárásrendben kell határozni.

Pákozdi Gábor testületi tag: Az eljárásrend 2. pontja titkos szavazást tartalmaz. 
A  szocialista  képviselők  tiszteletben  tartják  a  tantestület  javaslatát,  és 
támogatják  Fekete  László  igazgatóvá  történő  kinevezését.  Mivel  csak  egy 
pályázó van nyílt szavazást javasolnak.

Macsári  József polgármester:  A  fentiek  után  szavazásra  bocsátja  a  nyílt 
szavazásra  vonatkozó  javaslatot.  A  szavazás  alapján  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület 13 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
(Dr.  Farkas  József  és  Eitler  Gottfried  nem  vettek  részt  a  szavazásban,  az 
igazgató választás idejére kivonultak a teremből.)

H a t á r o z a t

89/2009. (VI.29.) Ökt.sz.
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Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Tildy  Zoltán 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat  igazgatói  álláshelyére  beérkezett  pályázat  elbírásáról  nyílt 
szavazással kíván dönteni.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: azonnal
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy esetleges 
véleményeiket  a  pályázattal  kapcsolatosan  mondják  el,  illetve  kérdéseiket 
tegyék fel.

Megállapítja, hogy a pályázattal kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzott 
el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

90/2009. (VI.29.) Ökt.sz.,

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Fekete 
László Szeghalom  Péter  A.  sor  6/1.  sz.  alatti  lakos,  általános  iskolai  tanár 
pályázatát  és  megbízza a  Tildy  Zoltán  Általános  Iskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalom 
intézménye igazgatói teendőinek ellátásával, határozott időre, 2009. július 1-
től 2014. június 30. napjáig.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével.

Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári  József polgármester:  A  fentiek  után  javaslatot  tesz  Fekete  László 
igazgató havi illetményének megállapítására,  a garantált illetményét 202.700.- 
Ft-ban, vezetői pótlékát 60.000.- Ft-ban,  együtt bruttó 262.700  Ft-ban állapítsa 
meg a Képviselő-testület.

A javaslattal  kapcsolatban kérdés,  vélemény  nem hangzott  el,  azt  szavazásra 
bocsátja.  A szavazás  alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  16 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

4



H a t á r o z a t

91/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete László a Tildy 
Zoltán  Általános  Iskola,  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  Egységes 
Pedagógiai  Szakszolgálat  igazgatójának  havi  illetményét  az  alábbiak  szerint 
állapítja meg:

- Garantált illetmény 202.700.- Ft
- Vezetői pótlék   60.000.- Ft
Összesen: 262.700.- Ft

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: azonnal
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Gratulál az igazgatói kinevezéshez, és további jó 
munkát kíván.

Fekete László igazgató: Megköszöni a szavazást, illetve a kinevezését. Kéri a 
Képviselő-testületet, hogy a Tantestülettel együttműködve segítsék abban, hogy 
a közös célokat eredményesen tudják megvalósítani, a gyermekek érdekében.

4/7, 4/12. sz. napirend: Hulladékszállítás
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Köszönti a TAPPE Kft részéről megjelent Bondár 
Lajos  műszaki  igazgatót  és  munkatársát.  Ismert,  hogy a  uniós  csatlakozással 
kapcsolatban elfogadott jogszabályok alapján Magyarországon 2009. július 15-e 
után  csupán  a  kijelölt  regionális  hulladéklerakók  üzemelhetnek.  Így  a  város 
2003-ban  üzembeállított  hulladéklerakó  telepe  sem  üzemelhet  tovább.  A 
Testület feladata,  hogy meghatározza az ártalmatlanítás helyét.  Földrajzilag 3 
lerakó a békéscsabai,  a gyomaendrődi és a berettyóújfali hulladéklerakó telep 
jöhet szóba. Az árajánlatok alapján önköltségi áron a békéscsabai hulladéklerakó 
a  legkedvezőbb.  Az  előterjesztés  alapján  meg  kell  határozni  és  kijelölni  a 
rendeletben azt a lerakót, melyet a Testület kiválaszt, továbbá az ártalmatlanítás 
és fogadás díját érvényesíteni kell a szemétszállítás díjában. Ezzel kapcsolatban 
elmondja,  hogy  az  előterjesztés  234.-  Ft  ürítésenkénti  árat  tartalmaz, 
Füzesgyarmaton ez 270.- Ft. A helyi rendeletet három ponton kell változtatni, ki 
kell jelölni az ártalmatlanító helyet, meg kell határozni a szállítási díjat, továbbá 
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a  75  év  feletti  egyedülállók  esetében  a  díjkedvezmény  vonatkozásában 
rugalmasabb elbírálást javasol.

Gajda Mihály testületi tag: Sérelmezi,  hogy korábban nem tárgyalta a Testület 
a hulladéklerakó bezárását. Véleménye szerint kész tények elé lettek a jelenlegi 
előterjesztéssel állítva. A probléma már jó 10 évvel ezelőtt kezdődött, a jelenlegi 
döntés csupán látszat megoldás lesz. Kérdése, hogyan tovább.  Békéscsabának 
az I. üteme egy éven belül meg fog telni, a II. üteme mikor épül meg, akkor 
mennyi lesz a szállítási díj. Van-e testületi határozata Békéscsabának a további 
befogadásra.

Bondár Lajos műszaki igazgató: A békéscsabai hulladékkezelő mű 1996-ban 
került átadásra, ez volt az I. ütem 3,6 hektárral. A TAPPE KFT feladata volt 
önerőből megvalósítani a II. ütem beruházását. Ennek az I. fázisa a II/A ütem 
elkészült, jelenleg engedélyezési eljárás van folyamatban. A beruházás teljesen 
önerős,  ebbe  Békéscsaba  polgárai  nem fizettek.  A  TAPPE Kft  finanszírozta 
teljes  egészében,  hitel  felvétele  mellett,  összesen  286  millió  Ft  értékben. 
Komoly  uniós  előírások  alapján  készült,  komoly  műszaki  védelmet  kellett 
kiépíteni,  komoly monitoring rendszer igen nagy költséggel. 2015. december 
31-ig  van  érvényes  szerződésük  a  békéscsabai  hulladékkezelő  mű 
üzemeltetésére vonatkozóan. Azt, hogy Békéscsaba mit fog dönteni,  erre nem 
tud  válaszolni,  az  biztos,  hogy  régiós  alapon  kell,  hogy  üzemeljen.  Ha  a 
logisztika  úgy  épül  fel,  akkor  nincs  semmi  oka  Békéscsabának  arra,  hogy 
megtagadja más település hulladékának a beszállítását. A megoldást a DAREH 
jelentené,  mely  2003.  óta  nehezen  jut  előre.  A  DAREH-nak  nem  csak  a 
rekultiváció  a  feladata,  hanem az  egész  rendszer  kialakítása  is,  mely  Békés 
megyében még nem valósult meg. Megvalósult viszont a Bihari, a Duna-Tisza 
közi,  a  Pécsi.  A  2009.  július  15-i  bezárásokat  nem  Magyar  szakhatóságok 
határozták  meg,  hanem  uniós  határidő.  Próbálkoztak  több  ízben  a  határidő 
meghosszabbításával, de sajnos nem lehet.

Macsári  József polgármester:  Elmondja,  hogy  testületi  üléseken  már 
számtalanszor elhangzott, hogy a 2003-ban üzembe helyezett lerakót az uniós 
jogszabályok alapján be kell  zárni.  Az eredeti  határidő 2008.  december  31-e 
volt, fellebbezés folytán engedélyezték 2009. július 15-ig.

Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  más  kérdés,  vélemény  nem  hangzott  el, 
szavazásra  bocsátja  a  rendelet-tervezetet,  mely  a  békéscsabai  hulladéklerakó 
választására,  a  szállítási  díj  meghatározására,  valamint  a  75  éven  felüliek 
kedvezményének igénybevételére vonatkozik.

