
  Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611.
1696-1/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010. 
február  22-én  tartott  nyilvános  üléséről a  Polgármesteri  Hivatal  45. 
tanácskozótermében 

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

Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőtársait, napirendi pontok kapcsán meghívott vendégeket, és a 
kábeltelevízión keresztül a lakosságot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, mivel 16 fő képviselő jelen van, és a testületi ülést megnyitja.

Javasolja,  hogy  az  előterjesztéseket  a  meghívón  szereplő  sorrend  szerint 
tárgyalják  azzal  a  módosítással,  hogy  az  5/8.  sz.  előterjesztést  zárt  ülésen 
tárgyalják,  míg  a  többi  előterjesztést  a  meghívóban  szereplő  sorrend szerint. 
Ezzel a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

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

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri a 
hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy  a  napirenddel  kapcsolatban  kérdés, 
észrevétel  nem hangzott  el,  majd  a  jelentést  szavazásra  bocsátja  a  bizottsági 
véleményekkel  együtt.  Szavazás  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:
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Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadta  a  lejárt 
határidejű önkormányzati határozatokról szóló jelentést.

2. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  A  2010.  évi  költségvetés  összeállításánál 
továbbra is  azok voltak a legfontosabb szempontok,  mint  az eddigi  években, 
miszerint zavartalanul tudjanak működni az önkormányzat intézményei,  és az 
önkormányzati  törvényből  fakadó  feladatokat  maradéktalanul  el  tudja  látni 
Szeghalom  Város  Önkormányzata.  Ezen  kívül  szempont  volt  az  is,  hogy  a 
lehetőségekhez mérten fejlesztéssel gyarapítsák a város vagyonát. Valamennyi 
intézménnyel  a költségvetés  megvitatása,  egyeztetése  megtörtént.  Figyelembe 
kellett venni, hogy az oktatási normatívák, és a gyermeklétszám csökkenés miatt 
70  M  Ft  normatíva  kieséssel  kell  számolni  2010-ben.  Harmadik  fontos 
szempontként figyelembe kellett venni a költségvetés készítésekor, hogy melyek 
azok a folyamatban lévő nyertes pályázatok, beruházások, amelyek a 2010. évet 
terhelik. Közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt a hazai forrásból megvalósuló 
pályázatokat,  a  városközpont  rekonstrukciót  is  2010-ben  kell  elkezdeni  és 
befejezni.  A  költségvetés  előterjesztését  tekintve  lényegesen  megnőttek  a 
szociálpolitikai jellegű kiadások, ez több mint 30 % növekedést mutat a 2009. 
évihez  képest.  Ennek  oka  egyrészt  a  megváltozott  jövedelmi  viszonyok, 
másrészt  a  szociális  törvény módosítása.  Lényegesen  hozzá  kell  járulni  saját 
forrásból  a  szociálpolitikai  kiadásokhoz.  Figyelembe  lett  véve  az  is,  hogy 
biztosítva  legyen  a  dolgozók  részére  egy  minimális  mértékű  cafatéria,  és 
meghagyni  azokat  a  támogatásokra  szánt  pénzeszközöket,  amelyeket  a 
civilszervezeteknek  az  elmúlt  években  is  biztosított  az  Önkormányzat  a 
működésükhöz.  Mindezeket  tekintve  az  látható,  hogy  bármennyire  is  jól 
gazdálkodott 2009-ben Szeghalom Város Önkormányzata, bizony nagy szükség 
van a  190 M Ft  összegű pénzmaradványra,  hiszen  ebből 60 M Ft  működési 
hiány  fedezhető,  és  30  M  Ft  felhalmozási  jellegű  kiadás,  amely  a  hazai 
forrásokból megvalósuló beruházásoknak a finanszírozását szolgálja. Mindezek 
mellett szükség lesz beruházások finanszírozásának megelőlegezésére 1,5 éves 
futamidejű  200  M  Ft  összegű  hitel  felvételére.  Ezáltal  mintegy  1  milliárd 
értékben fog nőni a város közvagyona az érintett  beruházások megvalósulása 
során. Jelen állapot szerint a városközpont rekonstrukciót 2010. december 31-ig 
be kell fejezni, ez nem jelenti azt, hogy pénzügyileg is lezárásra kerül a projekt. 
Szeretné tájékoztatni a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzmaradvány ilyen 
összegű  alakulásához  nagyban  hozzájárultak  az  intézmények,  akik 
felelősségteljesen  készítették  elő  a  költségvetési  tervezetüket,  és  jól 
gazdálkodtak. A bizottságok külön ülésen tárgyalták, és részletesen megvitatták 
az  előterjesztést,  és  a  Képviselő-testületnek  tárgyalásra  alkalmasnak  találták. 
Ugyanakkor  javasolták  a  2010.  évre  tervezett  hitel  felvételét,  illetve  a 
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lakásalapban lévő pénzösszeg felhasználását  úgy, hogy 2010. december 31-ig 
kerüljön  visszaforgatásra  a  lakásalapba.  Új  formában  került  előterjesztésre  a 
költségvetés a jogszabályi változások miatt, amelynek az Önkormányzat eleget 
tett. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat.

Gajda Mihály testületi tag: Részleteiben átnézve az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetési  előterjesztését  megállapítható,  hogy  a  2010.  nehéz  év  lesz,  de 
semmi ahhoz képest, ami 2011-ben várható lesz a számok alapján. Az anyagban 
nem látja, hogy a hitel tőketörlesztése mikor lesz fizetve.

Dr. Farkas Erzsébet  testületi  tag: Az Egészségügyi és  Népjóléti  Bizottsági 
ülésen  is  elmondta  a  költségvetés  tárgyalásakor,  hogy  véleménye  szerint  a 
bevételeket túltervezték, a kiadásokat pedig alultervezték, mint ahogyan 2009-
ben is. A bevételeknél nincs figyelembe véve, hogy mennyire fog csökkeni az 
iparűzési  és  a  gépkocsi  adó.  Olyan  bevételi  források  lettek  megjelölve  az 
önkormányzati  lakások  bérének  és  az  ingatlanok  eladásából  származó 
bevételeket és az idegenforgalmi adóbevételt tekintve, amely nem biztos, hogy a 
tervezés szerint alakul majd. Számításai szerint a költségvetési kiadásoknak a 63 
%-át  a  működési  kiadások  teszik  ki,  ezek  közül  is  a  bér  és  járulékok.  A 
fejlesztéseknél az uniós pályázatnál a 2/1. sz. előterjesztésben szerepel a 750 M, 
és  szolgáltatások  igénybevételéhez  tervezve  van  25  M Ft,  amit  részletekben 
szeretne  látni:  mennyi  ebből  a  tervezési  díj,  a  kivitelezési  tervek  készítése, 
ügyvédi iroda, stb. Javasolja, hogy negyedévenként ellenőrizni kell azoknak az 
intézményeknek  a  költségvetését,  amelyek  nem kapnak  a  működésükhöz  ez 
évtől állami támogatást.  A pénzmaradvány összegét tekintve el kell mondani, 
hogy  nemcsak  az  intézmények  takarékoskodása  miatt  alakult  így  a  helyzet, 
hanem azért  is,  hogy nem készültek el  mindazok a dolgok, amelyek 2009-re 
tervezve  voltak,  például:  Táncsics,  Torda,  Újtelep  VIII.  utcai  beruházások. 
Meggyőződése,  hogy  a  200  M  Ft  hitel,  amely  az  uniós  pályázatokhoz 
kapcsolódik, nem csak ehhez szükséges, hanem majd működési költségekhez is. 
Tehát mindenképpen egy szigorú ellenőrzést javasol a fentiek szerint.

