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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009. 
november 30-án tartott k ö z m e g h a l l g a t á s s a l egybekötött nyilvános 
üléséről a Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, 
Bartis Márton, Eitler Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Gulyás Sándorné, Hegyesi 
Zsuzsanna,  Kardos  László,  Kovács  István,  Kovácsné  Kincses  Anikó,  Mester 
Csaba,  Mikolik  Judit,  Nagy  Gábor,  Pákozdi  Gábor,  Szabó  István,  Török 
Sándorné testületi tagok, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri 
Piroska  aljegyző,  Polgármesteri  Hivatal  irodavezetői,  meghívottak,  és 
érdeklődők, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

Macsári  József  polgármester:  Tisztelettel  köszönti  a  közmeghallgatással 
egybekötött képviselő-testületi ülésen a megjelenteket, kábeltelevízión keresztül 
a lakosságot, akik a testületi ülés közvetítését figyelemmel kísérik. 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

A közmeghallgatást  megnyitja,  kérdezi  a jelenlevőket,  hogy van-e közérdekű 
bejelentésük, kérdésük. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt. Ezt követően 
ismerteti  a  napirendi  pontokat,  és  javasolja,  hogy  a  meghívóban  szereplő 
napirendeket tárgyalják úgy, hogy a 4/4. sz. előterjesztés zárt ülés anyaga. Ezzel 
a javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyetértettek.

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

Macsári  József  polgármester: A  jelentést  az  összevont  bizottsági  ülésen 
bizottsági  tagok  elfogadták,  kéri  ezzel  kapcsolatban  a  hozzászólásokat. 
Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nincs,  és  a  jelentést  szavazásra  bocsátja. 
Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



H a t á r o z a t

171/2009. (XI. 30.) Ökt. sz.

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

2. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-
III. negyedéves gazdálkodásáról
2/1. sz. napirend: 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (II. 24.) sz. rendelet 
módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Javasolja  a  két  napirendet  együtt  tárgyalni, 
mivel  az  anyagok  összefüggőek.  A  2009.  évi  költségvetés  I.-III.  negyedévi 
teljesítéséről  elmondható,  hogy az eredeti  költségvetés főösszegéhez  képest  a 
növekedés  257.069  ezer  Ft,  így  I.-III.  negyedéves  szinten  a  2009.  évi 
költségvetés  módosított  főösszege:  2.373.165  ezer  Ft.  A  bevételi,  kiadások 
oldalait  tekintve  megállapítható,  hogy  az  időarányostól  eltérő  volt  a  bevétel, 
hiszen  81,2  %-ra  teljesült.  Az  állami  hozzájárulások  teljesítése  közel 
időarányosnak mondható,  és az átvett  pénzeszközöknél  időarányostól eltérő a 
teljesítés,  itt  az  előirányzatokat  az  év  végi  zárszámadáskor  fogják  hozzá 
igazítani a teljesüléshez. Kiadási oldalon a kiemelt előirányzatok tekintetében a 
működési és felhalmozási kiadások teljesülése 65 %, míg a személyi juttatásoké 
69,9 %. A dologi kiadások 65,7 %-ban teljesültek, és megállapítható, hogy az 
önkormányzatok  felelősségteljesen  működtek.  Vannak  a  költségvetés 
teljesítésében időarányostól  eltérő mutatók,  illetve kitűnik az anyagból,  hogy 
vannak, amik már teljesültek, vannak, amik még az utolsó negyedévben fognak 
teljesülni. Összességében elmondható, hogy az elvárt szinten teljesültek úgy az 
intézményi  saját,  mint  az  önkormányzati  mutatók,  és  mindez  egy  felelős 
gazdálkodással  párosult.  Az  összevont  bizottsági  ülésen  véleményezték  az 
előterjesztéseket,  és  javasolták  mindkét  anyag  elfogadását.  Kéri  a 
hozzászólásokat.

Pákozdi Gábor testületi tag: Kérdése lenne a Tűzoltósággal kapcsolatban, amit 
már  a  féléves  beszámolónál  is  felvetett.  A dologi  kiadásoknál  55,3  % -os  a 
teljesülés, írásban választ kapott arra, hogy ez már 75 %. Ennek ellenére most az 
I.-III. negyedéves kiadásnál is 55,3 % mutatkozik, és ezzel kapcsolatban kérne 
tájékoztatást.

Jakab Mihály tűzoltóparancsnok: Az elhangzott  felvetésre elmondja,  az 55 
%-os teljesülés azt mutatja, hogy a Városi Tűzoltóság viszonylag kevés pénzt 
használt fel. Az eredeti előirányzat, amit a központi költségvetésből kaptak 16,4 
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millió Ft volt, ezzel módosították 30-ra, és ennek az 55 %-át teljesítették. Tehát 
a III. negyedévben már azon felül kellett kiadásokat teljesíteni, amely a központi 
költségvetés támogatásában nem szerepelt. 

Macsári József polgármester: Egy mutatószám alapján van felosztva a Városi 
Tűzoltóság  költségvetése  személyi  jellegű  és  dologi  jellegű  kiadásokra.  A 
mutatószámot tekintve, ha egy év során több mentést kell végrehajtaniuk, akkor 
a teljesülés akár 100 % feletti is lehet, és ha kevesebb vonulással jár munkájuk, 
akkor  ez  alulteljesülést  jelent.  Ezt  előre  nem lehet  megmondani,  tehát  ilyen 
mutatószámok kérdésesek. Több hozzászólás nincs, ezért javasolja elfogadni a 
tájékoztatót  az  elhangzott  szóbeli  kiegészítésekkel  együtt,  és  azt  szavazásra 
bocsátja.  Szavazás  alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  15  igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

172/2009. (XI. 30.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
2009.  évi  költségvetésének  I.-III.  negyedéves  gazdálkodásáról  készült 
beszámolót elfogadja.

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

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A 2/1. sz. előterjesztés a beszámolóban szereplő 
főbb  adatok  átvezetését  jelenti  a  helyi  költségvetési  rendeletben.  Javasolja  a 
rendelet-tervezet  elfogadását,  és azt szavazásra  bocsátja.  Szavazás eredménye 
alapján  megállapítja,  hogy  Képviselő-testület  15  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2009. (XII. 01.) sz.
rendelete

a 2009. évi költségvetéstől szóló 2/2009. (II. 24.) sz. rendelet módosításáról

Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  módosított  2/2009.
(II.24.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
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1.§

A rendelet 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A  Képviselő-testület  a  helyi  és  a  cigány  kisebbségi  önkormányzat  2009.évi 
összesített költségvetésének 

a./ bevételi főösszegét 2.373.165 ezer Ft-ban
b./ kiadási főösszegét 2.373.165 ezer Ft-ban

állapítja meg és az 1.és 2.sz.melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§

 A rendelet 3.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat céltartaléka 215.008 ezer Ft.
Ebből: - általános tartalék 136.609 ezer Ft

- felhalmozási pályázati sajáterő  78.399 ezer Ft
melyből a megvalósítandó beruházások, felújítások:
o Tervezési feladatok (pályázatokhoz)
o Eü. alapellátás rekonstrukció(belső felújítás) –LEKI –pályázati 

önerő 4.304 e Ft biztosítása
o Táncsics – Torda u., Kolozsvári-Újtelep XX. u. útépítés – LEKI 

pályázati önerő 7.296 e Ft biztosítása
o Általános Iskola burkolat felújítás-(Dózsa utcai épület) – LEKI 

pályázati önerő 2.074 e Ft biztosítása 
o Játszóterek felújítása – CÉDE pályázati önerő biztosítása
o Somogyi  Béla  –Bacsó  B.  utca  burkolat  felújítása  -  TEUT 

pályázati önerő 15.630 e Ft biztosítása
o Kinizsi utca közvilágítás-bővítés – CÉDE pályázati önerő 2.161 

e Ft biztosítása
o Temetői  út  (Gyarmatoldali)  felújítása  – TEKI pályázati  önerő 

916 e Ft biztosítása
o Járdafelújítások  (Arany  J.  út  Újtelep  XIII.  és  X.  u.  közötti 

szakasza;  Arany  J.  út  Újtelep  I.  –  III.  utca  közötti  szakasza; 
Széchenyi u. Baross G. és Kazinczy u. közötti szakasza; Tildy 
u.-Dózsa utca összekötő járda– TEUT pályázati önerő 1.579 e Ft 
biztosítása

o Utcanév-  és  tájékoztató  táblák  kihelyezése,  idegenforgalmi 
fejlesztések LEKI pályázati önerő 594 e Ft biztosítása

o Csapadékvíz elvezetés – DAOP pályázati önerő biztosítása
o Buszöblök,  buszfordulók  kialakítása  –  DAOP pályázati  önerő 

biztosítása
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o Petőfi utca szélesítése – DAOP pályázati önerő biztosítása
o Városközpont rekonstrukció – DAOP önerő finanszírozás
o Kommunális  takarítógép  és  számítógép  beszerzés  közmunka 

programhoz- pályázati önerő 1.569 e Ft biztosítása
○  Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréje – CÉDE pályázati 

önerő biztosítása
o Petőfi úti Óvoda fűtés- és melegvízellátás korszerűsítése 

megújuló energiaforrás igénybevételével – TEKI pályázati önerő 
2.656 e Ft biztosítása

3. §

A rendelet 3.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2009.évi költségvetésének 
a./ bevételi főösszegét 2.372.405 ezer Ft-ban
b./ kiadási főösszegét 2.372.405 ezer Ft-ban

állapítja meg.

4.§

A rendelet 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2009.évi költségvetésének
a./ bevételi főösszege 760 ezer Ft
b./ kiadási főösszege 760 ezer Ft.

5. §

A rendelet 4.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti 
részletezését e rendelet I .számú melléklete tartalmazza.

6. §

A rendelet 4.§ (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az  önkormányzat  intézményeinek  bevételeit  e  rendelet  II.  számú  melléklete 
tartalmazza.

7. §

A rendelet 5.§.(1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatait a 
Képviselő-testület e rendelet 1. sz., I. sz. és IV. sz. melléklete szerint határozza 
meg.

Bevétel Kiadás
1./ Működési 2.184.988 ezer Ft 2.122.389 ezer Ft
2./ Felhalmozási    188.177 ezer Ft    250.776 ezer Ft
    ÖSSZESEN: 2.373.165 ezer Ft 2.373.165 ezer Ft

8. §

A rendelet 5.§.(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  intézményeinek  (címeinek)  és  a 
Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát e rendelet 
III. és V. sz. melléklete szerint határozza meg.

9. §

A  rendelet  6.§-ában  szereplő  „Tájékozató  adatok  V.”  melléklet  helyébe  e 
rendelet VI. melléklete lép.

10. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

3. sz. napirend: Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A 2010. évi költségvetési koncepció elkészítése 
nem volt  egyszerű.  A koncepcióban szerepelnek azok a feladatok,  amelyeket 
végre kel hajtani Szeghalom Város Önkormányzatának, mik azok a már elnyert 
fejlesztési  források,  amiket  végre  kell  hajtani,  és  be  kell  fejezni  2010-ben. 
Ugyanakkor  az  anyagban  szerepelnek  azok  a  csökkentett  források,  amelyből 
mindent meg kell valósítani a városnak. A mai napon egy újságírói kérdés arra 
irányult, hogy kb. mekkora az az összeg, amely a 2009. évihez képest kevesebb 
normatívát  jelent  a  város  számára.  Véleménye  szerint  a  települések 
polgármesterei közül senki nem tud pontos választ adni erre a kérdésre. A város 
költségvetésében a legnagyobb részt képviselő oktatási normatíva az, ahol már 
kb. 50 millió Ft-tal kevesebbre lehet számítani. Ez részben adódik a normatívák 
változásából,  és  abból,  hogy  a  2010-2011-es  tanévben  a  várható  statisztikai 
tanulói  átlaglétszám  tovább  fog  csökkenni  szinte  valamennyi  oktatási 
intézménynél. Azt is lehet látni előre, hogy azok a településigazgatási feladatok, 
amelyet  részben  a  Polgármesteri  Hivatal  és  osztályai,  és  okmányirodák 
végeznek,  az  erre  adható  normatíva  is  5-7  %-ig  csökkenni  fog  az 
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elkövetkezendő időszakban. Ezek tudatában nehéz megmondani, hogy mekkora 
az az összeg,  amellyel az Önkormányzat  gazdálkodhat  2010-ben.  Ez azzal  is 
magyarázható,  hogy  egy  csomó  feladatellátáshoz  kapcsolódó  normatívát  az 
önkormányzatokkal a MÁK csupán január 31-én közöl majd. A bizottsági tagok 
összevont  bizottsági  ülésen  véleményezték  a  koncepciót,  és  elfogadásra 
javasolták. Kéri képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket, javaslatukat az 
anyaggal kapcsolatban.