A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal 
– 6 tartózkodás mellett – az alábbi rendeletet alkotta.
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Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

8/2009. (VI.30.) sz.

r e n d e l e t e 

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló módosított 2/1999.(III.02.) sz. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) módosításáról

1. §

A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

4.§

(1)  Szeghalom  Város  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  hulladéklerakó  telep 
2009. július 16-al lezárásra kerül.
(2) Települési szilárd hulladékot csak erre a célra kijelölt hulladéklerakó telepen, 
a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások betartásával szabad elhelyezni.
(3) A Képviselő-testület Szeghalom városában összegyűjtött  települési  szilárd 
hulladék elhelyezésére Békéscsaba hulladéklerakót jelöli ki.

   2. §

A rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, illetve az 
alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

7. §

(4) A kérelmeket minden év április 30-ig lehet benyújtani.
(7) Abban az esetben, ha a 75 év feletti egyedül élő személy valamely okból a 
részére megítélt kedvezményt nem tudja igénybe venni teljes egészében, az év 
hátralévő  részére  a  Bizottság  a  kedvezményt  indokolt  esetben  más  75  évet 
betöltött személy részére megállapíthatja.

    3. §

A rendelet 1.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.sz. melléklete lép.
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4. §

Ez  a  rendelet  2009.  július  1-én  lép  hatályba,  kihirdetéséről  a  jegyző 
gondoskodik.

1. sz. melléklet *

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Megnevezés
hó/lakás

Lakossági hulladékgyűjtés és szállítás

(Céglogós zsák)

234,34 Ft. (181,27 Ft.)/ürítés
1015,47 Ft. (785,50 Ft.)/hó/lakás

234,34.- Ft./db

Közületi hulladékgyűjtés és szállítás Díj
Díj a megrendelő saját tulajdonú edényzetével:
120 lit.-es: 470,97 Ft.(417,90 Ft).

Ürítés
Díj a szolgáltató edényzetével:
120 lit.-es: 506,11 Ft. (453,04 Ft.) Ürítés
240 lit.-es: 827,74 Ft. (721,60 Ft.) Ürítés
1,1 m3-es: 2369,43 Ft.(1882,96 Ft) Ürítés
Konténer szállítási díja: - alkalom
Hulladéklerakási díj: - tonna
Konténer bérleti díja 181,53 Ft. (181,53 Ft.) nap

*  A  díjak  arányosan  20.-  Ft./ürítés  rekultivációs,  rekonstrukciós  költséget 
tartalmaznak.

3.  sz.  napirend:  A  Képviselő-testület  bizottságainak  munkájáról  szóbeli 
tájékoztató
Előadó: Bizottságok elnökei

Szabó István Pénzügyi Bizottság elnöke, Dr. Farkas Erzsébet Egészségügyi és 
Népjóléti  Bizottság  elnöke,  Gajda  Mihály Oktatási  és  Kulturális  Bizottság 
elnöke,  Kardos  László Városfejlesztési  Bizottság  elnöke,  Pákozdi  Gábor 
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Sport- és Civil  Szervezetek Bizottságának elnöke, valamint  Bartis Márton a 
Közbeszerzési Bizottság elnöke megtartották szóbeli tájékoztatójukat.
(A tájékoztatók írásban a jegyzőkönyv mellé csatolva.)

Macsári  József polgármester:  Elhangzott   a  bizottságok  elnökeinek  a 
beszámolója.  Úgy  gondolja,  hogy  valamennyi  bizottságban  felelősségteljes 
munka folyik. A tájékoztatókból egyértelműen kiderült, hogy a szakbizottságok 
a  napirendek  közül  elsősorban  a  hatáskörükbe  tartozót  tárgyalják,  de  pl.  a 
Pénzügyi Bizottság valamennyi napirendet megtárgyal. Több olyan képviselő-
testületi döntés született az elmúlt időszakban, amely a bizottságok munkájának 
eredményeként  került  a  Képviselő-testület  elé.  Megköszöni  a  bizottságok 
elnökeinek, tagjainak az elvégzett munkát, mely jól szolgálta Szeghalom város 
lakosságának érdekeit.

A  fentiek  után  szavazásra  bocsátja  a  tájékoztatókat.  A  szavazás  alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

92/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  bizottságok 
munkáiról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

4. sz. napirend: B e j e l e n t é s e k

4/1.  Az  Önkormányzat  intézményeinél  alkalmazott  napi  élelmezési 
nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A rendelet módosítását a július 1-től változó ÁFA 
tette  szükségessé.  Az  előterjesztés  az  élelmezési  nyersanyag  költségek 
meghatározásáról szól, az 5 %-os ÁFA növekedést tartalmazzák a mellékletben 
meghatározott díjak.

Gajda Mihály testületi tag:  Úgy véli, az ország gazdasági állapotát és az erre 
tett  kormányzati  intézkedést  nem  kell  bemutatnia.  Sajnos  az  5  %-os  ÁFA 
emelkedés mindenkit érinteni fog július 1-től, melyet a „szegények adójának” 
nevez. Ahogy a FIDESZ országosan, úgy ők helyben sem támogatják az ÁFA 
emelést,  ebben   nem akarnak  felelősséget  vállalni,  az  SZDSZ  és  az  MSZP 
képviselőivel semmilyen területen.
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Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban más vélemény, 
kérdés  nem  hangzott  el,  azt  szavazásra  bocsátja.  A  szavazás  alapján 
megállapítja,  hogy a Képviselő-testület  12 igen, 6 nem szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta:

Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

9/2009. (VI.30.) számú

r e n d e l e t e

Az  Önkormányzat  intézményeinél  alkalmazott  napi  élelmezési 
nyersanyagköltségek meghatározásáról  szóló  többszörösen módosított  5/1996.
(II.26.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról.

1. §

A  rendelet  1.  §-ában  meghatározott  2.  sz.  melléklete  helyébe,  e  rendelet 
melléklete lép. 

2. §

Ez a  rendelet  2009.  július  1-én  lép  hatályba,  rendelkezéseit  az  ezt  követően 
igénybe vett szolgáltatások esetében kell alkalmazni.

melléklet

Intézményi térítési díjak
(A térítési díjak 25 % ÁFA-t tartalmaznak) 

Sorszám Intézmény Jelenlegi 
díj

Ft/nap

Új díj
Ft/nap

1.) Óvoda (288.-) 300.-
2.) Általános Iskolai Kollégium (565.-) 589.-
3.) Általános Iskolai Napközi (355.-) 370.-
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4.) Általános Iskolai menza (223.-) 233.-
5.) Középiskolai Kollégium (656.-) 684.-
6.) Középiskolai menza (259.-) 270.-
8.)
9.)

Vendégebéd
Külső vendégebéd

(554.-)
(554.-)

*578.-
*578.-

*110 %-os rezsiköltséget tartalmaz

Macsári  József polgármester:  A  fentiekkel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  ha 
nem változott volna a napi nyersanyagnorma, akkor annyi  értékben kevesebbet 
kaptak  volna  a  gyerekek.  Tájékoztatásul  azt  is  elmondja,  hogy  a  nyári 
időszakban 2,8 millió Ft áll rendelkezésre, hogy a gyermekek nyári étkeztetését 
tudják  biztosítani,  továbbá vagy 50,  vagy 100 %-os  támogatásban  az  étkező 
gyermekek 80 %-a részesül.

Gajda Mihály testületi  tag:  Megjegyzi,  hogy valóban az  értékcsökkentést  is 
jelenthetné  az  ÁFA  emelés,  de  azt  is  jelenthetné,  hogy  az  Önkormányzat 
valamennyit  átvállal  az  ÁFA  emelésből,  és  ugyanakkora  mennyiséget 
kaphatnának a gyermekek.