Kardos László testületi tag: Véleménye szerint egy gondosan előkészített és 
alapos költségvetést tartalmaz az írásos anyag. Alapvetően az Önkormányzatnak 
elsődleges feladata az intézmények fenntartása és biztonságos működtetése. A 
költségvetés  ezen  túl  tartalmazza  azokat  a  szociális  jellegű  juttatásokat, 
kiadásokat  is,  amelyeket  az  önkormányzat  évek  óta  ad  az  arra  jogosultak 
számára.  Azokat  a  beruházásokat,  amelyeket  az  Önkormányzat  az 
elkövetkezendő időszakban meg akar valósítani, ez a költségvetés ezt lehetővé 
teszi. Egyetért annak részletezésével, hogy a hitel miként kerülne felvételre és 
visszafizetésre.  Összességében  a  költségvetési  előterjesztés  támogatásra 
alkalmas és javasolja annak elfogadását.
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Hegyesi  Zsuzsanna  testületi  tag: Többszörösen  átbeszélt  és  áttárgyalt 
költségvetésről van szó. Mint mondja, nagyon nehéz év előtt állnak és számára a 
hitel felvétel az, amely elgondolkodható, de ebben az esetben dönteni kell arról, 
hogy  az  uniós  pályázatokhoz  nyert  pénzeket  tekintve,  amelyek 
utófinanszírozottak, ezzel fejlesszék tovább a várost, vagy hagyják elúszni ezt az 
összeget.  A  polgármester  részletes  tájékoztatást  adott  a  hitellel,  annak 
visszafizetésével kapcsolatban, és ez alapján támogatja a hitel felvételét, mivel 
nem  sok  választási  lehetőség  kínálkozik.  Amennyiben  az  uniós  pályázati 
támogatásokat  nem  veszik  igénybe,  ettől  a  város  elesik,  viszont  az 
utófinanszírozások miatt  őrült  csapdahelyzetbe kerül  a város.  Nagyon fontos, 
hogy  az  intézmények  működjenek,  nem  tudni  még,  hogy  az  év  milyen 
nehézségeket  hoz,  de  bízik  abban,  hogy  megoldást  találnak  a  zavartalan 
működés  biztosítására.  Mindenképpen előrébb kell  lépni,  és  nem hagyhatják, 
hogy a fejlesztések ne valósuljanak meg. Mindezeket figyelembe véve javasolja 
a hitel felvételét, és a költségvetésről szóló előterjesztés elfogadását.

Macsári József polgármester: Az elmúlt 7 évben egy alkalommal sem merült 
fel  a  hitel  gondolata  a  város  működésével  kapcsolatban,  és  most  is 
fejlesztésekről van szó. A hitel felvételével kapcsolatban részletesen elmondja, 
hogy  hogyan  alakulna  a  hitel  felvétele,  és  annak  várható  visszafizetése.  Dr. 
Farkas Erzsébet képviselő asszony felvetése szerint a bevételek túltervezettek, a 
kiadások pedig alultervezettek most is, és 2009-ben is, ennek ellenére 2009-ben 
teljesíthető lett a bevétel. Ez évet tekintve előre azt valóban nem lehet pontosan 
tudni,  hogy  például  az  ingatlanok  eladásából  származó  bevétel  nagysága  a 
tervezésnek  megfelelően  alakul-e.  A  településeket  tekintve  a  személyi  és 
működési jellegű kiadások normál esetben az éves költségvetés, mintegy 90 %-a 
a  működésre,  ezen  belül  a  dologi  jellegű  kiadásokra,  a  személyi  jellegű  és 
járulékaira van felhasználva és 10 % marad a fejlesztésre. A város büszke lehet, 
hiszen  ettől  lényegesen  többet  tud  megvalósítani,  amit  a  hazai  forrásokból 
megvalósuló  beruházások  tesznek  ki,  illetve  az  uniós  pályázatok,  mely  1 
milliárd  Ft  lesz.  A  tét  az,  hogy  ehhez  részben  az  önrész  és  az  ÁFA 
finanszírozásához  felvegyék  a  hitelt.  A  Képviselő-testület  eddig  döntött 
valamennyi pályázat beadásáról, valamennyi pályázatot közbeszerzéssel kellett 
megpályáztatni,  ezért  csúszott  a  határidő  2010-re.  Képviselőtársainak  a 
hozzászólásaival egyetért, azzal is, hogy ez a költségvetés még számtalanszor 
módosítva  lesz  például  a  Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  költségvetésének 
kiegészítése miatt is.

Gajda Mihály testületi tag: Tételesen nem látja a költségvetésben, hogy hol 
szerepel a hitel tőketörlesztése. Véleménye szerint hitel felvétel esetén eldöntik 
az Önkormányzat jövő évi sorsát.
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Kohut Tibor pénzügyi irodavezető: A gördülő költségvetés tervezés kötelező 
tartalmi  eleme  a  2010.évi  költségvetésnek.  2011-12-re  vonatkozóan  semmi 
információja nincs az Önkormányzatnak arra, hogy a bevételek és a normatíva 
milyen  arányban  fognak  teljesülni,  milyen  szabályzórendszerek,  törvények 
fognak ez évben megalkotásra  kerülni,  mennyi  lesz  a szociális  kiadás.  Tehát 
több olyan  elem ismeretlen,  amely  a  2011.  évet  befolyásolhatja.  A kötelező 
tartalmi elemek tekintetében a gördülő tervezés keretén belül az Önkormányzat 
megtette azokat a kötelező feladatokat, amelyeket a törvény előírt számára, és ez 
a 2010. évi költségvetést alapvetően nem befolyásolja.