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Az összevont bizottsági ülésen is kifejezte 
aggodalmát,  hogy  ez  a  2010-es  költségvetési  koncepció,  egy  bázis  alapon 
nyugvó költségvetés, nem pedig feladathoz kapcsolódó költségvetés, és jobb lett 
volna  ha  számokhoz  van  igazítva.  Itt  olyan  feladatok  vannak,  amelyek 
kötelezőek,  és  a  legfontosabbak,  mint  például  az  oktatás,  itt  lényegesen 
csökkennek a normatívák.  Úgy gondolja, hogy a költségvetést sokszor fogják 
még módosítani 2010-ben, de a koncepciót nem. Prioritást kellene meghatározni 
a koncepcióban, hogy mik azok a feladatok, amelyekre biztosítani kell keretet. 
Kérdése  a  4.  oldalon  leírtakhoz  kapcsolódik:  „a  lakossági  víz-  és 
csatornaszolgáltatás marad a 2009. évi szinten”, ez mit takar? Továbbá a „helyi 
szervezési  intézkedésekhez  kapcsolódó  többletkiadások  támogatása”  címszó 
alatti szövegrész mire vonatkozik. Erre kérne választ, ugyanis konkrétan tudni 
kellene  a  végleges  költségvetéskor,  hogy  mik  azok  a  feladatok,  amelyek 
mindenképpen prioritást élveznek, és ezt a lakossággal is tudatni kell.

Pákozdi Gábor testületi tag: A költségvetési koncepciót évek óta tárgyalják 
novemberben, de most először kell azt mondani, hogy ez nem igazán koncepció, 
hanem csak lehetőség lesz az önkormányzat számára. Jövőre minden változni 
fog,  kevesebb lesz  az  ÁFA, illeték,  helyi  adóbevétel,  és  a válság jövőre fog 
érződni  az  önkormányzat  gazdálkodásában.  A  polgármester  úr  kiemelt  a 
költségvetésben 50 milliós oktatási tételt, és ez csak az intézményrendszer teljes 
átalakításával valósítható meg. Az oktatás állami irányítás alá fog kerülni, és dr. 
Pálinkás  József  Magyar  Tudományos  Akadémia  elnökének  szavait  idézve 
elmondja,  hogy  nem lesz  többfajta  oktatás,  hanem központi  költségvetéssel, 
központi  normákkal,  amelyeket  az  intézményeknek  végre  kel  hajtaniuk. 
Véleménye  szerint  jobb  mindennek  elébe  menni,  hiszen  nem  biztos,  hogy 
mindezt  tudnák  finanszírozni.  Rengeteg  pályázható  támogatás  szerepel  a 
koncepcióban,  és  az oktatási  rendszer  úgy,  ahogy van,  nem működik,  hiszen 
amire pályázni kell, az a pénz nem jár. A koncepcióban leírtak jelen pillanatban 
vállalhatóak, de holnap már nem biztos, hogy vállalni lehet.

Dr.  Farkas  József  alpolgármester: A  koncepció  elkészítésével  csupán  a 
követelményeknek tesznek eleget, de a költségvetés készítésekor konkrétan meg 
kell határozni a számokat, és az bír majd jelentőséggel. A most látszó számok 
kicsit  lehangolóak,  bár  ez  minden  évben  elmondható,  hiszen  a  központi 
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költségvetési  keret  mindig  csökken.  Be kell  azonban látni,  hogy nem más  a 
központi  költségvetés,  és  az  önkormányzati,  mint  mindenkinek  a  sajátja,  és 
mindig a legfontosabb kiadásokat kell előre hozni. A koncepció tartalmában azt 
mutatja, hogy a meglévő intézményeket működtetni kell, és úgy gondolja, hogy 
az elmúlt 8 év alatt még nem voltak olyan megszorítások az intézményeknél, 
amelyek ellehetetlenítették volna az oktatási,  egészségügyi intézményeket.  50 
millió  Ft  elvonás mutatkozik  előre az  oktatásnál  igaz,  de még hiányzik az a 
számítás,  hogy  egyéb  vonalon  talán  valami  pluszt  juttatnak  az 
önkormányzatoknak – hangsúlyozza, hogy nem a helyi adóbevételre gondol –. 
Úgy gondolja,  hogy ezt a koncepciót tartani kell, még akkor is,  ha kevésnek 
bizonyul,  és  sokkal  többet  szeretnének  megvalósítani.  A  fejlesztési  célok 
megvalósítása mellé tudna még bőven javaslatot tenni, de erre a forrást is meg 
kellene határoznia. Természetes, hogy a folyamatban lévő fejlesztéseket be kell 
fejezni  még  fejlesztési  hitel  terhére  is.  Szeghalom  város  nem  adósodott  el, 
ellentétben  sok  önkormányzattal,  akik  a  Kormánytól  várják  a  segítséget. 
Megemlíti,  hogy  korábbi  ülésen  szó  volt  a  Vízművek  Zrt.  részvényeinek 
vásárlásáról.  Nem  érti,  hogy  ez  hogyan  vetődött  fel,  mivel  részvényeket 
tartalékpénzből  szokás  venni.  Ennek  ellenére  olvasható  az  újságban  többek 
között,  hogy  a  felelősségteljesen  gazdálkodó  Békés  Megyei  Önkormányzat 
lejegyez vízmű részvényt, l milliárd Ft értékben, vélhetően kötvényből jegyzi le, 
amit 15 évre vett fel. Itt sincs önálló bevétel, csak a normatív támogatás, és majd 
a Kormánytól várja a problémák megoldását. Örül annak, hogy itt Szeghalmon a 
polgármester  úr  eléggé keményen fogta mindig a költségvetést,  és azon volt, 
hogy mindig a saját kerete között gazdálkodjon az önkormányzat, ennél fogva a 
város  nincs  eladósodva.  Egy  pár  kérdés  említésre  érdemes,  amelyek  nem 
szerepelnek  ugyan  a  költségvetési  koncepcióban,  de  jelentkezni  fognak.  Így 
például a szemét elhelyezésének kérdését az önkormányzatnak meg kell oldania, 
de kérdéses, hogy hogyan, mivel a DAREH keretében 2010-ben ez biztosan nem 
oldódik meg, ezért megoldás szükséges a lakosság érdekében, és erre pénzt kell 
áldozni. 
Többször  említette  már,  és  még  mindig  fontosnak  tartaná,  ha  korszerű 
gyermekétkeztetési  központot  építenének,  mivel  a  jelenlegi  2  konyha 
alkalmatlan  1000-1200  adagos  étel  elkészítésére,  és  akár  vállalkozásba  is  ki 
lehetne  adni  a  gyermekétkeztetést.  Arról  sem  kellene  lemondani,  hogy  az 
általános  és  középiskola  épületeit  felújítsa  az  Önkormányzat.  Az  eddigi 
pályázatok  sikertelenek  voltak,  de  javasolja  az  újbóli  próbálkozást,  mivel 
felújításuk szükségszerű. Meg kell valósítani a Bölcsőde épületének a felújítását 
is,  erre  is  pályázni  kell.  Ugyancsak  nem  kellene  lemondani  a  tanmedence 
létesítéséről sem, még akkor sem, ha mindez irreális elképzelésnek tűnik, hiszen 
erre  nagy  igény  lenne.  Befejezésül  megemlíti  még,  hogy  ilyen  kedvező 
adottságú helyen a vízi sportot is lehetne fejleszteni. Természetesen tudja, hogy 
korlátoltak a lehetőségek, de bízik abban, hogy mindezek megvalósulhatnak a 
következő években.
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(Mester  Csaba  képviselő  megérkezett  az  ülésre,  így  a  Képviselő-testület 
létszáma: 15 főről 16-ra emelkedett.)

Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, és összefoglalva 
az  elhangzottakat,  azokra  megadja  a  választ.  Dr.  Farkas  Erzsébet  képviselő 
asszony  felvetésével  egyetért.  A  lakossági  víz-  és  csatornaszolgálattal 
kapcsolatos pályázat az a 15 %, ami egy ilyen beruházásnál igényelhető, ez van 
rögzítve a  nagy költségvetési  törvény tervezetében.  A másik  felvetés  a helyi 
szervezési  intézkedésekhez  kapcsolódó  többletkiadásokra  vonatkozott,  amely 
szintén bázisszintű.  Kiegészítve a koncepciót elmondja,  hogy létszám stoppot 
rendeltek  el  az  önkormányzati  intézményeknél  2009-ben  és  a  felvetés  a 
létszámleépítésekhez  kapcsolódó  pályázat  benyújtását  jelenti,  amely  részben 
tehermentesíti az önkormányzatokat plusz teher esetén. A kollégiumi ellátást is 
sújtja  a  költségvetés,  hiszen  az  eddigi  170  ezres  hozzájárulást  165  ezerre 
csökkentették  a  tervezetben.  Ennyivel  kevesebb  pénzzel  kell  megoldani  az 
önkormányzatnak is az 50 fő kollégista ellátását. Maximálisan egyetért Pákozdi 
képviselőtársa felvetésével is, hiszen nagyon sok tétel várhatóan csökkenni fog. 
A közoktatási törvényben olyan feladatellátást hagytak meg, amely kötelező a 
fenntartók számára, ugyanakkor az ehhez eddig biztosított normatívát részben 
elvették,  részben  egy  nagy  normatívába  tették  bele,  amelyből  a 
teljesítménymutató alapján ki lehet számítani a finanszírozást. Az általános és 
középiskolánál 2009-ben 2.550.000,- Ft volt, és várhatóan 2010-ben 2.350.000,- 
Ft lesz. Amennyiben az oktatás központi irányítás alá kerülne, ez nagy gondot 
venne le az önkormányzatok válláról, ugyanakkor félő, hogy sok olyan vívmány 
elveszne  itt,  amelyet  saját  forrásból  tudnak  biztosítani  az  általános  és 
középiskolák  számára.  Egyre  több  feladatot  kell  ellátni  ugyanakkora,  vagy 
csökkentett  összegből.  Az  alpolgármester  úr  felvetésére  elmondja,  hogy  a 
szemét kérdése folyamatosan problémát okoz, mert  a szeméttelepet  be kellett 
zárni. Ez a probléma azonban a környező településeket is érinti, és még sem lepi 
el őket szemét. Az elmúlt napokban illegális szemétlerakót lehetett a városban 
észlelni,  és  ezzel  kapcsolatban  intézkedésre  kerül  sor,  akár  büntetésre  is.  A 
gyermekétkeztetéssel  kapcsolatos  pályázat  sajnos  nem  nyert,  így  az 
önkormányzat  nem  tudja  megvalósítani  az  elképzelést,  hogy  egy  konyhát 
üzemeltessen hatékonyan, korszerű felszerelésekkel. Az általános és középiskola 
felújítása is elhangzott, de még több mindent fel lehetne sorolni a koncepcióban. 
Megemlíti  a  KEOP-os  85  %-os  pályázati  támogatást,  amely  kifejezetten 
energiatakarékos  megoldások  bevezetésére  ösztönzi  a  fenntartókat,  mindkét 
iskola  vonatkozásában  már  megtörténtek  a  felmérések,  itt  szükséges  a 
nyílászárók  cseréje  is.  Az  óvodánál  is  tervben  van  egy  sokkal  hatékonyabb 
energiatakarékos fűtési rendszer kialakítása, és a külső homlokzat hőszigetelése. 
A bölcsőde felújításával egyetért, bár most történt egy csoportbontás, mivel az 
óvodai  felújítás  miatt  az  óvodások egy részét  a  Bölcsődében helyezték  el,  a 
részükre  kialakított  helyiségekben  és  itt  egy  újabb  csoport  elhelyezhetőn  a 
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továbbiakban is. A tanmedence régi álom, de a költségvetési koncepció azokra a 
fejlesztésekre  épül,  amelyek már  elkezdődtek,  illetve már  tervezve voltak,  és 
ezekre biztosítani kell  az önrészt.  Jövőre indul a városközpont rekonstrukció, 
amely  komoly  önerőt  képvisel.  A jelenlegi  gazdasági  helyzetben természetes 
törekvés,  hogy a  Képviselő-testület  úgy foglal  állást,  hogy 2009.  évi  szinten 
tartja  a  létszámokat,  és  így  fogja  nevesíteni  a  költségvetési  rendeletében  a 
melléklet  szerinti  létszámadatokat.  Ez  egy  hosszú  egyeztetést  jelent  a 
fenntartóval.  Egységes  állásponton  kell  lenni  a  munkáltató  által  adható 
juttatások tekintetében is. Szükség lesz a 2010. évi költségvetés egyensúlyban 
tartásához  az  is,  hogy  a  vagyonrendeletben  az  értékesíthető  vagyontárgyakat 
szerepeltessék.  Végig  kell  gondolni,  hogy  a  szociális  jellegű  kiadásoknál  a 
törvény  által  meghatározott  feladatokat  lássák  el.  Természetesen  nem  az 
újszülöttek támogatását szüntetné meg az Önkormányzat, hanem racionálisabb 
lépéseket  tenne.  Ezzel  a  szóbeli  kiegészítéssel,  az  elhangzott  véleményekkel, 
kérdésekre adott válasszal javasolja a költségvetési koncepciót elfogadni, és azt 
szavazásra bocsátja. Szavazás alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület 
14 igen szavazattal – 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