Macsári József polgármester: Ismételten hangsúlyozza, hogy 2,8 millió Ft-t a 
nyári  időszakban  arra  fordít  az  Önkormányzat,  hogy  a  rászoruló  gyermekek 
ingyen étkezhessenek.

Dr. Farkas Erzsébet  testületi tag: Az ÁFA emelés már nem fog változni, az 
életbe lépett, de sokan nem tudják, hogy a gyermekek nap mint nap mit kapnak. 
Példát  mond  egy  gyermek  kirándulásról,  amikor  a  délutáni  uzsonnára  sajtos 
stanglit és 3 szelet pengevékonyságú szalámit kaptak. Ettől sokkal olcsóbban, 
jobbat  lehetett  volna  biztosítani.  Az  étrend  javítása  -  hogy  mit  adnak  a 
gyermekeknek -  az az iskolán múlik, hogy hogyan állítják össze az étrendet. Pl. 
amikor tökfőzelék van fasírttal, akkor ne adjanak narancslét. Elmondja továbbá, 
hogy a vásárlások ne úgy történjenek, hogy a múlti beszállítóktól pl. a három 
nap  múlva  lejáró  10  literes  szilvalét  megveszik  és  kiosztják.  Ebben  nagyon 
szívesen segítene, és ez nem csak az iskolára, hanem a bölcsődére is vonatkozik.

Dr.  Farkas  József alpolgármester:  Gajda  Mihály  képviselő  hozzászólására 
reagál, hogy milliós nagyságrendű fizetéssel bíró emberek nagyon érzékenyek a 
városi szegénységre, mely bizonyára nem érinti nagyon hátrányosan. Megjegyzi, 
hogy  saját  magát  sem,  de  hozzáteszi,  hogy  az  iskola  igazgató  választásánál 
párttársával  nem  véletlenül  mentek  ki.  Az  élelmezés  részlege  a  most 
megválasztott  igazgatóhoz  tartozik  évek  óta,  mely  területen  évek  óta  nem 
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történik változás. A FIDESZ képviselői azzal sem értettek egyet, hogy egy 1200 
adagos  konyhát  építsenek,  ahol  jó  technológia  feltételekkel,  hozzáértő 
emberekkel  látták  volna  el  Szeghalmon  a  gyermekélelmezést  és  a 
vendégebédeltetést.   Utalt  a  FIDESZ  politikára,  illetve,  hogy  mi  lesz  a 
következő választások után. Az lehetséges, hogy a szegényebb családokat érinti 
jobban  az  ÁFA emelés,  a  gazdagabbat  pedig  támogatja.  A  lényeg,  hogy  az 
étkezés minőségét javítani kell, azt pedig csak pénzből lehet megtenni. Ahhoz 
hogy  az  Önkormányzat  hozzájáruljon,  először  azt  kell  látni,  hogy  honnan 
vegyen  el  pénz.  Nemes  felajánlásokból  lehet,  esetleg  a  testületi  tagok 
tiszteletdíjából.  Az  étkeztetés  minőségének  javításáért  az  intézmény  vezetője 
felelős, neki megoldani ezt a problémát.

Macsári  József polgármester:  Lezárja  a  vitát,  tekintettel  arra,  hogy  az 
előterjesztésről  már határozott  a Testület.  Még egyszer hangsúlyozza, hogy a 
rászoruló  gyermekek  közül  senki  nem  marad  ki  a  támogatásból,  ezt  nem 
befolyásolja  sem  az  ÁFA  emelés,  sem  a  felajánlások.  Vannak  más  jellegű 
problémák  a  városban  ahol  elkelne  a  segítség.  Itt  a  gyermekek  80  %-a 
támogatással étkezik. A beszerzésekkel és az étrenddel külön foglalkozott már 
az Oktatási Bizottság.

4/2. A helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló rendelet 
módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József polgármester:  A  helyi  járatú  autóbuszok  viteldíjának 
megállapításáról  szóló  rendelet  módosítását  szintén  az  ÁFA  emelése  tette 
szükségessé.  A  KÖRÖS  VOLÁN  11  %-os  javaslata  helyett  4,1  %  emelés 
szerepel  az  előterjesztésben.  Alapvetően  az  Újtelepről  bejáró  gyermekeket, 
nyugdíjasokat  érinti,  helyi  forgalomról  van  szó.  Itt  is  elmondja,  hogy  az 
Önkormányzat  támogatja  a  gyermekek  és  a  rászoruló  idős  emberek 
beutaztatását, mivel az Önkormányzat vásárolja meg a bérleteket.

Nagy Gábor testületi tag: Tapasztalta, hogy a menetjegy az emelés életbelépése 
előtt már 125.- Ft.

Gajda Mihály testületi tag: Az előző előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, 
hogy  az  Alpolgármester  úr  részéről  elhangzott  személyeskedő  hozzászólást 
visszautasítja.  Bármiről  van  szó,   a  személyeskedésen  kívül  semmilyen 
hozzáadott  értéket  nem  tud  hozzátenni.  Elmondja,  hogy  Szeghalmon  37-en 
szavaztak az SZDSZ-re, és kb. ennyi ember vevő az elhangzottakra.

Macsári József polgármester: Kéri, hogy ne személyeskednek, majd felkéri a 
KÖRÖS VOLÁN  képviselőjét, hogy az elhangzott kérdésre adja meg válaszát.
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Gémes Tibor KÖRÖS VOLÁN  személyszállítási igazgató: Az előterjesztéssel 
kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  KÖRÖS  VOLÁN  javaslata  jóval  nagyobb 
áremelési kérést fogalmazott meg, ennek ellenére a 4,2 %-os emelés elfogadható 
és ha megszavazásra kerül, azzal a szolgáltatás továbbra is működtethető lesz.
A konkrét felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Szeghalom vasútállomás és 
a Szeghalom Újtelep közötti szakaszon helyi és helyközi járatok is közlekednek, 
mindkét járatcsoport biztosítja az eljutást és így a helyi és helyközi tarifák is 
érvényben vannak. A helyközi tarifák 3 éve nem emelkedtek, de várható és a 
jegyek ki fognak egyenlítődni.

Macsári  József polgármester:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  más  kérdés, 
vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. A szavazás 
alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  12  igen  szavazattal  –  6 
tartózkodás mellett – az alábbi rendeletet alkotta:

Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületetének

10/2009. (VI.30.) számú

r e n d e l e t e

a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló többszörösen 
módosított 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: 125.- Ft./db,  (régi: 

120.- Ft/db)
(2) Az összvonalas bérlet ára: 3.125.- Ft./db/hó ( régi:3.000.- Ft/db/hó)
(3) A tanuló és nyugdíjas bérlet ára: 885.- Ft./db/hó (régi: 850.- Ft/db/hó)
(4) Az  1-3  bekezdésben  meghatározott  díjak  a  25  %-os  ÁFA-t  is 

tartalmazzák.

2. §
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Ez a rendelet 2009. augusztus 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik.

4/3. Birtokhasznosítási Bizottság tagjának megválasztása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A Nemzeti Földalapról szóló törvény alapján a 
Birtokhasznosítási  Bizottságokba  az  önkormányzatoknak  is  lehetőségük  van 
delegálni.  A  bizottság  véleményezési  joggal  rendelkezik,  állami  vagyon 
értékesítése,  haszonbérbeadása  során.  Szeghalmi  gazdálkodók  a  korábban 
elhalálozás  miatt  megüresedett  bizottság  tagsági  helyre  Széll  Józsefné 
Szeghalmi lakost javasolják.