Gajda  Mihály  testületi  tag: Büszkeséggel  töltheti  el  az  Önkormányzatot, 
hogyan ilyen beruházásokat tervez, de mivel a válságnak még nincs vége, bázis 
alapon tervezni ebben az évben nem biztos, hogy jó, és nem lesz a terv szerinti 
bevétel.  Nem  látja  biztosnak  az  ingatlanokból  származó  bevételt  sem,  és  a 
beruházással  kapcsolatban  is  kifejezi  szkeptikusságát,  bizonytalanságát,  és  a 
D’Orsay kastély felújítását említi, amihez még nem biztos a támogatás elnyerése 
sem.  Több  településen  tapasztalható,  hogy  több  év  eltelte  után  került  sor  a 
finanszírozási  szerződés  aláírására,  bár  kívánja,  hogy  gyorsuljanak  meg  a 
dolgok, mert a választások után ez már kérdésessé válhat. Azt le kell szögezni, 
hogy ezt az évet 200 M Ft hitellel zárja az Önkormányzat. Arra, hogy a 70-80 M 
Ft-ot, és a hitel kamatait hogyan fizetik vissza a következő évben, ezt nem látja 
konkrétan továbbra sem. Van rá forrás számszakilag tekintve, de akkor ki kell 
mondani, hogy ez az év volt az utolsó, amikor Szeghalmon beruházás volt, és ha 
a  jelenlegi  infrastruktúrát  üzemeltetik:  könyvtár,  múzeum,  iskola  változatlan 
formában,  akkor  a  következő  években  nulla  Ft  körüli  állapotba  kerülhet  az 
Önkormányzat.  Elgondolkodtató,  hogy  bázis  alapon  voltak  a  tervezések  az 
intézményeknél,  és  történtek-e  valamilyen  intézkedések  a  válság 
ellensúlyozására. Szeghalom ugyanis most kedvező helyzetben van a megyében 
lévő településeket tekintve az adóbevételt illetően, de ebben bármikor változás 
lehet,  ami  kellemetlen  meglepetéseket  eredményezhet.  A  városközpont 
rekonstrukcióval  kapcsolatban  hangsúlyozza,  hogy  a  támogatást  nem  adják 
ingyen, ezért nyilvánvalóan az önkormányzatnak valamit teljesítenie kell majd a 
támogatási szerződés szerint. A Könyvtár nem kap normatívát, de várhatóan ezt 
az  intézményt  nem  tudni,  hogy  hány  évre,  de  üzemeltetni  kell  megfelelő 
kitételek mellett, ami az intézmény fenntartásának költségét nagyban növelheti. 
A Múzeumnál ugyanez várható, a Megyénél is tapasztalható volt, hogy amikor 
megnyerte  a  támogatást  és  úgy  tűnik,  hogy  az  5  éves  ciklus  lejártával 
kasszazárásnál  majdnem nullszaldós.  Tehát ezeket  az intézményeket  tekintve, 
nem látja visszaköszönni a számokat a költségvetésben. Összességében, miután 
nem látható  hogy ez  a  város  hogyan lesz  finanszírozható  az  elkövetkezendő 
években, a FIDESZ frakció ezt a költségvetést nem fogja megszavazni.
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Kardos László testületi tag: Ha eddig is pesszimistán néztek volna a jövő elé, 
akkor  egy  pályázatot  sem  kellett  volna  beadni  a  városnak  a  fejlesztések 
megvalósítása  érdekében.  Azt  kell  eldönteni,  hogy  a  városközpont 
rekonstrukciót megvalósítja-e az Önkormányzat, és ehhez hozzáteszik-e a 200 
M Ft-os hitelt, vagy nem. Véleménye szerint mindez alaposan elő van készítve, 
és ezen nincs szégyenkeznivaló.

Gajda Mihály testületi tag: Vitatja az alapos előkészítést, mert ha az lenne, ez 
már  rég  megvalósult  volna,  és  nem  most  az  utolsó  évben,  rohamtempóban 
felhasználni ezt a pénzt, és a beruházást ilyen módon megvalósítani. Ki az, aki 
ezt nem akarja, de számolni kell ennek hatásaival is.

Kardos  László  testületi  tag: Alapos  előkészítés  előzte  meg  a  pályázat 
benyújtását, nem rohamtempóról van szó, hiszen 1,5 éve folynak a pályázattal 
kapcsolatos tennivalók.

Dr. Farkas József alpolgármester: Gajda képviselőtársa által felvetett kételyek 
mindenkiben megfogalmazódnak, hogy mi lesz az elkövetkezendő években, de 
képviselőtársa elmulasztott valamilyen javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy 
hogyan lehetne kitérni a problémák elől, amelyek nyomasztani fogják a város 
költségvetését 2011-12-13-ban. Két oldalról is nyomasztják, egyrészt lesz egy 
nagy könyvtár,  valamint  múzeum és annak a költségvetése,  másrészről  pedig 
szűkülni fognak a helyi adóbevételek, ezt a kettőt össze kell egyeztetni. Ettől a 
200 M Ft-os hitel felvételétől nem kell félni, mert ezeket a problémákat, melyek 
felvetődtek, ezt a város saját bevétele még finanszírozhatóvá teszi. Probléma, 
hogy nyílván egyik adóbevételnél sem lesz növekmény, és még a 2009. évet a 
város megúszta kisebb megrázkódtatással, de a 2010-et már nem biztos. Tehát 
konkrét javaslatot hiányolt Gajda képviselőtársától, hogy mit kellene tenni. Az 
összes intézményt át kellene értékelni, és meg kellene tenni, amit már korábban 
is megtett a városvezetés a város érdekében. Át kellene gondolni, hogy hogyan 
lehet a költségeket csökkenteni, mert a bevételek növelésére nincs lehetőség. A 
kiadásokat lehetne csökkenteni létszámcsökkentéssel is, ami fájó dolog, és ezt 
képviselőtársa is kimondhatta volna. Ebben az évben még elkerülhető lesz ez az 
intézkedés, de jövőre ezeket az intézményi kérdéseket a város nem biztos, hogy 
meg tudja spórolni, hiszen a kiadás nő, a bevétel pedig csökken. A beruházást 
illetően eddig tartott  mindennek a  megindítása,  és  nem az utolsó pillanatban 
kezdték meg. Erről akkor sem kell lemondani, ha fájó intézkedésekre kerül sor. 
Javasolja, hogy a tervezett beruházást még hitel felvétele esetén is valósítsa meg 
az Önkormányzat, és javasolja a költségvetésről szóló előterjesztés elfogadását 
is.

Dr.  Farkas  Erzsébet  testületi  tag: Hangsúlyozza,  hogy  az  egész  működési 
kiadásnak a 73 %-a bérjellegű, valamint annak járulékai teszik ki, és az egyéb 
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kiadásokat  tekintve  10  %  marad  a  fejlesztésre.  Csatlakozik  a  korábbi 
hozzászóláshoz, a létszámcsökkent említve, hiszen minden területen csökken a 
gyereklétszám. Újból megfogalmazza, hogy felügyelni kell a múzeum, könyvtár 
költségvetését, ahol nincs támogatás.