173/2009. (XI. 30.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
2010. évi költségvetési koncepcióját a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Értelemszerű

4/1. sz. napirend: Tájékoztató az E.ON és az EH-SZER munkájáról
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Javasolja a két anyagot együtt tárgyalni, amely 
az  E.ON áramszolgáltató  és  EH-SZER tájékoztatóját  tartalmazza.  Tisztelettel 
köszönti  a  napirend kapcsán megjelent  vendégeket.  Az EON tájékoztatójával 
kapcsolatos észrevétele, hogy a beszámolóból a legnagyobb gondossággal sem 
tudták megállapítani a hátralékos kimutatásról, hogy melyik intézményt érinti. 
Nem tűnik ki az sem, hogy ez miből adódik. A kistérségi irodát tekintve elírás az 
Igmándi út, mivel a településen nincs ilyen út. Megítélése szerint az E.ON, mint 
szolgáltató nagyon távol van a lakosságtól szó szerint is értve, hiszen amikor 
még a TITÁSZ működött, Szeghalmon igen komoly karbantartó, javítóbrigád és 
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ügyfélszolgálati iroda működött. Lényegesen rugalmasabb volt az ügyintézés is, 
hiszen  bizonyos  hibajelentések  esetén  a  lakosság  úgy  érzi,  hogy  az  E.ON 
szolgáltató nem teljesen ügyfélbarát a kiszolgálást  illetően. Ugyanakkor az is 
említésre méltó, hogy az önkormányzatnak jó a kapcsolata hosszú évek óta azzal 
azokkal  a  szakemberrel,  akik  minden  önkormányzati  jellegű  probléma 
megoldásában  segítenek.  A  mai  testületi  ülés  anyagában  szerepel  egy 
közbeszerzés  megindítása  áramszolgáltatással  kapcsolatban.  A  törvények 
változása  ezt  kötelezővé  teszi,  december  végén  lejár  az  önkormányzatnak  a 
szerződése az E.ON-nal, ezért kerül sor erre az előterjesztésre, bár megkapta az 
önkormányzat  a  20  %-os  csökkentésre  vonatkozó  javaslatot,  amely  elég 
bonyolult,  mivel  sok  olyan  költségelem  szerepel  benne,  amelytől  nem lehet 
eltérni,  de  így  átláthatatlannak  tűnik  a  tarifa.  Összevont  bizottsági  ülésen 
bizottsági  tagok  véleményezték  a  tájékoztatókat,  és  elfogadásra  ajánlották 
Képviselő-testületnek. Kéri az anyagokkal kapcsolatos hozzászólásokat.

Pákozdi Gábor testületi tag:  Az E.ON által beterjesztett anyag egy kimásolt 
prezentáció,  amit  semmitmondó  anyagnak tart,  és  ezzel  érdemben  nem lehet 
foglalkozni.

Gulyás Sándorné testületi tag: Lakossági körben gyakran panaszkodnak, hogy 
az E.ON nem ügyfélbarát. Számlázással kapcsolatos problémákkal személyesen 
be kell utazniuk Debrecenbe egyeztetésre, ahol úgy tűnik, hogy a problémájukat 
lerendezték,  majd  értesítik  őket  akár  telefonon  is.  Ennek  ellenére  semmi 
érdemleges  ügyintézésről  nincs  szó,  továbbra  is  elintézetlen  az  ügye  a 
lakosságnak.

Hegyesi  Zsuzsanna  testületi  tag:  Régóta  ismeri  az  E.ON  tevékenységét, 
lakossági  problémák  miatt  is  rendszeres  a  kapcsolata  a  céggel.  Véleménye 
szerint is elfogadhatatlan az anyag. Sok hiányosság merült fel az utóbbi időben, 
a körzetében sokszor volt áramkimaradás, szinte itt fordult elő a legtöbb esetben 
közvilágítási, trafóprobléma és biztosítékszekrény probléma. A XVIII. és XIX. 
utcában lévő trafóállomásnak az időjárás hatására  szinte mindig biztosíték és 
biztosítékszekrény  problémája  van,  és  több  hétnek  kellett  eltelnie,  mire 
kijavították a meghibásodásokat. Annak ellenére, hogy az ott dolgozó kollegák 
rugalmasan kijönnek, és sok esetben korrigálják a problémákat, a lakosság sok 
esetben panaszkodik, hogy telefonálásuk ellenére nem reagálnak a hívásaikra, 
ehhez a képviselőnek, vagy a Polgármesteri Hivatalnak kell segítséget nyújtani. 
Furcsának  találja  azt  a  módszert,  hogy egy ügyben nem érdemes  telefonálni 
többször, mert mindig az utolsó hívást, bejelentést veszik figyelembe.
Az EH-SZER anyagához szintén van hozzáfűznivalója a közvilágítási anyaggal 
kapcsolatban,  mivel  sok  a  közvilágítási  probléma.  Vannak  olyan  áthúzódó 
problémák, hogy nem ég a lámpa akár több éve, illetve több hónapja, vagy több 
hete.  Igaz,  hogy  ha  a  szakemberek  pár  hete  minden  olyan  súlyos  hibát 
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kijavítottak, amely már régóta húzódik, és ennek örülni kell. A gond az, hogy 
miért  kellett  ennyit  várni  a  javítással.  Súlyos  gondok  főleg  a  külterületen, 
Töviskes területén jelentkeztek, hiszen volt olyan eset,  hogy 3 lámpatest sem 
üzemelt.  A  tájékoztatóban  szereplő  napi  határidők  nem  igazán  valósak  a 
fentiekben elmondottak miatt. Meglátása szerint a két egység között érthetetlen 
a takarékosság, mivel egy kisebb hibát otthagyva, egy másik szakember gárda 
fejezte azt be, ezt az esetet személyesen tapasztalta. Mindenképpen kérné, hogy 
sokkal rugalmasabbak legyenek a lakosság problémáira, jobban figyeljenek oda 
a bejelentésekre, és ez által minél gyorsabban elháruljanak a hibák. Végezetül 
megköszöni a munkájukat.

Török  Sándorné  testületi  tag: Összevont  bizottsági  ülésen  is  említette  a 
villanyórák  hitelesítésének  problémáját,  melyek  időközben már  megoldódtak. 
Azonban  gondot  okoz  az  is,  hogy  félperces  kimaradások  vannak  az 
áramszolgáltatásban,  amely  bosszantó  a  lakosság  körében.  Ahol  Fibernet 
szolgáltatás  van,  ott  plusz  gondot  jelentett,  hogy  rendeződjön  az  internet 
szolgáltatás, stb. Bekötés vizsgálatoknál ezeket a problémákat véleménye szerint 
ki lehetne szűrni.

Mester Csaba testületi  tag: Kapcsolódva az előző hozzászólóhoz elmondja, 
hogy CNC esztergákkal dolgoznak, és legalább egy hónapja folyamatosan sípol 
a szünetmentes egységük, amely a számítógéphez van kapcsolva. Egy több 10 
milliós  esztergánál  komoly  problémákat  tud okozni  az  áramkimaradás,  és  ez 
még nem oldódott meg. Kérdése, hogy mi ennek az oka, meg tudják-e oldani, és 
milyen határidővel, mivel ez érinti a város többi részét is.

Macsári József polgármester: Az áramkimaradást többször tapasztalni lehetett 
a Hivatalban is az utóbbi hétben, a számítógépek esetében problémát okozott, ez 
nyílván ott fordul elő, ahol nem megfelelő a szünetmentes tápegység. A hibák 
kijavításával  kapcsolatban  elmondja  az  EH-SZER részére,  hogy  például  egy 
gólyafészek miatti hiba kijavításáig 3 hétnek kellett eltelnie. Hasonló probléma 
volt az Érmelléken is a közvilágítással kapcsolatban, lakossági bejelentés nem 
volt elegendő, így a Hivatal írásban kérte a hiba kijavítását. Nem csak ez jelent 
problémát, hogy rövid idő alatt nem javítják ki a hibát, és több hétig is fennáll 
egy trafó probléma, hanem az is, hogy a beépített teljesítmény alapján fizeti az 
önkormányzat a közvilágítási díjat, és fizeti arra az időszakra is, amikor nincs 
közvilágítás.  Írásban  meg  kellett  keresni  a  Kft.-t,  a  szerződés  felbontását 
helyezte kilátásba az önkormányzat és így történt pozitív változás. Véleménye 
szerint  közös  érdek  az,  hogy  ezeket  a  hibákat  mielőbb  megszüntessék  a 
szerződés szerinti határidőre. Az EH-SZER egy 100 %-os E.ON tulajdonú Kft., 
és érthetetlen, hogy heteket kell várni a hibák kijavítására. Erre megoldást kell 
keresni, hogy mindez a probléma rendeződjön. Feltehetőleg kevés a munkatárs 
ezekre a munkákra, és nem más okról van szó. Az önkormányzatnak egyébként 
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jó a kapcsolata az E.ON-nal, a kapcsolattartó személyekkel, hiszen egyéb más 
jellegű kérdéseket ezekkel a személyekkel tudnak intézni.

Török Sándorné testületi  tag: Szeretne választ  kapni az elszámoló számlák 
komplikáltságára,  ami  az  éves  elszámolásnál  érkezett  a  fogyasztással 
kapcsolatban. Az elszámolás nehezen érthető mindenki számára.

Tátorján  Tibor  EH-SZER  képviselője: A  közvilágítási  problémával 
kapcsolatban magyarázkodásnak tűnik a dolog, de az Érmelléki és a Tűzoltóság 
előtti  ügyben is,  ezt  megelőzően  volt  egy  havária  jellegű  esemény  az  egész 
Tiszántúlon, amely elég jelentősen lefogta a kapacitásukat,  és így sok helyen 
volt  elmaradásuk.  Ezeket  próbálták  megoldani,  de  a  létszámukkal  rövid 
határidővel nem minden esetben tudták elhárítani a hibákat. Igyekeznek minden 
egyes  feladatukat  határidőre  elvégezni,  igyekeznek  figyelemmel  lenni  a 
lakosságra,  és  próbálnak  alakulni  arra  a  szintre,  hogy  érezze  a  lakosság  a 
segítőszándékukat.  A  problémák  megszüntetése  érdekében  kéri,  hogy 
személyesen  keressék  meg  annak  érdekében,  hogy  segíteni  tudjon,  illetve  a 
cégcsoporton  belül  pontos  jelzéssel,  sokkal  jobban  tartható  a  határidő  is,  a 
hiányosság  megszüntetésében.  Nem  fogadja  el,  hogy  a  cégük  csak 
fenyegetőlevélre reagál, és a kollegái csak az ilyen jellegű esetben mozdulnak, 
hanem  a  magyarázat  az,  hogy  nem  volt  kapacitásuk.  Az  utóbbi  időszakban 
létszám  problémájuk  volt  a  megbetegedések  miatt,  és  a  kapacitásukat  ez 
nagyban  befolyásolta.  Ez  nem volt  tervezhető,  mint  a  havaria  jelenség  sem, 
igyekeznek  a  jövőben  pontosabbak,  precízebbek  lenni.  A  felvetések  további 
részére reagálva elmondja még, hogy más-más munkatársi szerepköreik vannak, 
ezért fordulhatott elő, hogy egy-egy hibát otthagynak. Azért hagyják ott, mert 
műszakilag, illetve képzettségileg nem kapják meg a feladatot, mivel a feladatok 
le vannak szabályozva.  Reméli,  hogy ebben rövid időn belül  eredményesebb 
változások  lesznek,  és  igyekeznek  a  lakosság  megelégedésére  végezni 
munkájukat.