A javaslattal  kapcsolatban kérdés,  vélemény  nem hangzott  el,  azt  szavazásra 
bocsátja.  A szavazás  alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  12 igen 
szavazattal – 6 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

93/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról 
szóló 2001. évi CXVI. Tv. 4/A § (3) bekezdése, valamint a 108/2002. (XII.13.) 
FVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján a Birtokhasznosítási Bizottság tagjának 
megválasztja Széll Józsefné (1955.05.07. an: Tóth Terézia) Szeghalom Hunyadi 
u. 5/1. sz. alatti lakost.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

4/4.  Békés  Megyei  Vízművek  ZRT  önköltségszámítási  szabályzatának 
módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy a Békés Megyei 
Vízművek ZRT közgyűlése módosította  az önköltségszámítási  szabályzatot,  a 
tulajdonos  önkormányzatok  jelzése  alapján.  Felszólalással  éltek  bizonyos 
rekonstrukciók munkák díjának nagysága miatt. A módosítással megszüntetik az 
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átfedéseket  is.  A  szabályzat  módosításához  szükséges  az  önkormányzatok 
elfogadó nyilatkozata.

Eitler Gottfred testületi tag: Kérdése, hogy ki fogja ellenőrizni  a módosított 
szabályzat betartását.

Macsári  József polgármester:  Szeghalom  Önkormányzata  olyan  szerencsés 
helyzetben van, hogy a Vízmű Felügyelő Bizottságának tagja, így kontroállni 
tudja,  hogy  hogyan  történnek  a  számlázások,  mely  korábban  is  megtörtént. 
Egyébként a tulajdonos önkormányzatnak bármikor joga van kérni információt 
az általa vitatott számlákról. Véleménye szerint a szabályzat módosítása korrekt, 
kéri, hogy fogadja el a Képviselő-testület.

A  módosítással  kapcsolatban  más  kérdés,  vélemény  nem  hangzott  el,  azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

94/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzata  kinyilatkozza,   hogy  a  Békés  Megyei 
Vízművek ZRT közgyűlése által 40/2009. (05.27.) sz. határozatával elfogadott a 
Társaság  Együttműködési  Szerződésének  mellékletét  képező  Önköltség-
számítási Szabályzat módosítását elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekre vonatkozó nyilatkozatot aláírja 
és a további szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: Macsári József polgármester

4/5, 4/5/1.  Villamos- és gázenergia közös beszerzése
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az előterjesztésről már többször hozott döntést a 
Testület.  A  jelenlegi  előterjesztés  arról  szól,  hogy  egy  beszerzési 
megállapodáshoz csatlakozva a villamos energia közös beszerzése induljon el, a 
4/5-ös  előterjesztés  pedig  mindkét  energiára  vonatkozik.  A  döntés  arra 
vonatkozik, hogy felhatalmazza a polgármestert a Képviselő-testület  a társulási 
megállapodás  aláírásával,  a  további  szükséges  intézkedések  megtételével, 
melyről  folyamatosan  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet.  A  közös  áram-  és 
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gázbeszerzésnek a célja az, hogy a társult önkormányzatok olcsóbban jussanak 
hozzá a két energiához.

Farkas  Zoltán testületi  tag,  Megyei  Közgyűlés  alelnöke:  Elmondja,  hogy 
kezdetben még nagyon sok bizonytalansági tényező volt,  nem tudták, milyen 
irányt vesz az egyetemes szolgáltatói ár,  mivel  a közüzemi ár mint  kategória 
meg fog szűnni,  és  helyette  az  egyetemes  szolgáltatói  ár  lép.  Még ma sincs 
2009.  július  1-től  az  egyetemes  szolgáltatói  ár  meghatározva,  azonban  már 
látható,  hogy  nem  szabad  az  önkormányzatoknak  2010-ig  várni   a  20-100 
közötti  fogyasztók  közbeszerzési  eljárásával.  Hamarosan  megkapják  az 
önkormányzatok  azt  anyagot  mely  részleteiben  tartalmazza,  hogy  milyen 
adatokra  van szükség  az  ajánlati  felhíváshoz,  melyet  szakértő  fog  megtenni. 
Sikerült egy ügyvédi irodát felkérni, hogy szakértőként járjon el. A szolgáltatók 
már 10 % kedvezményt ajánlanak meg az egyetemes szolgáltatói árhoz képest, 
remélik, hogy a szabadpiacon ennél többet tudnak realizálni. Nyílván ennek is 
vannak  kockázatai,  de  jövőben  nem  fogja  a  Kormány  felvállalni  azt,  hogy 
világpiaci ár alatt fogja értékesíteni gázt a fogyasztók részére, mert ebből van a 
legnagyobb probléma.

Macsári  József polgármester:  Úgy  gondolja,  hogy  az  átlag  polgár  számára 
sokszor  követhetetlen,  hogy  a  világpiaci  ár  mozgása  nem  befolyásolja  a 
fogyasztói árat csak növekedés esetén.

Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  más  vélemény,  kérdés  nem  hangzott  el, 
szavazásra  bocsátja  elsőként  a  társulásokhoz  való  csatlakozást.  A  szavazás 
alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  18  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

95/2009. (VI.30.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  csatlakozik a Békés 
Megyei  Önkormányzat  Intézményei  és  Társönkormányzatok  villamos  és  gáz 
energia közös beszerzésére létrehozott társulásokhoz.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  társulási  megállapodás  aláírására,  illetve  a 
további szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy a Képviselő-testületet 
folyamatosan tájékoztassa a beszerzés állásáról

Határidő: 8 napon belül, folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester
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Macsári József polgármester: A továbbiakban szavazásra bocsátja a 4/5/1. sz. 
előterjesztést mely „Beszerzési megállapodás egy közbeszerzési eljárás együttes 
lefolytatására”.

A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

96/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  csatlakozik  a 
Beszerzési  megállapodáshoz,  mely  egy  közbeszerzési  eljárás  együttes 
lefolytatására vonatkozik a villamos energiára vonatkozóan.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás  aláírására,  illetve  megbízza  a 
további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: azonnal
Felelős: Macsári József polgármester

4/6. Alapító okiratok módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az alapító okiratok módosítása törvényből fakad, 
folyamatosan  kell  a  törvényben  foglaltakhoz  alakítani,  valamennyi 
önkormányzatnál, a hivatalra és az intézményekre vonatkozóan.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület valamennyi 
– az előterjesztésben szereplő alapító okiratra vonatkozóan - 18 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

H a t á r o z a t

97/2009. (VI.29.) Ökt.sz.
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Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri 
Hivatal Szeghalom Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okirata  8.  pontja  az  alábbi  mondattal 
egészül ki:

8.) A hivatal alaptevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV.  törvény  értelmében  az  önkormányzat  működésével,  valamint  az 
államigazgatási  ügyek döntésére való előkészítésével  és végrehajtásával 
kapcsolatos,  továbbá  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  jogairól  szóló 
törvényben meghatározott feladatok ellátása (Ötv. 38. § (1) ).