Pákozdi  Gábor testületi  tag: Az elmúlt  8 év költségvetésére  visszatekintve, 
mintegy 3000 M Ft beruházás történt a városban, amely pályázati támogatásból 
valósult  meg,  a  saját  erő  biztosítása  mellett.  Nincs  miért  szégyenkeznie  a 
városnak, ez most 1400 M-ról szól, ami meg van tervezve, a fedezete is ott lesz 
mellette, és a 200 M hitel felvétele szükséges. 12 éve tervezi a város, hogy a 
Nagy  M.  utcát  rendbe  akarja  tenni,  ez  most  szerepel  a  tervek  között,  és 
várhatóan megvalósul  a  városközpont  rekonstrukció által,  mint  ahogyan más 
fejlesztések  is  a  központban.  Működési  költségre  hitel  felvételét  soha  nem 
kezdeményezték,  de  fejlesztésre  fordítandó  hitel  felvétele  ilyen  körülmények 
között  nem  jelenthet  gondot.  Meg  kell  nézni  a  rendelet-tervezet  9.  sz. 
mellékletét,  hogy  39  tétel  szerint  milyen  sok  egyéb  beruházás  fog  még 
megvalósulni a városban a nagy beruházáson felül. Fontosnak tartja továbbra is, 
hogy  figyelni  kell  az  általános,  illetve  középiskola  maximális  felújítására 
irányuló  pályázatokat,  mivel  szükségszerű  az  épületek  felújítása  még  hitel 
felvétele esetén is. Véleménye szerint ez a költségvetés a működést biztosítani 
fogja, és javasolja elfogadását.

Farkas Zoltán testületi tag: Amikor arról van szó, hogy 200 M Ft hitelre van 
szükség beruházáshoz, meg kellene vizsgálni, hogy amire fordítják az termel-e 
bevételt és ezáltal várható-e a beruházás önköltségének megtérülése. Például ha 
a Polgármesteri Hivatal épületének fűtéskorszerűsítésére pályáznának, akkor ez 
a fűtési költségeken megtérülne. Ezzel szemben a D’Orsay kastély felújítására 
fordított pénz nem fog bevételként sehol megtérülni, sőt számolni kell az átadás 
után  azzal,  hogy  ez  a  működési  költségben  többletkiadást  fog  jelenteni.  Ha 
csökkenés várható a helyi adóbevételeknél, akkor nem biztos, hogy a következő 
években  hozzá  tudja  tenni  az  önkormányzat  az  eddigi  kiegészítését  az 
intézmények  működéséhez.  A  múzeum  D’Orsay  kastélyba  kerülése  esetén 
várható olyan előírás, hogy a látogatók számát 5 éven belül fel kell fejleszteni, 
amihez sokkal értékesebb kiállításokat kell rendezni, ehhez azonban nagyon sok 
pénzt  kell  hozzá tenni.  Amennyiben a  látogatóbarát  múzeumot  nem tudja  az 
Önkormányzat  finanszírozni,  akkor  nem realizálódik a  látogatók száma,  amit 
indikátorként előír a finanszírozó európai unió. Ilyen esetben pedig vissza kell 
fizetni  a  támogatási  összeget.  Ebből  a  szempontból  ez  a  fejlesztés,  a  kastély 
felújítása sokkal több veszélyt rejt magában, akár a fűtési költségét tekintve is. 
Az a véleménye, hogy közművelődésre fordítani kell, csak lényegesen nagyobb 
odafigyeléssel. Az intézmények költségvetésével kapcsolatban megjegyzi, hogy 
még  mindig  bázis  alapon  történik  a  tervezés,  eközben  az  önkormányzatok 
jelentős száma áttért a feladat alapú finanszírozásra. Ez nem azt jelenti, hogy 
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nem kell  az  önkormányzat  saját  bevételéből  ehhez  hozzá  tenni,  de  meg  kell 
nézni, hogy melyek azok a bevételek, amelyekből az adott feladatok elláthatóak. 
Meg  kell  vizsgálni,  mert  ha  jövőre  nem realizálódik  ennyi  bevétel,  és  nem 
csökkennek  a  kiadások,  akkor  az  egyensúly  felbillen  és  utána  nemcsak 
beruházásra kellene hitel, hanem működésre is. Onnan kezdve, ha egy település 
működési hitelre szorul, komolyabb fejlesztésekről lemondhat, mivel az önerőt 
már nem tudja finanszírozni és maga előtt görgeti az adósságokat.

Macsári  József  polgármester: Egyetért  azokkal  a  képviselőtársakkal,  akik 
aggódnak a  város  költségvetése  miatt,  amely  minden  évben visszatérő  téma. 
Annak  ellenére,  hogy  a  költségvetést.  2009.  december  20.  óta  tárgyalják, 
mindenkinek lehetősége lett volna ezeken az egyeztetéseken tevőlegesen részt 
venni, de az aggodalmakon kívül nem túl sok előremutatást lehetett hallani a 
hozzászólásokból.  A városközpont rekonstrukcióra vonatkozóan visszatekint a 
2007.  júniusi  döntésre,  amikor  elhatározták  a  pályázat  benyújtását,  és  ezt  a 
FIDESZ is megszavazta egyetértve a beruházással. Az sajnos nem a Képviselő-
testületen múlt, hogy ennyi idő eltelt, és megemlíti, hogy közel 200 kg anyagot 
kellett  leadni  az  irányítóhatóságnak.  Örömmel  lehet  venni,  hogy már  most  a 
beruházás  megkezdése  előtt  állnak,  amibe  vállalkozásokat  is  bevont  az 
Önkormányzat, akik munkahely megtartó és teremtő kötelezettségeket vállaltak 
ez által. Elhangzott a D’Orsay kastéllyal kapcsolatban a Könyvtár és a Múzeum 
fűtése, ahol új technológia szerint kedvezőbb lesz fűtésköltség. Egyetért azzal, 
hogy megszigorításokra van szükség, sajnos nem lépte meg a város, ahogyan azt 
korábban tette, amikor 20 fős létszámcsökkentésről döntött a Képviselő-testület. 
Létszámcsökkentést eredményez egyébként majd az is, hogy a 2 intézmény egy 
épületben lesz  a kastély felújítása  után.  Mindkét  intézményvezetővel  közölve 
lett,  hogy  ennyi  létszámmal  nem működhet  tovább  az  egyesített  intézmény, 
főleg  annak  tudatában,  hogy  közművelődési  feladatokra  és  sportra  2010. 
januártól  nem kap normatívát  a  város..  2005-ben létszámleépítés  volt,  voltak 
olyan önkormányzatok, ahol időközben több száz fős leépítést hajtottak végre, 
de  itt  mindig  számon  tudják  kérni  a  döntéshozókon  a  Kjt.  és  a  közoktatási 
törvényből fakadó kötelezettségeket. Azt kell azonban szem előtt tartani, hogy 
ha  a  gyereklétszám  csökken  a  feladatellátás  is,  és  ez  minden  intézménynél 
felülvizsgálatra  kerül  az  év  során.  A  fentiek  után  javasolja  elfogadásra  az 
előterjesztést,  amely  még  nem  végleges,  hiszen  még  számtalanszor  kerül 
módosításra.  Elsőként  szavazásra  bocsátja  Szeghalom  Város  Önkormányzat 
2010.  évi  költségvetési  rendelet-tervezetét,  és  szavazás  eredménye  alapján 
megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  10  igen,  5  ellenszavazat,  1 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2010. (II. 23.) sz.
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r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  –  többször 
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, az államháztartás működési 
rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.  19.)  Kormányrendelet  alapján,  a  Magyar 
Köztársaság  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX.  törvény 
figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A  rendelet  hatálya  kiterjed  az  Önkormányzatra,  valamint  az  Önkormányzat 
költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a 
címrendet az alábbiakban állapítja meg:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