E.ON képviselője: A trafóbiztosítók  problémájával,  a  folyamatos  pillanatnyi 
áramkimaradásokkal  kapcsolatos  problémákat  továbbítani  fogja.  A  lakossági 
számla  érthetetlen,  ezt  maguk  is  tapasztalják  a  fogyasztóktól,  de  törvényi 
kötelezettség, hogy mindent fel kell tüntetni a számlán. Saját megítélésük szerint 
is  igaz,  hogy  az  ügyfelet  az  induló  és  a  végső  óraállás,  a  fogyasztás  és  a 
fizetendő összeg érdekli, de ezen felül több számos adatot is rögzíteniük kell, 
amelyet a jogszabály előír számukra. Ez bármelyik áramszolgáltatónál így van. 
Azt, hogy csak az utolsó bejelentést veszik figyelembe, erről nem tud, hiszen 
minden  bejelentést  folyamatosan  figyelembe  vesznek.  Amennyiben csoportos 
hiba  előfordul  több  nagyobb  területet  érintően,  munkatársaik  folyamatosan 
javítják a hibákat.
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Macsári  József  polgármester: Megköszöni  a válaszadásokat,  és  az a kérése 
lenne  mindkét  cégnek  a  képviselőjéhez,  hogy  szíveskedjenek  tolmácsolni  a 
Képviselő-testület kérését,  miszerint mielőbb próbáljanak megoldást keresni a 
rengeteg  trafó  hiba  megszüntetésére.  Nyílván  ezeknek  a  legfőbb  oka  az 
elhasználódás, és joggal várja el a település az E.ON-tól ilyen áramdíj mellett, 
hogy  folyamatos  karbantartással  megelőzze  a  hibákat,  illetve  cserélje  le  az 
elhasználódott eszközöket.

E.ON képviselője: Tolmácsolja a fentieket az illetékesek felé, és az elhangzott 
problémákra írásban tájékoztatást fog küldeni az E.ON.

4/2. sz. napirend: Idegenforgalmi adórendelet
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  városban  nem  igazán  jellemző  a 
turistaforgalom,  nem  számítanak  nagy  bevételre,  de  január  1.  napjától 
Szeghalom város is szeretné bevezetni az idegenforgalmi adót, amelyet nagyon 
sok helyi településen már bevezettek, így például Füzesgyarmaton is.

Dr.  Farkas  Erzsébet  testületi  tag: Nem  tartja  időszerűnek  a  városban  az 
idegenforgalmi adó bevezetését. Elmondja, hogy a környező településeken, mint 
például  Füzesgyarmaton  is,  miért  vezették  be  ezt  az  adóformát,  és 
összehasonlítást  tesz  a  füzesgyarmati  Gara  Hotel,  illetve  a  szeghalmi 
Vállalkozói központ között. Míg a Gara Hotelban a szállásköltségben szerepel a 
reggeli, és az összes wellness szolgáltatás, addig a helyi hotelben kimondottan 
csak  a  szállás  költsége  szerepel  az  árban.  Úgy  gondolja,  hogy  csak  nagyon 
optimális  esetben  lehet  ezer  fizetett  éjszaka  a  városban,  és  ez  kevésnek 
bizonyulna  turisztikai  célokra  fordítani,  holott  milliós  nagyságú  turisztikai 
támogatásokra lehetne szert tenni pályázatok útján. Úgy gondolja, hogy nem a 
szeghalmi emberekre, hanem arra a pár vállalkozóra hárulna ez a kiadás. A helyi 
vállalkozókat  nem kellene  ellehetetleníteni,  mert  ugyanazért  a  pénzért  át  fog 
menni a vendég a Gara Hotelba, ugyanis az ottani szolgáltatás szélesebb körű. 
Lehetett volna már a városban tanuszoda, és ki lehetett volna már cserélni az 
oktatási intézmények nyílászáróit. Megemlíti az alapellátásnál a gyermekorvosi 
rendelőben  a  vizesblokkok  állapotát,  ahol  2.000  gyereknek  1  WC  áll 
rendelkezésére, és meghibásodáskor ez komoly problémát okozott számukra. Az 
alapvető  feltételeket  kell  előbb  teremteni  a  városban,  és  nem  javasolja  az 
idegenforgalmi adó bevezetését.

Macsári  József  polgármester: Nem minden vendéglátóhely kerülne a fizető 
kategóriába, lesznek kivételek.
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Dr. Farkas József alpolgármester: Az előterjesztést  nem tartja olyan fontos 
kérdésnek, hogy ebből vita legyen, azonban kihangsúlyozza, hogy verseny van. 
Amennyiben a szeghalmi vállalkozók ezt tudják prezentálni, akkor a vendégek 
átmennek  a  Gara  Hotelba,  és  ugyanez  van  más  településen  is.  Aki 
vendéglátással foglalkozik, az nem jótékonyságból teszi ezt, hanem azért, hogy 
ebből profitot termeljen. Ez nem lehet indoka annak, hogy az adó ne kerüljön 
bevezetésre.  A  Gara  Hotel  versenyképesebb,  mert  ott  vannak  egyéb 
szolgáltatások  is,  de  azért  vannak  kis  panziók  is.  Egyetért  azzal,  hogy  az 
idegenforgalmi adót be kell vezetni, akár milyen nagyságú bevétel várható ez 
által.  Úgy  gondolja,  hogy  ez  az  adó  a  vállalkozókat  nem nyomoríthatja  el. 
Mindenképpen  javasolja  a  rendelet-tervezet  elfogadását,  mivel  minden 
szolgáltatási területen verseny van.

Kardos  László  testületi  tag: Amennyiben  turisztikai  fejlesztésre  pályázatot 
akar  benyújtani  az  Önkormányzat,  csak  azok  a  települések  pályázhatnak 
sikeresen, ahol bevezették az idegenforgalmi adót, a pályázat benyújtásának ez 
az alapfeltétele.  Senki nem akarja megnyomorítani  a népet,  senki nem akarja 
ellehetetleníteni a vállalkozókat,  hiszen úgy tudja, hogy egyik szállásadó sem 
zárta még be a kapuit,  mert  idegenforgalmi  adó lett  bevezetve a településén. 
Nem is inkább az ebből befolyt összeget  tartja fontosnak, hanem azt, hogy a 
turisztikai fejlesztésekre irányuló pályázatoknál fontos szempont lesz az, hogy 
ilyen adót vezetett be az önkormányzat. Dr. Farkas Erzsébet képviselő asszony 
szavaira utalva: miszerint rendbe kell tenni az alapellátási problémákat,  igaza 
van, és most  van egy nyertes pályázat,  amelynek segítségével  ez a probléma 
megoldódik.

Macsári  József  polgármester: Az  alapellátás  vizesblokkjának  problémája  a 
mai  testületi  ülésen napirenden van a pályázat kapcsán,  ez egy közös feladat 
lesz, hogy az alapprobléma megszűnjön.  Az elmúlt  napokban a bekamerázási 
felülvizsgálat során megállapították a szennyvízrendszerben a hibát, amely a fő 
gondot okozta az alapellátás épületében. Ezt mindenképpen prioritásként kezelik 
a  szennyvízhálózat  rekonstrukciójában.  Visszatérve  a  napirendre,  javasolja  a 
rendelet-tervezet  elfogadását,  és szavazásra  bocsátja  azt.  Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 13 igen, 1 ellenszavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2009.(XII. 01.) sz.
rendelete 

az idegenforgalmi adóról
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Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  adókról  szóló 
többször  módosított  1990.  évi  C.  tv.  felhatalmazása  alapján,  illetékességi 
területén, 2010. január 1-től kezdődően bevezeti az idegenforgalmi adót.

1.§.

Az adókötelezettség, az adó alanya

Adókötelezettség  terheli  azt  a  magánszemélyt,  aki  nem állandó lakosként  az 
Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

2.§.

Adómentesség

A rendelet 1.§ szerinti adókötelezettség alól mentes:

a.) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély,

b.)  a  gyógyintézetben,  fekvőbeteg  szakellátásban  részesülő  vagy  szociális 
intézményben ellátott magánszemély,

c.)  a  közép-  és  felsőfokú  oktatási  intézménynél  tanulói  vagy  hallgatói 
jogviszony  alapján,  hatóság  vagy  bíróság  intézkedése  folytán,  szakképzés 
keretében,  szolgálati  kötelezettség  teljesítése,  vagy  a  településen  vállalkozási 
tevékenységet  végző  vállalkozó  esetén  vállalkozói  tevékenység  vagy  ezen 
vállalkozó  munkavállalója  által  folytatott  munkavégzés  céljából  az 
önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá

d.)  aki  az  önkormányzat  illetékességi  területén  lévő  üdülő  tulajdonosa  vagy 
bérlője, illetőleg a tulajdonos vagy a bérlő közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§ b. 
pontja].

3.§.

Az adó alapja

Az 1.§ -ban foglalt adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma.

4.§.

Az adó mértéke
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Az  idegenforgalmi  adó  mértéke  1.  §.  alapján  személyenként  és 
vendégéjszakánként 300.-Ft. 

5.§.

Az adó beszedésére kötelezett

(1) Az 1.§ alapján meghatározott idegenforgalmi adót
a.)  kereskedelmi  szálláshelyeken,  a  csónakházakban  és üdülőtelepeken a 

szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető;
b.)  a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutaló jegy átadása alkalmával az 

üdülőt fenntartó szerv;
c.) a  fizető-vendéglátó  szálláshelyeken  fogadott  vendég  után  járó  adót  a 

szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított 
szerv;

d.) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés 
céljára  történő  bérbeadása,  ingyenes  használatra  átadása  esetén  az 
ingatlan bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti, használati időre, 
egy összegben az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be.

(2) A 5.§ (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre 
kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta

6.§.

Az adó bevallása

Az  adóbeszedésre  kötelezettnek  /5.§.(1)  bekezdés/  az  általa  beszedett 
idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie az 
illetékes  önkormányzat  adóhatóságához,  az  erre  a  célra  rendszeresített 
nyomtatványon. 

7.§.

Az adó befizetése, esedékessége

Az  adó  beszedésére  kötelezettnek  az  általa  beszedett  idegenforgalmi  adót  a 
bevallással egyidejűleg, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell 
befizetni az önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedési számla javára.

8.§.

Az adó beszedésére kötelezett nyilvántartási kötelezettsége
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(1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának és 
összegének  megállapítására,  ellenőrzésére  alkalmas  nyilvántartást  köteles 
vezetni, az adózónak bizonylatot köteles adni.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell  a  vendég nevét,  címét és az eltöltött 
vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.

9.§.

A szálláshely-adói tevékenység bejelentése

(1)  A  szálláshelyadói  tevékenységet  folytató  kereskedelmi,  magán  és  egyéb 
szállásadó, adóbeszedésre kötelezettet, e tevékenységének megkezdését követő 
15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli.

(2)  A  bejelentést,  bejelentkezést  az  e  célra  rendszeresített  nyomtatványon, 
írásban kell megtenni az önkormányzat adóhatóságánál.

10.§.

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

11.§.

Záró rendelkezések

E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről az önkormányzat 
jegyzője gondoskodik.

4/3.  sz.  napirend:  Ivóvíz-  ellátási  és  szennyvíz-elvezetési  szolgáltatás 
díjainak megállapítása  
4/3/1. sz. napirend: Békés megyei Vízművek Zrt. 2010. évi rekonstrukciós 
programja
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Köszönti  a  testületi  ülésen  megjelent  Mező 
János urat a területi üzemmérnökség vezetőjét, és munkatársát a közgazdasági 
osztály vezetőjét. Javasolja, hogy a két előterjesztést együtt tárgyalják. Az első 
anyag  a  víz-  és  csatornadíjak  megállapításáról  szóló  rendelet-tervezetet 
tartalmazza, míg a másik a Vízművek Zrt. 2010. évi rekonstrukciós tervét. A 
korábbi  napirendnél  kérte  képviselőtársait,  hogy  a  rekonstrukciót  érintően  a 
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szennyvízágazatban az egészségügyi alapellátás épületének szennyvízbekötése 
szerepeljen, ugyanis erre sürgetően szükség van, mint azt már a fentiekben is 
hangsúlyozta.  Ezt  a  módosítást  megtárgyalták  a  Vízművek  Zrt.  illetékes 
szakemberével, és ezzel a módosító javaslattal a bizottsági tagok is egyetértettek 
összevont  bizottsági  ülésen.  A  rendelet-tervezet  azt  tartalmazza,  hogy  a 
Vízművek  Zrt.  Közgyűlése  elfogadta  azt  a  hatósági  díjat,  amely  az 
ármegállapítás alapja Szeghalom városában is. A vízdíj 311,40 és a csatornadíj 
533,47 Ft-ban alakul a tervezet szerint 2010. január 01-től. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket az előterjesztéssel kapcsolatban.