Az Alapító Okirat módosítása 2009. július 1-én lép hatályba.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 

Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

98/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Péter  András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja:

A Péter  András  Gimnázium és  Szigeti  Endre  Szakképző  Iskola  Alapító 
Okirata 12. pontja helyébe az alábbi  rendelkezések lépnek, a 6. pontban 
meghatározott jogelődjei pedig az alábbi mondatrésszel egészül ki:

6.) Jogelőd neve: Péter András Gimnázium
       Székhelye: 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.
       Jogelőd neve: Szigeti Endre Szakképző Iskola
       Székhelye: 5520 Szeghalom, Ady u. 5.
12.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. szerinti gimnázium és 
szakközépiskolai oktatás és nevelés, szakképzés.
       Elsődleges alapvető szakágazat: TEÁOR  853100  általános 
középfokú oktatás
       További szakágazat: TEÁOR  853200  szakmai 

középfokú oktatás

Az Alapító Okirat módosítása 2009. július 1-én lép hatályba.
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 

Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

99/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Tildy  Zoltán 
Általános  Iskola,  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat  Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat  Alapító  Okirata 6.  pontban 
meghatározott jogelődjei az alábbi mondatrésszel egészül ki, valamint a 12. 
pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

6.) Jogelőd neve: Általános Iskola Szeghalom.
     Székhelye: 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 17-21.
     Jogelőd neve: Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom
     Székhelye: 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 30.
12.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. szerinti alapfokú oktatás 

és nevelés, valamint pedagógiai szakszolgálat    működtetése.
       Elsődleges alapvető szakágazat:TEÁOR 852010 alapfokú oktatás
       További szakágazat: TEÁOR 562900 egyéb vendéglátás

Az Alapító Okirat módosítása 2009. július 1-én lép hatályba.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 

Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

100/2009. (VI.29.) Ökt.sz.
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Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsőde  Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata 2., 5. és 12. pontja 
az alábbiakkal egészül ki:

2.) A tagozat megnevezése:  nincs
5.) Jogelőd neve: I. sz. Óvoda
     Székhelye: 5520 Szeghalom, Fáy u. 12.
     Jogelőd neve: II. sz. Óvoda
     Székhelye: 5520 Szeghalom, Petőfi u. 1.
12.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. szerinti óvodai nevelés 3 
éves  kortól  a  tankötelezettség  megkezdéséig,  valamint  3  éven  aluli 
gyermekek gondozása – nevelése.

Az Alapító Okirat módosítása 2009. július 1-én lép hatályba.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 

Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t
101/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Város 
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága  Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:

A  Szeghalom  Város  Önkormányzat  Hivatásos  Tűzoltósága  Szeghalom 
Alapító Okirata 13. pontja az alábbiakkal egészül   ki:

13.)  Alaptevékenysége  keretében  ellátja  a  tűz  elleni  védekezésről,  a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI tv.-ben foglalt 
feladatokat az alábbiak szerint:
a.) szervezi és biztosítja tagjainak riasztását és kivonulását,
b.)  a  tűz  elleni  védekezés  ellenében  –  jogszabályok  keretei  között  – 
megelőzési  előírásokat,  illetve  szabályokat  állapít  meg,  egyéb 
intézkedéseket  tesz,  valamint  ellenőrzi  a  tűzvédelmi  előírások 
megtartását,
c.) tűzoltási és műszaki mentési, valamint kár elhárítási feladatokat lát el, 
ennek érdekében készenléti szolgálatot tart,
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d.)  tűzesetek  körülményeinek  felderítése  érdekében  tűzvizsgálatot  tart, 
illetve abban közreműködik.
e.)  a  Riasztási  és  Segítségnyújtási  Terv  alapján  a  működési  területen 
kívülre is kivonul,
f.)  jogszabályban  meghatározott  esetekben  I.  fokú  tűzvédelmi 
hatóságként, illetve szakhatóságként jár el.

Az Alapító Okirat módosítása 2009. július 1-én lép hatályba.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 

Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t
102/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Sport- 
és  Szabadidő  Központ  Szeghalom  Alapító  Okiratát  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

A Művelődési,  Sport-  és  Szabadidő Központ  Szeghalom  Alapító  Okirata  9. 
pontja az alábbiakkal egészül ki:

9.)  A  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról,  és  a 
közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL törvényben  foglaltak  szerint  az 
Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása.

Az Alapító Okirat módosítása 2009. július 1-én lép hatályba.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 

Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t
103/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a Nagy  Miklós 
Városi Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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 A  Nagy  Miklós  Városi  Könyvtár  Alapító  Okirata  8.  pontja  az  alábbiakkal 
egészül ki:

8.)  A  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról,  és  a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 53 § (2) bekezdése alapján 
nyilvános könyvtári ellátás működtetése.

Az Alapító Okirat módosítása 2009. július 1-én lép hatályba.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 

Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t
104/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a Sárréti  Múzeum 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 A Sárréti Múzeum Alapító Okirata 13. pontja az alábbiakkal egészül ki:
13.)  A muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról,  és  a 
közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL  törvény  73  §  (2)  bekezdése 
alapján, múzeum működtetése.

Az Alapító Okirat módosítása 2009. július 1-én lép hatályba.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 

Határidő: 2009. július 1.
Felelős: Macsári József polgármester

4/10. Nagy M. utcai parkolóhely bővítés
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József polgármester:  Az  előterjesztés  azt  tartalmazza,  hogy  az 
Önkormányzat meg kívánja vásárolni a Római Katolikus Egyház tulajdonában 
lévő  Nagy  M.  utcai  ingatlan  kerti  részének  kb.  50  %-át,  azért,  hogy  18 
autóparkolót  tudjanak  kialakítani.  Az  egyház  képviselője  kérte,  hogy  az 
Önkormányzat adjon árajánlatot a terület megvásárlására, melyet a Püspökségre 
továbbit. A felajánlott  összeg 5.500.- Ft/m2, összesen 3.162.500 Ft. A terület 
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megvásárlásával,   közcélra,   az  ott  lévő  közintézményeknél  biztonságos 
parkolást lehetne kialakítani. 

Dr.  Farkas  Erzsébet testületi  tag:  Az  összevont  bizottsági  ülésen  is 
megkérdezte  az  Építési  Hatóság  jelenlegi  szakemberét,  hogyan  lett 
meghatározva 5.500 Ft/m2 ár, esetleg ingatlanforgalmi szakértőt kérdeztek meg. 
Véleménye  szerint  az  építéshatósági  szakembernek  tudnia  kell,  hogy  a 
városközpontban  mennyi  az  ingatlanok  forgalmi  értéke,  akkor  nem  kellene 
ingatlanforgalmi szakértőt felkérni. 

Macsári  József polgármester:  Ingatlanforgalmi  szakértő által  becsült  érték,  a 
felajánlott ár. Az még kérdés, hogy az egyház  elfogadja-e a vételárat. Úgy véli, 
hogy ez becsületes ár. Egyébként önkormányzati rendeletben van meghatározva, 
hogy értékesítés esetén ingatlanforgalmi szakértőt kell felkérni.

Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  más  vélemény,  kérdés  nem hangzott  el,  azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
11 igen, 4 nem szavazattal – 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

105/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
városközpont rekonstrukció keretében a Nagy M. utcán lévő közintézmények, 
kereskedelmi  egységekhez  irányuló  gépkocsiforgalom  parkolási  gondjainak 
enyhítésére  az  1010  hrsz-ú  ingatlan  beépítetlen  részének  megvásárlásával 
parkoló helyek alakuljanak ki. 
A Képviselő-testület a tulajdonossal történő egyeztetésre felhatalmazza Macsári 
József  polgármestert,  hogy  tegyen  vételi  ajánlatot  5.500.-  Ft/m2,  összesen 
3.162.500 Ft vételárral.
Amennyiben  a  tulajdonos  a  megajánlott  vételárat  elfogadja,  úgy  a  terület 
megszerzésére  az adás-vételi  szerződés aláírására is  felhatalmazza Képviselő-
testület  a  polgármestert.  Egyesség  hiányában  a  tulajdonos  által  kért 
ellenszolgáltatás elfogadásra kerüljön ismét a Képviselő-testület elé.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: 2009. július
Felelős: Macsári József polgármester
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4/11.  Rendelet-tervezet  gépjármű  várakozó  helyek  építéséről  és 
megváltásáról
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József polgármester:  Az  előterjesztés  a  gépjármű  parkoló  helyek 
építésére  és  megváltására  vonatkozik.  A  Városfejlesztési  Bizottság  külön, 
valamint  az  összevont  bizottsági  ülés  is  megtárgyalta  és  javasolta  a  rendelet 
megalkotását.