Cím Megnevezés
1. Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2. Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola
3. Tildy  Zoltán  Általános  Iskola,  Alapfokú  Művészetoktatási 

Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.
4. Városi Tűzoltóparancsnokság
5. Művelődési- Sport és Szabadidő Központ

Önállóan működő költségvetési szervek

6. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
7. Nagy Miklós Városi Könyvtár
8. Sárréti Múzeum

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalon belül az 5. 
sz. melléklet szerinti szakfeladatrendet határozza meg.

3. §
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(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének
a./ bevételi főösszegét 2.425.788 ezer Ft-ban
b./ kiadási főösszegét 2.425.788 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 3.§ (1) a./ pontban meghatározott bevételi főösszeget 
az alábbi bontásban határozza meg:

aa./ Működési bevételek 1.844.377 ezer Ft
ab./ Felhalmozási bevételek    190.670 ezer Ft

Pénzforgalmi bevételek összesen: 2.035.047 ezer Ft
ac./ Előző  évi  pénzmaradvány  igénybevétele 

(pénzforgalom nélküli bevétel)
   190.741 ezer Ft

ad./ Fejlesztési célú, éven túli hitel    200.000 ezer Ft
Finanszírozási bevételek összesen:    390.741 ezer Ft
Bevételek (pénzforg. és finanszírozási) mindössz.: 2.425.788 ezer Ft

(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) b./ pontban meghatározott kiadási főösszeget 
az alábbi bontásban állapítja meg:

ba./ Működési kiadások 1.904.660 ezer Ft
bb./ Felhalmozási kiadások    521.128 ezer Ft

Pénzforgalmi kiadások összesen: 2.425.788 ezer Ft

(4)  A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési bevételek és a működési 
kiadások különbözeteként keletkezett 60.283 ezer Ft működési hiányt az előző 
évi működési célú pénzmaradványból finanszírozza.

(5)  A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  felhalmozási  bevételek  és  a 
felhalmozási kiadások különbözeteként keletkezett 330.458 ezer Ft felhalmozási 
hiányt  130.458  ezer  Ft  mértékben  az  előző  évi  felhalmozási  célú 
pénzmaradványból, míg a fennmaradó hiányt 200.000 ezer Ft éven túli lejáratú 
hitelből finanszírozza.

(6)  A  Képviselő-testület  a  költségvetés  tartalékát  az  l.  sz.  mellékletben 
foglaltaknak megfelelően 55.493 ezer Ft-ban határozza meg,

Ebből:
- általános tartalék 15.000 ezer Ft
- felhalmozási céltartalék 45.493 ezer Ft

melyből a megvalósítandó beruházások, felújításokhoz rendelt saját erő:
 Szeleskerti főgyűjtő csatorna rekonstrukció (DARFT)
 Várhelyi ifjúsági tábor felújítása
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 Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése
 Általános Iskola régi szárnyának felújítása
 Petőfi utca útburkolatának felújítása

(7)  A Képviselő-testület  a  működési  és  felhalmozási  célú bevételi  és  kiadási 
előirányzatokat mérlegszerűen, finanszírozási célú műveletekkel, egyensúlyban 
a 4. sz. melléklet szerinti részletességgel fogadja el.

Költségvetési bevételek

4. §

(1)  Az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti 
részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Képviselő-testület  az  önkormányzat  önállóan  működő  és  gazdálkodó, 
továbbá  önállóan  működő  intézményeinek  bevételeit  forrásonként  a  2.  sz. 
melléklet szerint fogadja el.

(3) A  2009.  évi  CXXX.  törvényben  meghatározott  állami  támogatásokat  – 
tájékoztató jelleggel – az A-E. mellékletek tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

5. §

(1)  A Képviselő-testület  az  önkormányzat,  valamint  az  önállóan  működő  és 
gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézményeinek működési-, felhalmozási 
kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 1. és 3. sz. melléklet szerint 
határozza meg.
(2)  A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  intézményeinek  (címeinek)  és  a 
Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát a 3., 5. sz. 
melléklet szerint állapítja meg.

(3)  A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  2010.  évre  tervezett  felhalmozási 
kiadásait célonként, a felújítási  kiadásokat feladatonként a 9. sz. mellékletben 
meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló  programok,  projektek  bevételeit,  kiadásait  a  9/1.  sz.  melléklet 
szerint határozza meg.

(4)  A  felhalmozási  bevételi  és  kiadási  előirányzatokat  célonként  és 
feladatonként  tájékoztató  jelleggel,  mérlegszerűen  a  „Tájékoztató  adatok  V.” 
melléklet mutatja be.
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6. §

Az  Önkormányzat  kezességvállalásait,  valamint  a  hosszú  távú 
kötelezettségvállalásait  a  7.  és  8.  sz.  melléklet,  a  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat  költségvetést  elfogadó  határozatát  a  10.  sz.  melléklet 
tartalmazza.

7. §

Az  önkormányzat  2010.  évi  várható  bevételei  és  kiadási  előirányzatainak 
teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet foglalja 
magába.

8. §

A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  2010-2012.  évre  a  gördülő  tervezés 
keretében  előre  jelzett  bevételi  és  kiadási  előirányzatait  működési  és 
felhalmozási részletezésben a „Tájékoztató adatok IV.” melléklet szerint fogadja 
el.

9. §

A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  által  fenntartott  intézmények 
költségvetését és támogatását bemutató adatokat a „Tájékoztató adatok I.” , a 
2010.  évre  vonatkozó  társadalom-  és  szociálpolitikai  kiadásokat  tartalmazó 
adatokat a „Tájékoztató adatok II.”, míg a nyújtott támogatásokat és pénzeszköz 
átadásokat  bemutató  adatokat  a  „Tájékoztató  adatok  III.”  melléklet  szerint 
elfogadja.