Gulyás Sándorné testületi  tag: Örömmel  tapasztalja,  hogy az alapdíjat nem 
emeli  a  Vízművek  Zrt.,  ugyanakkor  a  lakossági  vízdíjat  csökkenti,  de  a 
csökkentést ráteszi a csatornadíjra. Mindezt szemfényvesztésnek tartja, mert a 
csatornába  nem távozik  annyi  víz,  mint  amennyi  bejön,  nem beszélve  arról, 
hogy  városi  övezetről  van  szó.  Véleménye  szerint  a  Vízművek  Zrt.  így  is 
lényegesen jobban jár, még akkor is, ha az ivóvizet csökkenti, ugyanakkor az 
önkormányzatnál is rátesz a csatornadíjra 21,43 nettót. Olvasható az is, hogy 5 
%-os nyereségre számolnak, hát véleménye szerint számoljanak kevesebbel, és 
nézzék meg a belső kiadásokat.  Nem ért egyet az előterjesztéssel,  nem hiszi, 
hogy a lakosság elbírja még ezeket a terheket, az összes szolgáltatót beleértve.

Pákozdi Gábor testületi tag: Egyetlen kérdésre kellene a választ megtalálni. A 
számítások  szerint  2.364.000  m3  vizet  termelnek  ki,  és  ehhez  képest  a 
hálózatban értékesített 1.114.880 m3, tehát 2 literből több mint l liter nem kerül 
bele a hálózatba. Ellenőrzés volt, de a lakosság körében nem nagyon találtak 
semmi  problémát,  ennek  ellenére  azonban  ki  lehet  jelenteni,  hogy  illegális 
vízbekötésekről van szó. Addig, amíg 50 %-os veszteség mutatkozik, addig soha 
nem lesz olcsóbb a vízdíj, ilyen különbséget a megyében senki nem produkál.

Macsári  József  polgármester: Képviselőtársa  nagyon  helyesen  érintette  az 
alapproblémát, mert ugyan az alapdíjak nem változnak, de a fogyasztástól függő 
díjban szerepelnek elszámolt  tételek.  Most  nem,  de a következő évi  díjaknál 
lényeges  hatással  lesz,  hogy  a  kitermelt  víz  és  a  mért  vízmennyiség  között 
mekkora a különbség. Nagyon fontos kérdés, hogy mindez a mennyiség hova 
folyik el.  Ennyire  rossz  a  hálózat,  és  ilyen sokára észlelik  a meghibásodást? 
Továbbra  sem  érthető,  hogy  milyen  jogszabály  alapján  lehetnek  olyan 
fogyasztók a városban, akik átalánydíjat fizetnek. Vannak-e arra adatok, hogy 
átalánydíjas fogyasztók esetében mekkora az a vízfelhasználás, amelyet ezek a 
fogyasztók  igénybe  vesznek?  Feltehetően  ilyen  adatok  nincsenek.  Az  50  % 
ebből is adódhat,  nemcsak a csőtörésekből.  Ezt óriási gondnak tekinti,  amely 
megoldást igényel.
Visszatérve a emelkedett vízdíjra hangsúlyozza, hogy a Képviselő-testület mint 
árhatóság a hatósági díjtól eltérő díjakat fogadja el most, ami azt jelenti, hogy 
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2,9  %-kal  emelkedik  a  vállalkozások,  és  az  önkormányzati  intézmények 
esetében a víz- és a csatornadíj, így az önkormányzat által kalkulált módszerrel a 
lakossági vízdíj bázis szinten maradt. Tehát a lakossági vízdíj 2010. január 1-től 
186,10 Ft/m3 lesz a korábbi 192,10 helyett,  önkormányzati  264,30 a korábbi 
268,-  Ft  helyett,  és  a  csatornadíj  276,-  Ft/m3-ben  alakul  a  270  helyett  a 
lakosságinál,  és  az  önkormányzatinál  388,43  a  korábbi  367,-  Ft  helyett.  A 
lakosság  esetében  a  vízfogyasztók  nem  fizetnek  több  vízdíjat,  a  döntést 
követően sem. Mint tulajdonos önkormányzat nem várnak el nyereségtartalmat, 
de  azt  elvárják,  hogy  a  Vízművek  Zrt.  ezeket  a  szolgáltatásokat  a  lehető 
legolcsóbban biztosítsa. Korábban lényegesen alacsonyabbak voltak a vízdíjak, 
és  a  Vízművek  Zrt.  sokkal  több  lehetőséget  biztosított  az  önkormányzatok 
részére,  így  például  a  fejlesztésekhez  támogatást  biztosítottak.  Nem jelentett 
kiadást egy bekötővezeték cseréje, mert ez a karbantartás kategóriába tartozott. 
Az eszközgazdálkodási szabályzat szinte mindent rekonstrukcióba sorol, és nem 
tudni, hogy milyen számviteli törvény szerint. Várhatóan lesz egy peres ügye az 
önkormányzatnak  a  Vízművek  Zrt.-vel  a  már  eddig  is  említett  és  vitatott 
szénszűrő csere ügyével kapcsolatban, ugyanis nem biztos, hogy ezt Szeghalom 
és  Füzesgyarmat  településeknek  kell  megfizetniük.  Mai  napig  is  küldik  a 
számlákat, a magas vízdíj sem nyújt erre a munkálatra fedezet, holott korábban 
az alacsonyabb vízdíj ezekre nyújtott fedezetet úgy, hogy elbírta a Zrt. a 200 
milliós veszteségű Árpád fürdőt. Mint mondja, nem értette, és nem is szavazta 
meg,  de a Közgyűlés többsége elengedte a 11,5 millió  Ft-os értékcsökkenést 
Békéscsabának,  Szeghalomtól  pedig folyamatosan kérik a szénszűrő csere 14 
milliós költségének megfizetését. Ha nagy szükség van a pénzre, nem kellene 
különbséget  tenni  a  tulajdonosok  között.  Tehát  az  előterjesztésben  szereplő 
díjtétel  a  lakosság  részére  nem  jelent  díjemelést,  viszont  az  önkormányzati 
intézményeknek és a vállalkozóknak emelést jelent.

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Örül annak, hogy a lakosság részére nem lesz 
díjemelés, így további teher nem nehezedik rájuk. A körzetében ugyanis nehéz 
körülmények között élő emberek vannak, és nem biztos, hogy ki tudnák fizetni a 
magasabb díjat.

Dr. Farkas József alpolgármester: Az előterjesztés szerint a Vízművek Zrt. az 
50,- Ft-ot felemeli 54,10-re azért, mert a Közgyűlés 5 % nyereséget fogadott el. 
Ez nem a Vízműveknek a pénze, hanem Szeghalom város szedi be azért, hogy 
nagyobb léptékkel tudja megoldani a hálózat felújítását. Akkor miért nyereségbe 
számolják ezt? Az anyaggal kapcsolatban az a véleménye, hogy a számítások 
bonyolultak,  sok  mindenki  számára  érthetetlen,  ezért  az  előterjesztést  sokkal 
egyszerűbben és mindenki számára érthető módon kellene elkészíteniük. Örül 
annak, hogy a fenti tájékoztatás szerint a lakossági vízdíj nem emelkedik. Arra a 
kérdésére, hogy miért kell a Vízművek Zrt. nyereségének a %-ával felszorozni 
az 50,- Ft-ot, erre választ kérne.
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Macsári József polgármester: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez már a 
4/3/1.  sz.  előterjesztéshez  kapcsolódik,  és  továbbra is  50,-  Ft  lett  figyelembe 
véve.

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Örömmel veszi mindenki a fentiek szerint, 
hogy  nem  érinti  a  lakosságot  a  díjemelés,  pedig  a  lakossághoz  tartozik  a 
fenntartó,  és  a  vállalkozók  is,  akik  valamilyen  módon  visszavetítik  ezt  a 
díjemelést a lakosságra. 

Macsári József polgármester: Képviselő Asszony felvetésére elmondja, lehet 
pontosabban  is  fogalmazni,  hogy  a  másfél  évvel  ezelőtti  drasztikus  víz-  és 
csatornadíj  emeléshez  képest  most  egy  mérsékeltebb  emelésre  kerül  sor. 
Megkéri  Mező János üzemmérnökség vezetőt,  hogy az elhangzott  kérdésekre 
adja meg a választ.

Mező  János  Vízművek  Zrt.  üzemmérnökség  vezetője: Az  említett 
vízveszteséggel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  amit  Pákozdi  képviselő  úr 
említett,  az  az  időszak  2006-2007-2008.  évi  értékesített  víznek  az  aránya, 
amikor komoly csőtörések voltak. Szabó Istvántól kéri megnevezni ezt a helyet, 
mivel erre ő tud válaszolni.

Szabó István testületi tag: Füzesgyarmat irányában lévő esőcsatornánál volt a 
probléma,  és  ezt  csak  3-4  hónap  múlva  lehetett  észlelni,  ezért  sok  volt  a 
vízveszteség.  Az  átalánydíjasokkal  kapcsolatban  megjegyzi,  hogy  57 
vízfogyasztóról  van  szó,  és  törvényi  lehetőség  van  arra,  hogy  ezeket  a 
fogyasztókat is ellássák mérővel. A törvény szerint, ha bekötővezeték csere van, 
akkor be lehet építeni a mérőt, és ezen túl ezt így fogják alkalmazni.

Mező János üzemmérnökség vezető: A fenti probléma miatt adódott a valóban 
drasztikus 47,16 %-os  értékesítési hányad a vizsgált 3 évre. Megjegyzi, hogy 
2008-ban már 60,18 %-nál jártak, és az ez évi várható előrejelzés szerint 64-65 
% az arány, köszönhető ez annak, hogy sokat tettek az ügy érdekében. Rejtett 
csőtöréseket megtaláltak, amelyben az önkormányzat a segítségükre volt. Ezen 
kívül  a  cégüknél  létrejött  egy  vízveszteség  elemző  és  kutatócsoport,  akik 
speciális eszközökkel próbálják felkutatni a csőtöréseket. A legelső Szeghalom 
és  Füzesgyarmat  városok  lesznek,  ahol  elkezdik  munkájukat.  Az  utak  alatti 
átvezetésekről  elmondja,  hogy  a  ’60-as  években  az  utak  alatti  átvezetéseket 
általában  acélcsőből  készítették,  amelyek  elkorrodáltak  40  év  után.  Nagyon 
fontos rekonstrukciós feladat lenne ezeknek a kicserélése, és ugyanígy a házi 
bekötővezetékek cseréje  is.  Ezért  is  fontos,  hogy egy önkormányzat  az adott 
településen  minél  nagyobb  rekonstrukciós  díjat  fogadjon  el.  A  tervezett 
rekonstrukcióknál  kétféle  létezik,  egyrészt  az  üzemeltető  mondja  meg,  hogy 
milyen  helyeken  kell  beavatkozni,  másrészt  az  önkormányzat  kérésére  – 
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figyelembe  véve  önkormányzati  beruházásokat  –  valósítanak  meg 
rekonstrukciót. Jelenleg Szeghalmon csak ilyenfajta rekonstrukció lenne. Bízik 
benne,  hogy  a  vízveszteség  csökkenni  fog,  azáltal  is,  hogy  ilyen  módon 
beavatkoznak.

Lipták  Zoltánné  Vízművek  Zrt.  Közgazdasági  Osztályának  vezetője: A 
díjképzéssel  kapcsolatban visszautal  a  2008.  évi  őszi  rendkívüli  közgyűlésre, 
ahol a tulajdonosok újfajta szerződéseket fogadtak el, és ennek része ez az új 
díjképzési szabályzat is. Ez új alapokra helyezte a víz- és csatornadíjak képzését. 
A  vízdíjaknál  megmaradt  a  szolidaritási  elv,  és  a  díjalapú  bázis,  a 
szennyvízdíjaknál  nem.  A  tulajdonosok  döntése  szerint  fizesse  mindenki  az 
előző  évi  mérlegbeszámoló  szerinti  települési  önköltséget.  3  éves  átmenetet 
biztosít a szabályzat mindkét vízdíj elemeiben azért, hogy ne egyszerre érje a 
településeket  ez  a  hatás.  Az  alpolgármester  úr  jelezte,  hogy  bonyolult 
számításokat tartalmaz az előterjesztés. Sajnos ettől nem tekinthetnek el, ezt így 
kell  elkészíteniük,  mivel  a  Közgyűlés díjképzési  szabályzata  leírja számukra, 
hogy  milyen  számítások  alapján  kell  a  díjakat  megállapítani.  Ennek  minden 
ősszel eleget kell tenniük, amelyet könyvvizsgáló végigellenőriz, és a Felügyelő 
Bizottság Igazgatóságának jóváhagyása után készítik el az előterjesztett anyagot. 
Arra  a  kérdésre,  hogy  miért  van  a  többlet  bérleti  díjon  nyereséghányad 
számolva, elmondja, hogy ez is a szabályok alapján készül. A jogalkotók azért 
gondoltak erre, mert a többlet bérleti díjat a települések a leszámlázott és nem a 
beszedett  m3-ek  után  kapják.  Sajnos  a  vízdíjat  nem  tudják  beszedni,  a 
kintlévőségük 5-8 %-ig terjed, ez ugyanígy van Szeghalmon is.