A  rendelet-tervezettel  kapcsolatosan  kérdés,  vélemény  nem  hangzott  el,  azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

11/2009. (VI.30.) számú

r e n d e l e t e

a gépjármű várakozó helyek építéséről és megváltásáról

Szeghalom  Város  Képviselő-testülete  az  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1) 
bekezdésében,  valamint  a 253/1997.(XII.  20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. §-
ában foglaltak alapján az alábbi rendeletet (továbbiakban rendelet) alkotja: 

Általános rendelkezések

1. §  (1) A rendelet célja, hogy elősegítse a parkolási igények kielégítését, az 
építésügyi  engedélyezési  eljárások  során  lehetővé  tegye  a  gépjármű 
várakozóhely közterületen való megépítését vagy megváltását, abban az esetben, 
amikor  az  épületek  használatához  szükséges  és  az  e  rendelet  1.  számú 
mellékletében  előírt  számú  gépjármű  várakozóhely  kialakítása  a  saját  telken 
belül nem biztosítható. 

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed: 
(1)  A város  közigazgatási  területén  belül  minden  olyan épületre,  amelynek 

telkén a jogszabályokban előírt mennyiségű gépjármű várakozóhely kialakítása 
telken belül műszaki okokból nem biztosítható.

(2)  Minden  beruházóra,  építtetőre,  (továbbiakban:  építtető)  aki  az  (1) 
bekezdésben  foglalt  területen a  meglévő  gépjármű várakozóhelyek számának 
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növekedésével  járó  új  épület  építésére,  meglevő  átalakítására,  bővítésére  kér 
építéshatósági  engedélyt,  bejelentés  tudomásulvételét,  vagy  az  épület 
rendeltetését megváltoztatja, továbbá arra az építtetőre, aki az építés során már 
meglevő várakozóhelyet szüntet meg.

(3)  A  rendelet  hatálya  alá  tartozó  építési  engedélyezési,  bejelentési,  és 
szakhatósági eljárás során a hatóság előírja a megvalósítandó gépjármű parkolók 
számát. A használatbavételi és működési engedély csak abban az esetben adható 
ki, ha az építtető a gépjármű parkolókat a rendeletben foglaltak szerint megépíti 
vagy azok megváltási díjának megfizetését igazolja.

Közterületen létesítendő parkoló helyek építési feltételei

3. §  (1) Az építtető a szükséges gépjármű várakozóhelyeket saját telke előtti 
közterületen megépítheti, ha:

a)  a saját telken belüli elhelyezéshez szükséges terület műszaki okokból nem 
biztosítható és az építtető nem élt a megváltási lehetőséggel.

b)  a  településrendezési  terv  alapján  az  érintett  terület  közlekedési  célú 
közterület,  és  az  építtető  beszerzi  az  építéséhez  szükséges  hatósági 
engedélyeket. 

(2)  A gépjármű várakozóhelyek csak a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság Dél-
Alföldi Regionális Igazgatósága jogerős építési engedélyével -melynek költsége 
építtetőt  terheli-  valósíthatók  meg.  Az  építtető  a  gépjármű  várakozóhelyek 
engedélyeztetése illetve létesítése előtt köteles beszerezni az állami út mellett a 
Magyar  Közút  Állami  Közútkezelő  Fejlesztő  Műszaki  és  Információs  KHT 
Békés  Megyei  Igazgatósága,  önkormányzati  út  mellett  a  Szeghalom  Város 
Önkormányzata  útkezelői  hozzájáruló  nyilatkozatát.  A  parkolóhelyek, 
rakodóhelyek az útkezelő által előírt burkolattal építhetők meg.

(3) Az építtető által létesített gépjármű várakozó helyek a közforgalom elől 
nem zárhatók el. 

(4)  A  közterületen  megépült  és  használatbavételi  engedéllyel  rendelkező 
várakozó helyeket az építtető köteles térítés mentesen, a mindenkor érvényben 
lévő szabályok szerint az Önkormányzat tulajdonába átadni.

(5)  Az  épület  használatbavételi,  továbbá  működési  engedély  kéreleméhez 
csatolni kell a közterületen megépült parkoló forgalomba helyezésére vonatkozó 
-  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  Dél-Alföldi  Regionális  Igazgatósága  - 
engedélyt.

A megváltás módja

4. § (1) Az Önkormányzat nevében a polgármester a gépjármű várakozóhelyek 
megváltásáról az építtetővel szerződést köt.
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(2) A várakozóhely megváltási összegét a megváltási szerződés megkötésének 
időpontjától  számított  30  napon  belül  kell  az  építtetőnek  befizetnie  az 
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

(3)  Az  épület  használatbavételi,  továbbá  működési  engedély  kérelemhez 
csatolni kell a parkolók megváltásáról szóló szerződés egy példányát.

(4)  Amennyiben az  építési  engedély-  és  bejelentés  köteles  beruházás  ill.  a 
meglevő  építmény  rendeltetésének  megváltoztatása  várakozó-helyek 
megszüntetését eredményezi, úgy az építtetőnek a megszűnt parkolók helyett, a 
megszűntekkel azonos számú és méretű várakozóhelyet kell létesítenie az építési 
telken, vagy a közterületen a 3. §-ban foglalt feltételek szerint, vagy azokat meg 
kell váltania.

(5)  Közterületen  megszüntetett  várakozó  helyek  helyett  csak  közterületen 
létesíthető várakozó hely.

(6) A megváltás összege az épületekhez kötelezően előírt, de a telken belül 
nem  biztosított  gépjármű-várakozóhelyek  számának  és  az  egy  gépjármű 
várakozóhely kialakításához a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 
megváltási alapdíj szorzataként képzett összeg.

(7)  A  megállapított  gépjármű  várakozóhely  megváltási  alapdíj  összegét  a 
Képviselő-testület évente felülvizsgálhatja és módosíthatja.

A megváltási összegek felhasználása

5. §  (1)  Az építtető által  befizetett  megváltási  összeget  az önkormányzat  a 
költségvetésben elkülönítetten - „ gépjármű parkoló építési alapban ” - kezeli és 
azt  kizárólag  gépjármű  várakozó-helyek  megépítésére  fordítja.  Az  összeg 
felhasználásáról  az  éves  költségvetési  beszámolóban  tájékoztatni  kell  a 
képviselő-testületet.

(2)  A  megkötött  szerződés  alapján,  és  a  megváltási  díj  befizetése  után  az 
Önkormányzat  a  várakozó  hely  megvalósítását  egy  éven  belül  vállalja  a 
beruházástól legfeljebb 500 m-en belül megépíteni.

(3) Amennyiben az ingatlan, épület rendeltetése a későbbiek során oly módon 
változik,  hogy  a  várakozóhely  szükséglete  csökken,  a  befizetett  megváltási 
összeg nem igényelhető vissza.

(4) Amennyiben a megváltott várakozóhelyek az 5. § (2) bekezdésben foglalt 
határidőn belül  nem valósulnak meg,  a várakozó helyek megváltásáról  kötött 
szerződés  hatályát  veszti.  Az  építtető  a  befizetett  megváltási  díjat 
visszaigényelheti, melyet az Önkormányzat 15 napon belül kamat felszámítása 
nélkül visszafizeti.

Értelmező rendelkezések

6. § A rendeletet alkalmazása szempontjából:
a) szükséges gépjármű várakozóhelyek száma: az építmények rendeltetésszerű 

használatához szükséges, de legalább az e rendelet 1. számú mellékletében előírt 
mennyiségű  és  fajtájú  gépjármű  várakozóhelyek  mennyisége,  melynek  saját 
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telken  belüli  elhelyezéséhez  szükséges  terület,  műszaki  okokból  nem 
biztosítható.

b)  gépjármű várakozó hely megváltási  alapdíj:  e  rendeletben egy gépjármű 
elhelyezésének  kiváltásához  szükséges,  e  rendelet  2.  számú  mellékletében 
meghatározott pénzösszeg.

c) gépjármű várakozó hely megváltási díj: a várakozó hely megváltási alapdíja 
és a szükséges várakozó helyek számának szorzataként képzett összeg.

d)  gépjármű várakozó hely építési  alap:  az Önkormányzat  költségvetésében 
elkülönítetten  kezelt  azon pénzösszeg,  melyet  e  rendeletben foglaltak  szerint 
megkötött  szerződések  alapján  fizettek  be,  és  kizárólag  várakozó  helyek 
kiépítésére fordítható.