A költségvetési létszámkeret

10. §

Az  önkormányzat  intézményenkénti  létszámkeretét  -  álláshelyek  számát, 
valamint a közfoglalkoztatottak éves átlaglétszámát - a 6. sz. melléklet szerint 
állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §
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Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
megváltoztathatóak.

12. §

(1) A  Képviselő-testület  kizárólagos  hatáskörébe  tartozik  a  költségvetési 
rendelet módosítása.

(2)  Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési 
fejezet  vagy  elkülönített  pénzalap  az  önkormányzat  számára  pótelőirányzatot 
biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

13. §

Az  önkormányzat  önállóan  működő  és  gazdálkodó  intézményei  saját 
hatáskörben  előirányzat-módosítást  hajthatnak  végre.  Az  előirányzat-
módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 
napon belül köteles tájékoztatni.

14. §

(1) A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §.(2) bekezdésének 
figyelembevételével  a  Polgármesteri  Hivatalhoz  tartozó  szakfeladatok 
előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.

(2) Felhatalmazást  kap a polgármester  arra,  hogy évi 1 millió  Ft keretösszeg 
erejéig, saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást.

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját 38.650 
Ft-ban állapítja meg.

16. §
Az intézmények finanszírozása nettó módon, az intézmények által készített (az 
önkormányzat  által  elfogadott)  előirányzat  felhasználási  ütemterv  alapján 
történik.

Záró rendelkezések

17. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit  azonban 2010. 
január 01. napjával kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.
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Macsári  József  polgármester: Szavazásra  bocsátja  továbbá  a  beruházás 
finanszírozásához maximum 200 millió Ft összegű hitel felvételére vonatkozó 
javaslatot.  Szavazás  alapján  megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  11  igen 
szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

10/2010. (II. 22.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  hazai  forrásból 
megvalósuló  városközpont  rekonstrukció  finanszírozására  2010.  évre  hitel 
felvételét határozza el.
A  hitel  összege  maximum  200  M  Ft,  amelynek  visszafizetése  2  ütemben 
történik 2011-ben.

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

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a költségvetés tárgyalásakor 
elhangzott  indítványt,  miszerint  a  lakásalapban  lévő  szabad  pénzforrás 
felhasználását  engedélyezze  a  Képviselő-testület  azzal,  hogy 2010.  december 
31-ig  kerüljön  visszaforgatásra  a  lakásalapba,  hogy  ez  által  hitelkamat  ne 
terhelje  erre  az  összegre  vonatkozóan  a  várost.  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

11/2010. (II. 22.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
lakásalapban  lévő  szabad  pénzforrás  felhasználásra  kerüljön,  2010. 
december 31. visszapótlási kötelezettséggel.

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

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Macsári József polgármester
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3. sz. napirend: Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési 
nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Az  előterjesztés  az  önkormányzat 
intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek módosításáról 
szól. A módosítás arra vonatkozik, hogy kedvezményes összeg lett megállapítva 
a  cafatéria  rendszer  keretén  belül  az  önkormányzati  dolgozók  részére,  akik 
igénybe veszik a napközi konyháról az étkezést. Bizottságok tagjai támogatták a 
rendelet-tervezetet.  Kérdezi,  hogy  van-e  az  előterjesztéssel  kapcsolatban 
hozzászólás.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nem  volt,  majd  a  rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja azt. Szavazás eredménye 
alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  16  igen szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2010. (II. 23.) sz.
rendelete

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.  melléklet  helyébe,  e  rendelet 
melléklete lép. 

2. §

Ez a rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően 
igénybe vett szolgáltatások esetében kell alkalmazni.

4. sz. napirend: Képviselő-testület 2010. évi munkaterve
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester:  A munkaterv összeállításánál voltak képviselői 
javaslatok, amelyet a Képviselő-testület tagjaitól minden évben bekérnek, kéri 
ezzel kapcsolatban a kérdéseket, észrevételeket.

Gajda  Mihály  testületi  tag: A  munkatervvel  kapcsolatban  elmondja,  hogy 
korábban szó volt  arról,  hogy az országgyűlési  képviselő bármikor  megtartja 
tájékoztatóját, de nem a választás előtti időszakra kellene tenni ezt a napirendet. 
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Véleménye szerint a választás előtt már nem kellene tartani olyan testületi ülést, 
ahol ilyen fő napirendek szerepelnek. A Megyénél is április után tartanak ülést, 
márciusban már sehol nem tartanak. Javasolná képviselőtársainak, hogy ezt itt is 
vegyék  figyelembe,  legfeljebb  rendkívüli  ülésen  tárgyalják  azokat  az 
előterjesztéseket,  amelyekben  feltétlenül  szükséges  döntést  hozni.  A  Kórház 
beszámolójával  sem értenek  egyet,  hogy  ez  a  választás  előtti  időszakra  van 
tervezve.

Mester Csaba testületi tag: Választás előtt nem szokott már lenni nyilvános 
testületi ülés.

Hegyesi  Zsuzsanna  testületi  tag: A  bizottsági  üléseken  véleményezték  a 
munkatervet,  és  azzal  mindenki  egyetértett,  a  képviselő  úr  sem jelezte  ilyen 
jellegű észrevételét. Miért nem lehetett ezt elmondani a bizottsági ülésen?

Gajda Mihály testületi tag:  Erről most  kell dönteni, amit  a FIDESZ frakció 
nem támogat. Javasolja továbbra is, hogy márciusban nyilvános testületi ülés ne 
legyen.

Macsári József polgármester: Az előterjesztést az elhangzott javaslattal együtt 
szavazásra  bocsátja,  amelynek  eredményeképpen  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület  15  igen  szavazattal,  1  tartózkodás mellett  az  alábbi 
határozatot hozta:

H a t á r o z a t

12/2010. (II. 22.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Képviselő-testület 
2010.évi  Munkatervét a  határozat  mellékletében  foglaltak  szerint  határozza 
meg.