Macsári József polgármester: Utalva a 2008. évi őszi rendkívüli közgyűlésre 
úgy  fogalmaz,  hogy  ez  a  tulajdonosok egy  csoportjának  az  érdekeit  tükrözi, 
amely  döntő  befolyással  bír  a  döntéshozatalban.  Amikor  Szeghalom és  más 
települések bizonyos dolgokat kifogásoltak, mint tulajdonosok lettek kiküldve 
az  igazgatósági  ülésről.  Egy  tulajdonosnak  jogai  vannak,  sajnos  Szeghalom 
tulajdonrésze ebben a Zrt.-ben nem meghatározó. Jó példa erre a következő eset: 
Észak-Békésben 9 településnek kellett összefognia annak érdekében, miszerint 
napirendre kerüljön, hogy a békéscsabai Árpád fürdő ráfizetését ne a tulajdonos 
települések lakói fizessék. Ahhoz, hogy valamit levegyenek napirendről 10 % 
szükséges,  és  ez  1  tulajdonos  javaslatára  meg  is  történt.  Ma  már  sajnos  2 
tulajdonos bármit  eldönthet egy közgyűlésen, és amennyiben a település nem 
tudja megoldani az egészséges ivóvíz szolgáltatást, akkor kénytelen elfogadni a 
bonyolult szabályzatokat.

Gulyás Sándorné testületi tag: Sok panasz érkezik azzal kapcsolatban, hogy 
csak 2 napig üzemel a Vízművek Zrt. ügyfélszolgálati irodája.
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Mező János üzemmérnökség vezető: Tolmácsolja az elhangzott  felvetést  az 
illetékesek felé.

Macsári József polgármester: Örömmel veszi tudomásul, hogy egy új csapat 
alakult,  akik  vizsgálják  a  hiányosságokat.  Reméli,  hogy  szakemberek  végzik 
ezeket a felkutatásokat, és mielőbb választ kapnak arra, hogy hova tűnik el a 
saját kútból kitermelt víz, és mi ennek az oka. Úgy gondolja, hogy a probléma 
közös  az  üzemeltetővel.  A  városnak  azért  fontos,  mert  hosszú  távon 
meghatározta,  hogy  a  3-as  kategóriába  tartozott  a  legmagasabb  vízdíjjal. 
Megköszöni  a  hozzászólásokat,  és  javasolja  a  rendelet-tervezet  elfogadását, 
amelyet szavazásra terjeszt. Szavazás alapján megállapítja, hogy a  Képviselő-
testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2009. (XII. 01.) sz.
rendelete

az ivóvíz- ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló módosított 
15/2008. (XI. 29.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

1. §

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

2. §

Ez  a  rendelet  2010.  január  1.  napján  lép  hatályba.  Kihirdetéséről  a  jegyző 
gondoskodik.

1. számú melléklet
1. Alapdíjak a vízszolgáltatásban, mérőméret szerinti bontásban, ÁFA nélkül:

Vízmérő 
mérete
(mm)

Értékesítési 
irány

Alapdíj
2010.01.01.-től

Ft/db/hó

13-20 Lakossági 520
Nem lakossági 787

25-40
50-80

100-200

Lakossági és 
nem lakossági

5.560
16.210
26.400
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• Kombinált  vízmérőknél  a  nagyobb  méretű  mérőt  kell  az 
alapdíjszámlázásnál alapul venni.

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

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

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

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

• Nem  lakossági  fogyasztóknál  a  mellékmérő  nélküli  és  az  egyedi 
átalányos  (méretlen  bekötés)  vízfogyasztási  helyen  a 
bekötővezetékek méretével azonos mérőméret szerinti alapdíjat kell 
felszámolni.

• Közkifolyóknál  lakossági  alapdíjat  kell  felszámolni,  mérő  nélküli 
közkifolyók esetén a lakossági 13-20 mm mérő méret szerinti díjat 
kell alkalmazni.

2. Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak, ÁFA 
nélkül:

Megnevezés
2010.01.01.-től

(Ft/m3)
Vízdíj 311,40

Csatornadíj 533,47

3. Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a 
mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese (ÁFA nélkül):

Megnevezés
2010.01.01.-től

(Ft/m3)
Szippantott 
szennyvíz 800,2
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A hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíjak 2010. január 1-től:

Megnevezés Vízdíjak
Ft/m3

Csatornadíjak
Ft/m3

Lakossági 186,10 (192,10) 276 (270)
Önkormányzati 264,30 (268) 388,43 (367)

Macsári József polgármester: Javasolja elfogadni a rekonstrukciós programot, 
az árjegyzékkel együtt az elhangzott módosításokkal, és azt szavazásra bocsátja. 
Szavazás alapján megállapítja, hogy  Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

174/2009. (XI. 30.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben 
megfogalmazott  ivóvíz  és  szennyvízhálózati  rekonstrukciós  programot az 
alábbiak szerint határozza meg 2010. évben.

- Vízágazatban

Városközpont rekonstrukcióhoz kapcsolódó munkák:
1. Szabolcs vezér utca hálózatcsere

(47-es főközlekedési út Péter A. sor között)
1.935.000,- Ft

2. Szabadság tér átkötés csere
(Bíróságtól a tömblakásig)

921.000,- Ft

3. Bocskai utcai hálózati bekötés cserék 1.753.000,- Ft

Csomópontok átalakítása, felújítása:
4. Alma Mater (1 db 80-as) 285.000,- Ft
5. Árpád utca (Y-ban) (2 db 80-as, 1 db 100-as 870.000,- Ft
6. Kinizsi u. – Széchenyi u. (1 db 150-es) 345.000,- Ft
7. Kinizsi u. – Bartók u. (3 db 150-es) 1.040.000,- Ft
8. Petőfi u. – Dévaványai út (1 db 150-es) 345.000,- Ft

ÖSSZESEN: 7.494.000,- Ft

Szennyvízágazatban:
1. B. jelű (4. sz.) átemelő felújítása (Bajcsy u.) 5.000.000,- Ft
2. Fáy utcai gravitációs vezeték átépítése

(Mentőállomás Tildy u. közötti szakasz)
3.300.000,- Ft

3. Egészségügyi  alapellátás  épületének 
szennyvízbekötése 

1,6-2 M Ft
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ÖSSZESEN : 9,9-10,3 Ft

Felülvizsgálandó
1. Dózsa Gy. utcai gravitációs vezeték
2. Tildy Z. u. 4-8. fürtösítés rekonstrukciója
3. Szennyvíztisztító  telep  régi  technológiai 

elosztójának cserével történő felújítása

Kistérségi Vízmű:
1. Kútfej gépészet rekonstrukció 5 db 1.800.000,- Ft

Felülvizsgálandó:
1. Érmelléki  Vízmű  diszpécser  központ  és 

Vízmű  FIR  rekonstrukció,  vegyszer  adagoló 
szivattyúk frekvenciaváltó cseréje

2. Szeghalom-Füzesgyarmat  Regionális  Vízmű 
T1,  T2,  T4  kútcsoportok  villamos-  és  FIR 
felújítás
MINDÖSSZESEN:  19.194.000,-

19.594.000,- Ft 

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Értelemszerű

4/5. sz. napirend: Villamos energia beszerzésre közbeszerzési eljárás
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Az E.ON áramszolgáltatóval  2009.  december 
31-én lejár a szerződés.  Az előerjesztés  arról  szól,  hogy a közvilágítás és az 
idősoros  fogyasztási  helyek  tekintetében  a  villamos  energia  beszerzésére 
közbeszerzési  eljárás  kiírására  kerül  sor.  A jogszabályváltozás ezt  kötelezővé 
teszi. Egy munkatárs lett megbízva az ezzel kapcsolatos feladatokkal, az összes 
helyen történő felmérésekkel,  bízva abban, hogy ez a megoldás olcsóbb lesz. 
Bizottsági  tagok  véleményezték  az  előterjesztést,  és  a  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolták a Képviselő-testület felé.  Kéri az anyaggal kapcsolatos 
hozzászólásokat.  Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem hangzott el, és az 
előterjesztést  szavazásra  bocsátja.  Szavazás  alapján  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:
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H a t á r o z a t

175/2009. (XI. 30.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
közvilágítás és az idősoros fogyasztási helyek tekintetében a  villamos energia 
beszerzésre  közbeszerzési  eljárás  legyen  kiírva. A  közbeszerzési  eljárás 
műszaki előkészítésével megbízza az Ökökapu Bt.-t (címe: 6636 Mártély, Tanya 
91.sz.,  képviseli:  Borsos  József  ügyvezető  energetikus  szakértő).  A 
közbeszerzési  eljárás  lefolytatásával  a  dr.  Nagymihály  Tamás  által  képviselt 
Nagymihály Ügyvédi Irodát (címe: 6722 Szeged, Gogol u. 6. I/2. sz.) bízza meg. 
Egyetért  továbbá  azzal,  hogy  a  fentieken  túli  önkormányzati  fenntartású 
villamos energia fogyasztási hely tekintetében meg kell kezdeni a felmérést, a 
közbeszerzési eljárás műszaki előkészítését.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Értelemszerű, Folyamatos

4/6. sz. napirend: Szeghalmi Futball Club kérelme 
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Az  előterjesztés  a  Szeghalmi  Futball  Club 
kérelme,  a  további  működésük  támogatására  vonatkozóan.  Kérdezi,  hogy  az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.

Pákozdi Gábor Sport és Civilszervezetek Bizottságának elnöke: Kéri a jelen 
lévő Futball  Club elnökét,  szíveskedjen  részletezni,  hogy milyen  okok miatt 
kérelmezik a további támogatást, az eddig kapott támogatást mire fordították.

Jakab Mihály  FC elnöke: Szeptemberben  írásbeli  kérelmet  nyújtottak  be  a 
Sport  és  Civilszervezetek  Bizottságához,  mert  úgy  alakult  az  FC  pénzügyi 
helyzete, hogy év végéig nem lesz biztosított a működésük a meglévő keretből, a 
kiadásokat nem tudják fedezni. Erre született egy bizottsági döntés, amelyben 
nem támogatta  a  kérelmet  a  Bizottság.  Erre  szóban  semmilyen  választ  nem 
kapott  a  mai  napig  sem,  ezért  fordult  a  Képviselő-testülethez.  A  lakosság 
tájékoztatására  pár  számadattal  szeretné  alátámasztani,  hogy  mi  indokolta  a 
kérelmet.  3  M  Ft  támogatást  kapnak  éves  szinten,  ez  a  támogatás  3 
bajnokságban 4 csapatnak a működésére szól: felnőtt, ifi, U-14, U-16 csapatok 
mérkőzéseinek  költségére.  Ahhoz,  hogy  a  megyei  bajnokságban  Szeghalom 
csapata  indulhasson,  működtetni  kell  az  utánpótlást,  és  részletezi  az  utazási, 
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orvosi  vizsgálat,  játékvezetői  díjak  költségeit,  illetve  a  sportcsarnok 
terembérletét. A beadványának indoka az is, hogy a Sárrét Kézilabda Egyesület 
1,4  M Ft  támogatásban  részesült  februárban,  és  az  Egyesület  csak  a  tavaszi 
szezonban szerepelt, nyáron megszűnt. Abban bíztak, hogy az összeg egy része 
visszavonásra kerül, és ebből kértek volna többlettámogatást az FC részére. Ez 
azonban nem így történt, és úgy érzik, hogy a kellő támogatást nem kapja meg 
Egyesületük, így a hiányzó összeget az Egyesület tagjainak a saját pénzükből 
kell pótolniuk. Úgy gondolja, hogy az eddig kapott támogatással még januárban 
elszámolnak, de amennyiben a helyzet nem változik, akkor tovább nem tudják 
az Egyesületet működtetni. A foci a legtöbb nézőt vonzó sportág Szeghalmon is, 
és úgy ítéli meg, hogy nem kapnak kellő elismerést, bár nem is azért csinálják, 
hanem azért, hogy ébren tartsák ezt a futball sportot.