Záró rendelkezések

7. § E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba 
lépést követően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

1. számú melléklet

Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő 
személygépkocsik számának megállapítása

Egy személygépkocsi számítandó:
 1.  Minden lakás, üdülőegység után
 2.  Kereskedelmi egység árusítóterének 0-100 m2 -ig minden megkezdett 20 m2, 

e fölött minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete után
 3.  Szálláshely szolgáltató egység minden vendégszobaegysége után 
 4.   Vendéglátó egység fogyasztóterének minden megkezdett 10 m2 nettó 

alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is)
 5.  Alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység ( bölcsőde, óvoda, alsó és 

középfokú iskola) minden foglalkoztatója és/vagy terme nettó alapterületének 
minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete után 

 6.  Felsőfokú oktatási egység oktatási , kutatási helyiségeinek minden 40 m2 
nettó alapterülete után

 7.  Egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység ( színház, filmszínház, stb.) 
minden megkezdett 10 férőhelye után 

 8.  Egyéb művelődési egységek ( múzeum, művészeti galéria stb. ) 
főhelyiségeinek minden megkezdett 100 m2 nettó alapterülete után

 9.  Sportolás, strandolás célját szolgáló egységek minden 10 férőhelye után
 10. Igazgatási, ellátó, szolgáltató és a nem fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő 
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egységek főhelyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után
 11. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység minden megkezdett 8 betegágya után
 12.  Ipari egységek gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 400 m2 -e 

után
 13. Raktározási egységek raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1000 m2-e 

után
 14.  Közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek: 

Vasúti állomásegységekhez: minden 2000 lakos után 
Távolsági és helyközi autóbusz állomás és megállóhely egységhez ( egy 
településen belül több állomás esetén arányosan elosztva): minden 2000 
lakos után

 15. Egyéb rendeltetési egységek főhelyiségeinek minden megkezdett 40 m2 nettó 
alapterülete után

 16. Minden jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális egység 
( növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden 
megkezdett 1000 m2 -e után

2. számú melléklet

Egy gépjármű várakozóhely megváltási díja: bruttó  220.000- Ft

A gépjármű várakozó hely díja tartalmazza: az egy gépjármű várakozó helyre 
eső eljárási díjat, a tervezési díjat, és az építési költségét.

4/13.  Az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  Petőfi  és  Hunyadi  utcai 
panellakások elidegenítése
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József polgármester:  Az  előterjesztést  összevont  bizottsági  ülésen 
szóban már  ismertette,  most  írásban kiadásra  került,  mely  arról  szól,  hogy a 
65/2007.  (VI.25.)  Ökt.sz.  határozatát  módosítsa  és  a  9/1994.  (VI.27.) 
önkormányzati rendelet alapján a Hunyadi és Petőfi utca végén található 12 db 
panellakásokat  jelölje  ki  elidegenítésre,  a  benne  lakók  részére.  Látta  a 
körülményeket a sok problémával,  beszélt a lakókkal és hajlandóságot érzett a 
méltányos áron történő megvásárlásra.
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Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Szintén megnézte a panellakásokat, ajánlja 
képviselőtársainak is.  Volt  a  Hunyadi  utcai  részen,  a  lakók elmondták,  hogy 
mindannyian  szeretnék  megvásárolni  a  lakást.  Felhívja  a  testületi  tagok 
figyelmét,  hogy  készítsenek  pontos  felmérést,  hogy  a  12  lakásból,  hányan 
hajlandóak a vásárlásra. Nagyon sok felhalmozott lakbértartozásuk van, kérdés, 
hogy miből veszik meg. A felértékeltetés előtt fel kell mérni, hogy hány lakást 
kívánnak  megvenni.  Kérdése  a  továbbiakban,  hogy  mit  takar  a  9/1994-es 
rendelet,  milyen  kedvezmény  tudnak biztosítani,  mert  a  lakók  nagyon kevés 
jövedelemből élnek.

Macsári  József polgármester:  A  9/1994-es  rendelet  részben  részletfizetést 
engedélyez, részben pedig a becsült érték bizonyos százalékában határozza meg 
bentlakó  részére  a  lakás  értékét.  Véleménye  szerint  az  első  kérdés  a  lakók 
részéről, hogy mennyi ár, a rendelet alapján pedig ingatlanforgalmi szakértőnek 
kell felmérni  a lakás értékét. Ha valamelyik lakó kijelenti, hogy nem kívánja 
megvásárolni,  azt a lakást  kihagyják az értékelésből,  de egyébként az értéket 
csak szakértői becslésből lehet megállapítani.

Eitler Gottfried testületi tag: Úgy véli, hogy hosszútávon gondolkodva akkor is 
megéri értékesíteni a lakásokat, ha a szakértői díj meghaladja az értéket.

Mikolik Judit testületi tag:  Kérdése, hogy akinek felhalmozott lakbérhátraléka 
van és  nem kívánja megvásárolni  a lakást,  másnak értékesíthető-e az  érintett 
lakás. Véleménye szerint is fel kell mérni, hogy ki az aki meg kívánja vásárolni, 
és az után felértékeltetni.

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző: Az önkormányzati rendelet alapján a lakás 
értékesítése csak a benne lakó bérlőnek ajánlható fel.

Macsári  József polgármester:  Úgy érzi nem az értékesítésre való kijelölésről 
folyt a vita, inkább arról, hogy az ott élő emberek jó része el van adósodva. Úgy 
gondolja,  hogy  azért  meg  kell  adni  a  lehetőséget,  hogy  a  rendelet  szerinti 
kedvezményekkel,  illetve  feltételekkel  az  érintettek  élhessenek  esetleges 
vásárlási szándékukkal.

Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  más  vélemény,  kérdés  nem hangzott  el,  azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
18 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

106/2009. (VI.29.) Ökt.sz.
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Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  az 
előterjesztés  mellékletében  felsorolt  12  db  panellakás   elidegenítésre  történő 
kijelölésével.  Az  értékesítést  a  többször  módosított  9/1994.  (VI.27.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell végrehajtani.

Határidő: folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

B e j e l e n t é s e k :

Macsári József polgármester: Szándéknyilatkozat megtételére kéri a Képviselő-
testületet, mivel a TIOP 3.1.1. pályázati felhívás július 15-ével kerül kiírásra és 
augusztus 15-ével bezárul. Kifejezetten a TISZK-ek vonatkozásában – akik az 
első  körben  sikeres  pályázaton  vettek  részt  –  az  infrastruktúra  és 
eszközbeszerzésre vonatkozik a pályázat, mely az oktatást segíti a szakképzés 
vonatkozásában.  Szeghalom város is, mint a TISZK tagja részt kíván venni  a 
pályázatban,  de  a  nyári  időszakban  nem  szeretné  feleslegesen  zavarni  a 
képviselőket,  bizottság  hatáskörébe  pedig  csak  az  SZMSZ   módosításával 
lehetne átadni a döntést. A végleges döntésre egyszer úgy is össze kell hívni a 
testületet, de a szándéknyilatkozatot szeretné, ha most megtenné a Képviselő-
testület, amennyiben a TISZK is úgy dönt.