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

Határidő: Folyamatos, Értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester

5/1. sz. napirend: Városi Polgármesteri Hivatal Szeghalom Alapító Okirat 
módosítása
Előadó: Macsári József polgármester
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Macsári  József  polgármester:  A  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okiratát 
módosítani  szükséges  2010.  januártól  alkalmazandó  szakfeladatok  változása 
miatt.  Bizottsági  ülésen  véleményezték  az  előterjesztést,  és  azt  elfogadásra 
javasolták.  Kéri  ezzel  kapcsolatban  a  hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy 
hozzászólás  nem  volt,  és  az  előterjesztést  szavazásra  terjeszti,  amelynek 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

13/2010. (II. 22.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi 
Polgármesteri Hivatal Szeghalom Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1., Az Alapító okirat 1. sz.melléklete az alábbiakkal egészül ki:
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok (1. sz. melléklet)
900400 kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése.
812900 egyéb takarítás
841129 önkormányzati  és  többcélú  kistérségi  társulás  pénzügyi 

igazgatása
841906 finanszírozási műveletek
841907 önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel.
841908 fejezeti és általános tartalékok elszámolása

2., Az Alapító Okirat módosításai 2010. március 1. napján lépnek hatályba.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

5/2. sz. napirend: Tatár Krisztina bizottsági tiszteletdíjáról való lemondása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Ismerteti  az  előterjesztést,  amelyben  Tatár 
Krisztina  lemond  a  bizottsági  tiszteletdíjáról  mindaddig,  amíg  az  Oktatási  és 
Kulturális Bizottság tagja, és rendelkezése szerint a tiszteletdíját felajánlotta a 
Plébánia részére. Bizottságok az előterjesztést tudomásul vették és támogatták 
azt. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az 
előterjesztés  határozati  javaslatait  szavazásra  bocsátja.  Szavazás  eredménye 
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alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

H a t á r o z a t

14/2010. (II. 22.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  Tatár 
Krisztina, az Oktatási és Kulturális Bizottság külső tagja  tiszteletdíjról való 
lemondását. A  tiszteletdíj  járulékokkal  számolt  összege:  284.480,-  Ft,  mely 
összeget működési célú általános tartalékba kell helyezni. 
A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  további  szükséges  lépések 
megtételére.

Határidő: Az  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetési  rendeletének  első 
módosítása
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

15/2010. (II. 22.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (külön 
megállapodásban szereplő elszámolási kötelezettség mellett)  támogatást nyújt 
a  Szeplőtelen Fogantatás  Plébánia (5520 Szeghalom Tildy  u.  28.)  részére 
284.480,-  Ft összegben,  melynek fedezete  Szeghalom Város  Önkormányzata 
2010. évi általános tartaléka. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a 
további szükséges lépések megtételére.

Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Macsári József polgármester

5/3.  sz.  napirend:  Szavazatszámláló  Bizottság  tagjainak,  póttagjainak 
megválasztása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A 2010. évi országgyűlési képviselőválasztásra 
szavazatszámláló bizottságokat kell választani, ezeknek száma most csökkent, és 
a bizottságok tagjait, póttagjait meg kell választani. A bizottságok elfogadásra 
ajánlották az előterjesztést, kéri a hozzászólásokat. 

Dr. Farkas József alpolgármester: A napirend kapcsán szeretné kérni minden 
bizottsági tagtól, hogy aki vállalja ezt a megbízatást, a szavazás idején töltse le 
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az  egész  napot  a  kijelölt  szavazókörben,  így  elkerülhetővé  válik,  hogy  a 
bizottság munkáját bárki is kifogásolhatja.

Macsári József polgármester: Mindenkinek az érdeke az, hogy a választások 
tiszták  legyenek,  és  semmiféle  gyanú  ne  árnyékolja  be  a  szavazatszámláló 
bizottság  munkáját.  A  tagoknak  tisztában  kell  lenniük  a  feladatukkal,  és 
amennyiben ezt vállalták, annak eleget kell tenniük, és elvárható, hogy egész 
nap folyamán tartózkodjanak a választás helyszínén. Javasolja az előterjesztés 
elfogadását,  és  azt  szavazásra  bocsátja,  amelynek  eredménye  alapján 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

16/2010. (II. 22.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  évi 
országgyűlési képviselőválasztásra a  Szavazatszámláló Bizottságba az alábbi 
tagokat, póttagokat választja meg. 

1 sz. szavazókör: Szeghalom Kossuth u. 18. (Gondozási Központ)
1./ Tóth Ferencné Szeghalom Kossuth u. 10..
2./ Bezsei Mária Szeghalom Bajcsy Zs. u. 54.
3./ Matusek Tiborné Szeghalom Fáy u. 8/A. IV.em.9.
4./ Tótka Lászlóné Szeghalom Kinizsi u. 13.
5./ Horváth Zoltánné Szeghalom Simon F. u. 15/1.     

Póttag: Veress Mihályné Szeghalom Nádasdy u.31/1.

2. sz. szavazókör:Szeghalom Dózsa u. 17-19. (Általános Iskola)
1./ Ács Andrásné Szeghalom Dózsa u. 1-3/B.
2./ Balla Ferencné Szeghalom Dózsa u. 27-31. III. e.42.
3./ Zsombokné Danek Magdolna Szeghalom Dózsa Gy. u.  
Póttag: Bihari Edit Szeghalom Dózsa Gy. u.

3. sz. szavazókör: Szeghalom Tildy u. 17-21. (Általános Iskola)
1./ Molnár Károlyné Szeghalom Széchenyi u. 61/1.
2./ Deim Sándorné Szeghalom Széchenyi u. 62/1.
3./ Bereczki Márta Szeghalom Nádasdy u. 52/1.
Póttag: Gyimesi Sándorné Szeghalom Bocskai u.

4. sz. szavazókör: Szeghalom Tildy u. 17-21. (Általános Iskola)
1./ Bakóné Hajdu Mária Szeghalom Bocskai u. 5-7.
2./ Raggambi Fluck Edit Szeghalom Bocskai u. 43/1.
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3./ Döge Ferencné Szeghalom Somogyi B. u. 3/1.
Póttag: Kaszanyiné Hajdu Julianna

5. sz. szavazókör: Szeghalom Széchenyi u. 60.(Vízügy)
1./ Farkas Péterné Szeghalom Vörösmarty u. 12.
2./ Szívos Ferencné Szeghalom Jókai u. 20.
3./ Bereczki Gyuláné Szeghalom Nádasdy u. 52/1.
Póttag: Szabóné Farkas Irma Szeghalom Széchenyi u. 42.

6. sz. szavazókör: Szeghalom Petőfi u. 3. (Óvoda)
1./ Leó Zoltánné Szeghalom Bajcsy Zs. u. 29-31.
2./ Balla Lászlóné Szeghalom Bajcsy Zs. u. 15/1.
3./ Szakácsi Zoltánné Szeghalom Nádasdy u. 26.
Póttag: Barta Sándor Szeghalom Bajcsy-Zs. u. 23-27.

 7. sz. szavazókör: Szeghalom Újtelep III. u. 15. (Óvoda)
1./ Vasné Szívos Ilona Szeghalom Újtelep XVII.u.7.
2./ Herczeg Istvánné Szeghalom Újtelep III. u. 31.
3./ Dékány Gyula Újtelep III. u. 41.
Póttag: Erdei Erika Szeghalom Toldi u.

Kisebbségi  szavazókör: Szeghalom Újtelep III.u.15. (Óvoda)
1./ Kalászné Váradi Tünde Szeghalom Bocskai u. 1-3/B.
2./ Lévainé Kiss Katalain Szeghalom Petőfi u. 39.
3./ Kótiné Rádai Margit Szeghalom Újtelep
4./ Gyimesi Sándor Szeghalom Újtelep II. u. 20.
5./ Száva Sándorné Szeghalom Hunyadi u. 21.
Póttag: Szabó Mária Szeghalom Bocskai u.