Pákozdi Gábor testületi tag, mint a Sport és Civilszervezetek Bizottságának 
elnöke: A  Bizottság  tárgyalta  a  Futball  Club  Elnökének  beadványát,  első 
alkalommal  ugyan határozatképtelen volt,  de  a  következő ülésen a bizottsági 
tagok úgy foglaltak állást, hogy támogatják az eszközvásárlást (focicipő, mez), 
de az elnök azt mondta, hogy 500.000,- Ft-ra van szükségük, és ezt elutasította. 
Ezt személyesen beszélték meg, tehát erről tájékoztatást kapott, a határozatban 
pedig a bizottság döntése szerepelt, miszerint póttámogatást nem szavaztak meg 
részükre.  Szeghalom  város  sportkoncepciójának  megfelelően  a  Bizottság 
biztosította  az  Egyesületnek  azt  az  összeget  amelyből  versenyeztetni  tudja 
csapatait,  biztosította  részükre  az  utazási,  sportorvosi,  játékvezetői  díjak 
költségeit,  amelyek  számításaik  szerint  kevesebbek,  mint  amely  az 
előterjesztésben  szerepel,  és  ezen  felül  biztosítja  részükre  a  város  a  mezek 
mosatását,  villany,  vízfogyasztás  költségeket.  A  csapat  tagjainak  mezeket  is 
vásárolt a Bizottság, tehát véleménye szerint a lehetőségeken belül biztosította 
számukra  mindazt  a  támogatást,  amely  a  működésükhöz  elegendő.  Ezért 
érthetetlen,  hogy  még  mindezen  felül  póttámogatást  kérnek.  A  jelenlegi 
kérelemben  is  úgy  döntött  a  Sportbizottság,  hogy  most  sem  támogatja  a 
felmerült  többletköltség  biztosítását  az  elmondottak  alapján.  Megjegyzi,  nem 
tartja sportszerűnek, hogy az elnök úr a Bizottságot,  és a Képviselő-testületet 
teszi felelőssé, hogy miattuk nem tud működni a Labdarugó Egyesület, pedig ez 
nem  így  van.  Hangsúlyozza,  hogy  a  sportkoncepcióban  foglaltakat 
maradéktalanul  betartották,  biztosították  a  versenyzésnek  a  feltételeit,  és 
javasolja elfogadásra a Bizottság állásfoglalását.

Dr.  Farkas  József  alpolgármester: Elmondja,  hogy  egyetért  a  Sportkör 
véleményével,  és  szerinte  nagyobb  jóindulattal  kell  hozzáállni  a  kérdéshez. 
Javasolja,  hogy  a  Sportkör  elnöke  állítsa  össze  a  költségvetését,  amelynek 
alapján  meglátják,  hogy  gazdálkodásukhoz  elegendő-e  a  kapott  támogatás. 
Nehéz a helyzet, mivel nincs pénz a támogatásra, de ha nincs elegendő pénz a 
működéshez, akkor támogatásukat indokoltnak tartja. Véleménye szerint egy 10 
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ezer  lakosú  település  megengedheti  magának,  hogy  Megye  I.  osztályú 
bajnokságban versenyezzen a  labdarugó csapata.  Egyébként  az  a  véleménye, 
hogy a Bizottság nagyvonalúan osztja a támogatást, más sportegyesületeknek: a 
Karate,  Erőemelőknek,  ahol  családi  alapon  történik  a  működésük.  Azt  kell 
megnézni, hogy melyik sportágnak van a legtöbb nézőközönsége. A legjobb az 
lenne,  ha  minden  sportág  el  tudná  magát  tartani,  de  szponzori  támogatást  a 
labdarugók nem tudnak szerezni, ez a legnagyobb probléma. Tehát az egyesület 
a kapott támogatással számoljon el, és abból látható lesz, hogy a kapott 3 M Ft 
támogatás  elengedő-e  a  működésükhöz.  Ha  nem  elég,  akkor  javasolja  azt 
kiegészíteni, he nem tud elszámolni, akkor egyértelmű, hogy az önkormányzat 
elszámolatlanul  senkinek  nem  biztosít  támogatást.  Ezt  gondolja  át  minden 
sportegyesület, mivel az önkormányzatnak is kevés a forrása ilyen célokra.

Mester Csaba testületi tag, Sport és Civilszervezetek Bizottságának tagja: 
Nem  tisztje,  hogy  megvédje  a  bizottság  elnökét,  de  a  bizottsági  ülésen 
egybehangzó döntések születtek a napirenddel kapcsolatban. Az alpolgármester 
úr utalt az Erőemelő és Karate Egyesületekre. Volt szerencséje látni, hogy ezek 
az egyesületek milyen munkát végeznek családi kereten belül és milyen plusz 
munkát  tesznek hozzá a  működési  költségükhöz,  amit  a  város támogatásként 
biztosít  részükre,  milyen  pályázati  támogatásokat  szereznek.  Ezek  azért 
működnek sikeresen, mert komoly háttér munkát végeznek.

Pákozdi Gábor testületi tag: A napirenddel kapcsolatban elmondja még, hogy 
a Sárrét Kézilabda Egyesület visszautalta a támogatás egy részét a Bizottságnak, 
ez a Bizottság rendelkezésére állt, de nem az volt a céljuk, hogy ezzel az FC-t 
támogassák.  Az  általa  elmondottakat  igazolják  az  ismertetett  számadatok,  az 
eddig  felmerült  költség  2.100.000,-  Ft-nál  nem  több,  és  3  M  Ft  összegű 
támogatást kaptak. A környező polgármestereket is megkérdezte, ahol szintén 
ennyiből  gazdálkodnak,  sőt  semmi  pluszt  nem biztosít  a  csapatok  részére  a 
város.

Dr.  Farkas  Erzsébet  testületi  tag: Nem  tartja  szerencsésnek,  hogy  az 
alpolgármester úr összehasonlítja a szeghalmi Futball Club működését a többi 
egyesület működésével, és negatív színben vannak feltüntetve, pedig ez nem így 
van. A Karate Egyesületet tudja említeni, akik több országos bajnokságban több 
száz fővel  vettek részt,  és  az orvosi  vizsgálatot  a versenyzés  előtt  ingyen és 
bérmentve nagy felelősséggel vállalta 2 alkalommal. Ezért azt gondolja, hogy a 
Sport  Clubnak  sem kellene  kiadniuk  360.000,-  Ft-ot  sportorvosi  vizsgálatra, 
hanem a köreikben erre kérjenek segítséget.

Jakab Mihály FC elnöke: A labdarugók és kézilabdások esetében 2 fő jogosult 
arra, hogy a megyei labdarugókat és a kézilabdásokat orvosilag felülvizsgálják, 
ennek  pedig  meghatározott  díja  van.  A  bizottság  elnöke  által  ismertetett 
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költségeket nem tudja elfogadni, hiszen a bajnokságban nem szerepelhetnek, ha 
a két utánpótlás csapatát nem versenyeztetik

Macsári  József  polgármester: A  labdarugás  valóban  az  a  sportág,  amelyet 
sokan  kísérnek  figyelemmel,  és  nyílván  azért  fordult  az  Egyesület  elnöke  a 
Képviselő-testülethez, mert elfogyott a 3 M Ft támogatásuk. Az alpolgármester 
úrnak  volt  egy  javaslata,  hogy  az  Egyesület  számoljon  el  a  3  M  Ft 
felhasználásáról,  ezt a Pénzügyi Iroda vezetője leellenőrzi,  és amennyiben az 
összeg  felhasználásra  került,  és  még  vannak  ki  nem fizetett  számlák,  úgy  a 
következő testületi ülésen december 19-én erre visszatérnek. A város ugyanis 
nem teheti meg, hogy ilyen probléma fennálljon. Amennyiben látható lesz az 
elszámolásnál, hogy a sportkoncepcióban rögzített feladatokra nem elegendő a 
támogatás, úgy erre a napirendre visszatérnek. Javasolja, hogy ezt fogadja el a 
Képviselő-testület,  és  ezzel  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztést.  Szavazás 
eredménye  alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  10  igen,  2 
ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

176/2009. (XI. 30.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Futball 
Club  támogatás  iránti  kérelmét  elbírálta, és  felkéri,  hogy  a  Sport  és 
Civilszervezetek  Bizottságának  keretéből  biztosított  3  M  Ft  támogatással 
számoljon el.  Amennyiben ez alapján megállapítható,  hogy a támogatás nem 
elegendő az Egyesület működéséhez, úgy a Képviselő-testület a december 19-i 
ülésén visszatér a napirendre.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: 2009. december 19.

4/7. sz. napirend: Szeghalmi Mentőalapítvány kérelme
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  Szeghalmi  Mentőalapítvány  gyermek 
sürgősségi  táska  beszerzésének  támogatását  kéri,  mivel  a  speciális  eszközök 
nagyban  segítenék  a  munkájukat,  valamint  a  Szeghalom  és  környékén  élő 
gyermekek  ellátását.  A  gyermek  sürgősségi  táska  várható  beszerzési  ára: 
4-500.000,- Ft, amelyhez a Megyei Egészségügyi Bizottsága is támogatást nyújt, 
illetve a  szeghalmi  Mentőalapítvány is  hozzájárul  a  költség  egy részéhez.  A 
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polgármesteri keretből 300.000,- Ft támogatást javasol biztosítani erre a célra. A 
javaslatát  szavazásra  bocsátja,  amelynek  alapján  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

177/2009. (XI. 30.) Ökt. sz. 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal,  hogy 
„Gyermek sürgősségi táska” beszerzéséhez a polgármesteri keretből 300.000,- 
Ft támogatást biztosítsanak a Szeghalmi Mentőállomás részére, segítve ezzel a 
400.000-500.000,- Ft értékű speciális eszközök beszerzését.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: 2009. december 31.

4/7/1. sz. napirend: Pálfi János Emlékalapítvány kérelme
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Ismerteti  a  Pálfi  János  Emlékalapítvány 
kérelmét,  amelyben  „SÁRRÉTI  TEJ”  könyv  kiadásához  kérnek  támogatást. 
Nácsa  László  a  Tejüzem egykori  dolgozója  állította  össze  a  gyűjteményt.  A 
környező  települések  is  támogatják  a  könyv  megjelentetését,  és  javasolja 
képviselőtársainak,  járuljanak  hozzá,  hogy  a  maradék  100.000,-  Ft-ot  a 
polgármesteri keretéből engedélyezze. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket. 
Hozzászólás  nem  volt,  és  az  előterjesztést  a  javaslatával  együtt  szavazásra 
bocsátja.  Szavazás  alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  16  igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

178/2009. (XI. 30.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja  a  Pálfi 
János  Emlékalapítvány  kérelmét,  és  egyetért  azzal,  hogy  a  SÁRRÉTI  TEJ 
című  kiadvány megjelentetéséhez  100.000,-  Ft támogatást  biztosítsanak  a 
polgármesteri keretből.

31



Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: 2009. december 31.

4/8. sz. napirend: Veress József országgyűlési képviselő javaslata a térségi 
vasúti kapcsolat helyreállítására
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Az  előterjesztés  Veress  József  országgyűlési 
képviselő úr javaslatát tartalmazza,  amelynek elfogadásával  Szeghalom Város 
Képviselő-testülete kifejezi azt a szándékát, hogy egyetért azzal a törekvéssel, 
miszerint  Körösnagyharsánytól  és  Nagyvárad  irányába  a  2  ország  közötti 
együttműködéssel  és  közös  pályázati  forrásból  épüljön  meg  a  hiányzó 
vasútvonal  szakasz.  Csatlakoznak azoknak a településekhez,  akik támogatják, 
hogy ez a szakasz ne szűnjön meg, hanem az UNIÓ ilyen pályázati támogatását 
felhasználva megmentsék a vasútvonalnak e szakaszát, és ezt a közös szándékot 
kinyilatkozzák.  Ezt  már  Füzesgyarmat  önkormányzata  elfogadta.  Kéri  a 
hozzászólásokat a határozati javaslattal kapcsolatban. Hozzászólás nem volt, az 
előterjesztést  szavazásra  bocsátja,  amelynek  alapján  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület  15  igen  szavazattal,  1  tartózkodás mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

H a t á r o z a t

179/2009. (XI. 30.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete – egyetértve Veress József 
országgyűlési  képviselő javaslatával  – fontosnak tartja és  támogatja  a térségi 
vasúti  kapcsolat  uniós  források  bevonásával  történő  helyreállítását 
Nagyváraddal.  A  Képviselőtestület  véleménye  szerint  a  nagyváradi  vasúti 
kapcsolat és forgalom helyreállítása mind Szeghalom, mind Észak-Békés és a 
Sárrét lakói számára fontos lehetőséget kínál a kapcsolatok újraindítására, illetve 
bővítésére,  többek  között  kereskedelmi,  gazdasági,  kulturális  és  oktatási, 
turisztikai és munkaügyi téren. A Nagyváradon és a környező térségben folyó és 
tervezett  fejlesztések  kivitelezése  és  megvalósulása  -  különösen  Románia 
várható  csatlakozásával  a  schengeni  övezethez  -  Észak-Békés  számára  is 
jelentős fejlődési lehetőséget kínál. 