A kérelemmel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja.  A szavazás  alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  18 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t

107/2009. (VI.29.) Ökt.sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot 
tesz a TIOP 3.1.1. pályázatban való részvételre, amennyiben a TISZK pályázatot 
kíván benyújtani.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári  József polgármester:  Bejelenti,  hogy  július  hónapban  szabadságát 
kívánja tölteni, Dr. Farkas József alpolgármester helyettesíti. Szabadsága ideje 
alatt többnyire lakóhelyén tartózkodik, rendkívüli esemény vagy program esetén 
rendelkezésre áll.
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A bejelentést a Képviselő-testület tudomásul vette.

Kovácsné  Kincses  Anikó testületi  tag:  A  leendő  első  osztályosok  szülei 
nevében  megköszöni  az  Oktatási  Bizottságnak,  az  Iskola  igazgatójának,  a 
Képviselő-testületnek, hogy mégis négy első osztály indul, mely megkönnyíti 
gyerekek tanulását, a pedagógusok munkáját.

Macsári  József polgármester:  Köszöni  a  jelzést,  úgy gondolja,  hogy ez  egy 
sikeres együttműködés eredménye.

Mikolik  Judit testületi  tag:  Felháborodását  fejezi  ki,  hogy a  főutcán,  illetve 
annak elején a  padok körül  mérhetetlen  a szemetelés  a  fiatalkorúak részéről. 
Példát mond, melyet saját maga tapasztalt. Kérdése, hogy mit lehet ilyen esetben 
tenni.

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző: A szemeteléssel kapcsolatban van rendelet, 
meg kell tenni a feljelentést.

Pákozdi Gábor testületi tag: Megjelent a tanév rendjéről szóló törvény, mely 
szerint  jövőre június 15-én kedden fejeződik be az iskola.  Kéri a  Képviselő-
testületet, hogy 181 tanítási nap meghagyása mellett  a két intézmény döntsön 
tanítási napok átrendezésével, hogy június 11-én befejezhessék a tanítást.

Macsári  József polgármester:  Az  iskola  befejezését  illetően  megnézik  a 
jogszabályokat és a következő testületi ülésen visszatérnek a kérésre.

A Képviselő-testület nyílt ülésén más napirend, bejelentés nem hangzott el, a 
Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.t.

Macsári József Dr. Oláh Ernő
 polgármester         címzetes főjegyző
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	(2) Minden beruházóra, építtetőre, (továbbiakban: építtető) aki az (1) bekezdésben foglalt területen a meglévő gépjármű várakozóhelyek számának növekedésével járó új épület építésére, meglevő átalakítására, bővítésére kér építéshatósági engedélyt, bejelentés tudomásulvételét, vagy az épület rendeltetését megváltoztatja, továbbá arra az építtetőre, aki az építés során már meglevő várakozóhelyet szüntet meg.
	(3) A rendelet hatálya alá tartozó építési engedélyezési, bejelentési, és szakhatósági eljárás során a hatóság előírja a megvalósítandó gépjármű parkolók számát. A használatbavételi és működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha az építtető a gépjármű parkolókat a rendeletben foglaltak szerint megépíti vagy azok megváltási díjának megfizetését igazolja.
	3. § (1) Az építtető a szükséges gépjármű várakozóhelyeket saját telke előtti közterületen megépítheti, ha:
	a) a saját telken belüli elhelyezéshez szükséges terület műszaki okokból nem biztosítható és az építtető nem élt a megváltási lehetőséggel.
	b) a településrendezési terv alapján az érintett terület közlekedési célú közterület, és az építtető beszerzi az építéséhez szükséges hatósági engedélyeket. 
	(2) A gépjármű várakozóhelyek csak a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága jogerős építési engedélyével -melynek költsége építtetőt terheli- valósíthatók meg. Az építtető a gépjármű várakozóhelyek engedélyeztetése illetve létesítése előtt köteles beszerezni az állami út mellett a Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs KHT Békés Megyei Igazgatósága, önkormányzati út mellett a Szeghalom Város Önkormányzata útkezelői hozzájáruló nyilatkozatát. A parkolóhelyek, rakodóhelyek az útkezelő által előírt burkolattal építhetők meg.
	(3) Az építtető által létesített gépjármű várakozó helyek a közforgalom elől nem zárhatók el. 
	(4) A közterületen megépült és használatbavételi engedéllyel rendelkező várakozó helyeket az építtető köteles térítés mentesen, a mindenkor érvényben lévő szabályok szerint az Önkormányzat tulajdonába átadni.
	(5) Az épület használatbavételi, továbbá működési engedély kéreleméhez csatolni kell a közterületen megépült parkoló forgalomba helyezésére vonatkozó - Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága - engedélyt.
	4. § (1) Az Önkormányzat nevében a polgármester a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról az építtetővel szerződést köt.
	(2) A várakozóhely megváltási összegét a megváltási szerződés megkötésének időpontjától számított 30 napon belül kell az építtetőnek befizetnie az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.
	(3) Az épület használatbavételi, továbbá működési engedély kérelemhez csatolni kell a parkolók megváltásáról szóló szerződés egy példányát.
	(4) Amennyiben az építési engedély- és bejelentés köteles beruházás ill. a meglevő építmény rendeltetésének megváltoztatása várakozó-helyek megszüntetését eredményezi, úgy az építtetőnek a megszűnt parkolók helyett, a megszűntekkel azonos számú és méretű várakozóhelyet kell létesítenie az építési telken, vagy a közterületen a 3. §-ban foglalt feltételek szerint, vagy azokat meg kell váltania.
	(5) Közterületen megszüntetett várakozó helyek helyett csak közterületen létesíthető várakozó hely.
	(6) A megváltás összege az épületekhez kötelezően előírt, de a telken belül nem biztosított gépjármű-várakozóhelyek számának és az egy gépjármű várakozóhely kialakításához a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott megváltási alapdíj szorzataként képzett összeg.
	(7) A megállapított gépjármű várakozóhely megváltási alapdíj összegét a Képviselő-testület évente felülvizsgálhatja és módosíthatja.
	5. § (1) Az építtető által befizetett megváltási összeget az önkormányzat a költségvetésben elkülönítetten - „ gépjármű parkoló építési alapban ” - kezeli és azt kizárólag gépjármű várakozó-helyek megépítésére fordítja. Az összeg felhasználásáról az éves költségvetési beszámolóban tájékoztatni kell a képviselő-testületet.
	(2) A megkötött szerződés alapján, és a megváltási díj befizetése után az Önkormányzat a várakozó hely megvalósítását egy éven belül vállalja a beruházástól legfeljebb 500 m-en belül megépíteni.
	(3) Amennyiben az ingatlan, épület rendeltetése a későbbiek során oly módon változik, hogy a várakozóhely szükséglete csökken, a befizetett megváltási összeg nem igényelhető vissza.
	(4) Amennyiben a megváltott várakozóhelyek az 5. § (2) bekezdésben foglalt határidőn belül nem valósulnak meg, a várakozó helyek megváltásáról kötött szerződés hatályát veszti. Az építtető a befizetett megváltási díjat visszaigényelheti, melyet az Önkormányzat 15 napon belül kamat felszámítása nélkül visszafizeti.
	6. § A rendeletet alkalmazása szempontjából:
	a) szükséges gépjármű várakozóhelyek száma: az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, de legalább az e rendelet 1. számú mellékletében előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű várakozóhelyek mennyisége, melynek saját telken belüli elhelyezéséhez szükséges terület, műszaki okokból nem biztosítható.
	b) gépjármű várakozó hely megváltási alapdíj: e rendeletben egy gépjármű elhelyezésének kiváltásához szükséges, e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott pénzösszeg.
	c) gépjármű várakozó hely megváltási díj: a várakozó hely megváltási alapdíja és a szükséges várakozó helyek számának szorzataként képzett összeg.
	d) gépjármű várakozó hely építési alap: az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kezelt azon pénzösszeg, melyet e rendeletben foglaltak szerint megkötött szerződések alapján fizettek be, és kizárólag várakozó helyek kiépítésére fordítható.
	7. § E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