Ezért a szeghalmi  képviselőtestület  kéri  és kezdeményezi a folyamatban levő 
kormányzati szintű, valamint az érintett hivatalos szervek közötti magyar-román 
egyeztetések felgyorsítását, különösen a Körösnagyharsány – Körösszeg közötti 
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határmetsző pont hivatalos kijelölését. Ez utóbbi teszi lehetővé az uniós források 
elnyeréséhez  szükséges  pályázatok  benyújtását,  az  így  megszerzett  pénzügyi 
eszközök  felhasználásával  a  szükséges  pályaépítési  és  felújítási,  fejlesztési 
munkálatok elvégzéséhez szükséges finanszírozás megteremtését. 

A  szeghalmi  képviselőtestület  kezdeményezi  az  érintett  térségi  települések, 
valamint kistérségek közötti összefogást és együttműködést a megvalósításhoz 
szükséges fejlesztési projekt és pályázatok előkészítése és megvalósítása során. 
Különösen fontosnak  tartja  az  érdekelt  romániai  települések,  azok képviselő-
testületeinek  megkeresését  és  aktív  támogatásuk  megnyerését.  Ez  a  partneri 
együttműködés jelentős gyakorlati segítséget nyújthat a projekt előkészítéséhez 
és  megvalósításához  szükséges  támogatás  és  engedélyek  megszerzéséhez  a 
román hivatalos szervektől, különös tekintettel a Körösnagyharsány – Körösszeg 
közötti  határmetsző  pont  hivatalos  kijelölésére,  s  erről  az  érintett  magyar 
hatóságok  hivatalos  értesítésére.  Ezzel  párhuzamosan  célszerű  tisztázni  és 
megszervezni  azt  a  partnerkört,  akik  készek  aktívan  részt  venni  a  Gyoma  - 
Vésztő  –  Körösnagyharsány  –  Körösszeg  –  Nagyvárad  vasútvonal 
helyreállítását,  és  azon  a  vasúti  forgalom  helyreállítását  célzó  projekt 
kidolgozásában  és  megvalósításában.  Ehhez  fontos  segítséget  nyújthat  a 
magyar-román  határ  menti  együttműködést  segítő  HURO/0901  harmadik 
pályázati kiírás, amely keretében 2010. január 22-ig lehet pályázatot benyújtani 
–  többek  között  -  „a  határon  átnyúló  közlekedés  fejlesztését  célzó 
tanulmányok/tervek elkészítésére”. Ez a pályázat lehetővé teszi anyagi források 
megszerzését a szükséges lépések és munkálatok részletes megtervezéséhez és 
gyakorlati elindításához. 

Ezért Szeghalom képviselő-testülete felkéri az érintett települési önkormányzati 
testületeket és kistérségi tanácsokat, hogy vitassák meg a fenti javaslatokat, és 
egyetértésük esetén hozzanak formális határozatot, amellyel jelzik, támogatják a 
térségi  vasúti  kapcsolat  uniós  források  bevonásával  történő  helyreállítását 
Nagyváraddal. 

Továbbá  vizsgálják  meg  és  döntsenek  részvételükről  az  ezt  a  célt  szolgáló 
projekt  előkészítésében  és  megvalósításában,  valamint  az  érintett  romániai 
településekhez fűződő kapcsolataik felhasználásával segítsék elő, hogy azok is 
aktívan támogassák annak sikerét. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Szeghalom 
Kistérség  Többcélú  Társulás  Elnökének,  valamint  a  kistérséghez  tartozó 
települések polgármestereinek küldje meg.

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: 8 napon belül
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4/9. sz. napirend: Várhelyi Ifjúsági Tábor felújítására pályázat benyújtása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A Várhelyi Ifjúsági Tábor felújítására korábban 
pályázatot hagyott jóvá a Képviselő-testület, egy kormányrendelet módosítása 
folyamán javasolja az előterjesztés szerint, hogy ezt a pályázatot ne a Leader 
programban, hanem a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében meghirdetett 
támogatásra  nyújtsák  be.  A  Leader  programban  65  %-os  támogatást  lehetett 
volna nyerni a nettó bekerülési összegre, ebben a pályázatban a 25 %-os ÁFA-t 
kell  biztosítani  amennyiben  a  pályázat  nyertes  lesz.  Javasolja  a  pályázat  e 
szerinti  benyújtását  és  kéri  a  hozzászólásokat.  Hozzászólás  nem  volt,  és  az 
előterjesztést  szavazásra  bocsátja.  Szavazás  eredménye  alapján  megállapítja, 
hogy  a  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  –  egyhangúlag –  az  alábbi 
határozatot hozta:

H a t á r o z a t

180/2009. (XI. 30.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.  évi 
Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Hivatal  által  a  Nemzeti  Diverzifikációs 
Program  keretében  meghirdetett  támogatás  elnyerésére,  a  Várhelyi  Ifjúsági 
Tábor felújítása címmel pályázatot nyújt be. A beruházás várható bekerülése 
költsége bruttó 37.323.994,- Ft, a támogatás mértéke az elszámolható költségek 
nettó 100 %-a, azaz 29.859.195,- Ft, a szükséges önerő mértéke a 25 %-os ÁFA, 
azaz:  7.464.799,,-  Ft,  amelyet  Képviselő-testület  biztosít  a  2010.  évi 
költségvetés terhére.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: A pályázat benyújtásának határideje

B e j e l e n t é s e k

Macsári  József  polgármester: Az  írásos  előterjesztéseken  túl,  még  két 
anyagban  kér  döntést,  amelyet  szóban  terjeszt  elő  a  Képviselő-testületnek. 
Korábban  döntöttek abban, hogy Szeghalom Szeleskert főgyűjtő csatorna címen 
belvíz támogatásra nyújt be pályázatot a Képviselő-testület. Az anyag egy részét 
visszaküldték  hiánypótlásra,  ahol  egyeztetni  kellett  a  tervezői  költségvetést. 
13.008,-  Ft  az  eltérés,  amit  az  önrészben  vállalni  kell,  és  ehhez  képviselő-
testületi  döntés  szükséges.  Javasolja  ezt  elfogadni,  és  ez  az  összeg  a 

34



polgármesteri  keretből  legyen  biztosítva.  Javaslatát  szavazásra  bocsátja,  és 
szavazás  eredményeként  megállapítja,  hogy  Képviselő-testület  16  igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

181/2009. (XI. 30.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be 
a 150/2009. (IX. 28.) Ökt. sz. határozata alapján a Szeleskerti főgyűjtő csatorna 
rekonstrukciójára, és a 2010. évi költségvetés terhére 10.472.397,- Ft összegű 
saját forrást biztosított.
A  hiánypótlásra  visszaküldött  pályázati  anyag  alapján  önrészként,  további 
13.008,-  Ft-ot  szükséges  biztosítani,  és  ezzel  egyetértve,  Képviselő-testület 
biztosítja saját forrásként ezt az összeget a 2010. évi költségvetés terhére.

Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: 8 napon belül

Macsári József polgármester: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium kijelölt 
egy 3 éves  felzárkóztató  programot.  A Kistérsége  döntött,  hogy a  szeghalmi 
Idősek  Otthonának  a  bentlakó  épületrészét  szeretné  a  szociális  felzárkóztató 
program  keretében  részben  felújítani,  részben  bővíteni.  Ezzel  plusz  5  fő 
elhelyezésére szolgáló épületrész felépítésére lesz lehetőség, illetve a tetőtérben 
megoldani a vegyszerraktárt, a textilraktárt, ruhaszárítót, irattárat, bútorraktárt és 
a  veszélyes  hulladéktárolót.  A  Képviselő-testület  határozata  azért  szükséges 
ehhez,  mert  az  Önkormányzat  tulajdonában  áll  az  ingatlan,  a  feladatot  a 
Kistérség  látja  el,  és  az  önrészt  is  a  Kistérség  vállalja.  Mint  tulajdonosi 
hozzájárulás  szükséges  a  pályázathoz,  hogy  a  bővítés  és  a  tetőtér  kialakítás 
megtörténjen.  Kéri,  hogy  ezt  fogadják  el  képviselőtársai,  és  a  javaslatot 
szavazásra bocsátja. Szavazás alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület 
16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

182/2009. (XI. 30.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  tulajdonos 
hozzájárul ahhoz, hogy Szeghalom és Kistérség Többcélú Társulása pályázatot 
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nyújtson  be  az  Idősek  Otthona  bentlakó  épületrészének  bővítéséhez,  tetőtér 
kialakításához.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Értelemszerű

Macsári  József  polgármester: A fentiek  után kérdezi  képviselőtársait,  hogy 
van-e közérdekű bejelentésük.

K é p v i s e l ő i  b e j e l e n t é s ek:

Török  Sándorné  testületi  tag: Megkérdezi  a  jelenlevő  Jakab  Mihály 
tűzoltóparancsnoktól, hogy a múlt héten pénteken háromnegyedóráig a városban 
hatalmas szirénázás volt, ami rossz hatást keltett. Megtudta, hogy a Péter András 
napok  programja  volt  ez  is,  és  kérdése,  hogy  a  megkülönböztető  jelzések 
használata  így  folyamatosan  mennyire  szabályszerű,  illetve  a  Tűzoltóság 
költségvetésében erre az eseményre van-e elkülönítve pénz.

Jakab Mihály Szeghalmi Tűzoltóság vezetője: A Péter András Gimnázium és 
Szigeti  Endre  Szakképző  Iskola  immár  hagyománnyá  vált  programjaként 
szerepelt  a  szirénázás,  a  diákok  a  Péter  András  napok  keretében  vonultak  a 
tűzoltókocsiban  végig  a  városon,  erre  a  Rendőrségtől  engedélyt  is  kértek,  a 
Tűzoltóság pedig segítette ebben a diákokat. Úgy gondolja, hogy ezt elnézhetik 
a gyerekeknek egyszer egy évben,  és anyagilag ezt  a félóra kocsikázást  még 
tudják fedezni.

Macsári  József  polgármester: A  középiskolának  ez  a  műsora  már 
hagyománnyá vált, és egyszer az évben ez a másfélóra nem lehet zavaró. Ezt 
még  mindig  hasznosabbnak  tartja,  minthogy  lovas  kocsival  vonulnának  a 
diákok, és esetleg balesetet okoznának. Úgy gondolja, hogy eziránt toleránsak 
lehetnek.

Kovácsné  Kincses  Anikó  testületi  tag: Örül  annak  a  gondolatnak,  hogy  a 
Hivatal  tervezi  a  Bölcsőde  épületének  felújítását,  amennyiben  erre  pályázati 
támogatás lesz, mivel indokolt a felújítása. Többször szóba került a Bölcsőde 
étlapja,  és  problémát  jelent,  hogy  a  gyerekek  nem  kapnak  levest.  Az 
élelmezésvezető  arra  hivatkozott,  hogy  az  ÁNTSZ  ezt  nem  engedélyezi. 
Tekintettel arra, hogy ez nem így van, továbbra is javasolja a leves biztosítását a 
gyerekeknek,  ugyanúgy, mint  az óvodánál.  További megjegyzése az iskolatej 
biztosításával  kapcsolatban,  hogy a  gyerekek részére  iskolatej  helyett  kakaót 
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osztanak  ki,  amellyel  nem ért  egyet  összetételét  tekintve.  Miért  nem a  tejet 
kapják a gyerekek, hiszen a program is erről szól.

Kohut  Tibor  Pénzügyi  Iroda  vezetője: Iskolatej  programról  van  szó,  az 
igények alapján azonban a támogatottak körében nemcsak tejet, hanem kakaót is 
kérnek  a  gyerekek,  ezért  vegyesen  biztosítják  mindezt.  Az  igényt  az 
intézmények jelezték.

Macsári  József  polgármester: Az étlapegyeztetést  nem a  Képviselő-testület 
fogja  megtenni.  Az  élelmezésvezető,  valamint  a  Bölcsőde  vezetője  közötti 
egyeztetést  a  munkatársai  szorgalmazni  fogják.  Mivel  több hozzászólás  nem 
hangzott  el,  megköszöni  a  lakosság  figyelmét,  képviselőtársainak  az  eddigi 
munkáját,  és  a  nyilvános  testületi  ülést  lezárja.  Képviselő-testület  a 
továbbiakban zárt ülésen folytatja tovább a munkáját.

Kmf.

Macsári József Dr. Oláh Ernő
 polgármester címzetes főjegyző
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