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

Határidő: Értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester

5/4. sz. napirend: Közbeszerzési szabályzatról szóló határozat kiegészítése
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Ismerteti  az  előterjesztést,  a  közbeszerzési 
szabályzat  szükség  szerinti  kiegészítését,  amelyet  bizottsági  ülésen  szintén 
tárgyalták, és bizottsági tagok elfogadásra javasolták a határozati javaslatot. Kéri 
a  hozzászólásokat.  Hozzászólás  nem  volt,  és  az  előterjesztést  szavazásra 
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bocsátja, amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 
16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

17/2010. (II. 22.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  közbeszerzési 
szabályzatról  szóló  138/2004.(X.01.)  sz.  határozatát (továbbiakban: 
szabályzat) az alábbiak szerint egészíti ki.

1./ A Szabályzat VII. Fejezete az alábbi 2., ponttal egészül ki:
„2./ Az ajánlattevő ajánlatának kötelezően elvárt eleme az ajánlatkérés tárgya 
megvalósíthatósága  és  fenntarthatósága  környezetbarát  elemeinek 
bemutatása.  A Szabályzat  1.  sz.  melléklete  az  ajánlások  a  környezetbarát 
közbeszerzés bevezetéséhez című dokumentum.”

2./ A határozat 2010. március 1-én lép hatályba.

Határidő: 2010. március 1., Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester, Közbeszerzési Bizottság

5/5. sz. napirend: Önkormányzat Kommunikációs Terve
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Ismerteti  az  Önkormányzat  Kommunikációs 
Tervét,  amelynek  anyagát  bizottsági  üléseken  megtárgyaltak,  és  a  bizottsági 
tagok elfogadásra javasolták Képviselő-testület felé. Kéri ezzel kapcsolatban a 
kérdéseket,  észrevételeket.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nem  volt,  és  az 
előterjesztést  szavazásra  terjeszti.  Szavazás  alapján  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

18/2010. (II. 22.) Ökt. sz.

1./  Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
Önkormányzat  Kommunikációs  Tervét (melléklet)  2009-2013-ig  terjedő 
időszakra elfogadja.

2./  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  további  szükséges  intézkedések 
megtételére.
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Határidő: 8 napon belül, Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

5/6. sz. napirend: Vízterhelési díj mértékének megállapítása 2010. március 
1-től
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Az  előterjesztés  a  2010.  március  1-től 
alkalmazandó vízterhelési díjról szól, amelyet a Képviselő-testületnek jóvá kell 
hagynia. Úgy tűnik, hogy beérik annak a beruházásnak az eredménye, amit a 
víztisztító mű felújítása jelent. Arról lehet számot adni, hogy több mint felével 
csökkent a vízterhelési díj 3 tétele, és ez jelentős csökkenést jelent. Bizottsági 
tagok támogatták az előterjesztést. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem hangzott el, 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

19/2010. (II. 22.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  árhatóság 
egyetért a Békés Megyei Vízművek Zrt. által megállapított, Szeghalom városra 
vonatkozó  vízterhelési  díj  meghatározásának  módszerével  és  így  a  díj  2010. 
március 1-től alkalmazott mértékével.
A vízterhelési díj mértéke 2010. március 1-től:

Lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást
igénybevevő: 5,70 Ft./m3+ÁFA

(13,00 Ft/m3+ÁFA)
Hatósági csatornadíjat fizetendő igénybevevő: 8,60 Ft./m3+ÁFA

(19,50 Ft./m3+ÁFA)
Szippantott  (kihordásos)  szennyvíz  után 
fizetendő:

12,80 Ft./m3+ÁFA
(29,30 Ft/m3+ÁFA)

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

Határidő: 2010. március 1.
Felelős: Macsári József polgármester
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5/7. sz. napirend: Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Az  előterjesztést  tekintve  tulajdonképpen 
részben  meg  kell  erősíteni  egy  korábbi  határozatot.  Az  ivóvízminőség-javító 
programba Töviskes és Halasmajor vonatkozásában Szeghalomhoz tartoznak az 
adatok,  ezt  a  határozatba bele kell  foglalni,  és  meg kell  erősíteni,  hogy a  D 
variációt  támogatja  Szeghalom  Város  Képviselő-testülete,  amiről  már  volt 
döntés. A határozati javaslatot még ki kell egészíteni azzal is, hogy tudomásul 
veszi  a  Képviselő-testület,  hogy  bármelyik  település  csatlakozhat  hasonló 
feltételekkel ehhez az ivóvízminőség javító programhoz.

Pákozdi  Gábor  testületi  tag: Arad  és  a  Békés  Megyei  Önkormányzat 
koncepciós  vízellátását  veti  fel,  és  amennyiben  az  előterjesztés  szerinti 
vízellátást elfogadják, ami még sem valósul meg, akkor tudnak-e csatlakozni a 
másikhoz,  aminek  a  megvalósulása  még  szintén  kérdéses.  Ezek alapján  nem 
lehet tudni, hogy lesz-e egészséges víz Szeghalmon, vagy nem.

Macsári József polgármester: Az aradi vízbázishoz való csatlakozásnak egy 
célja  van,  részben  a  dél-Békési  regionális  rendszerre  való  csatlakozás, 
amennyiben létrejön egy közös vállalat, ami ezt üzemelteti, a víz hígítását fogja 
szolgálni.  Abból  a  szempontból,  hogy  a  regionális  rendszert  hogyan  fogják 
bővíteni,  akármelyik  pályázatból,  az  aradi  vízrendszerhez  nincs  köze  az 
előterjesztésnek.  Egyedül  azt  szolgálja,  hogy  Dél-Békésben  magas  az 
arzéntartalma a víznek és mivel az aradi víz arzénmentes, ezért ezzel hígítják a 
regionális  rendszeren lévő vizet,  és  nem kell  üzemeltetni  azokat  a  víztisztító 
berendezéseket,  amelyek jelentősen  megnövelik  az  önköltségét  az  egészséges 
ivóvíz biztosításának. A kettő úgy kapcsolódik össze, ha végre Észak-Békés is 
csatlakozhat  a  regionális  rendszerhez.  Egyébként  nemcsak  Szeghalmon  a 
legrosszabb  a  helyzet,  hanem  Bucsán  és  Ecsegfalván  is.  Tehát  a  rendszer 
kiépítéséhez nincs köze az aradi víznek, az egyfajta hígítást szolgál, amellyel 
meg tud felelni az uniós elvárásoknak.

Gajda  Mihály  testületi  tag: Megerősíti  a  fentieket  azzal  együtt,  hogy  a 
rácsatlakozás az itteni problémát is megoldaná. Amennyiben Körösladány felé 
gerincvezetéket  építenek,  az  elvileg  Körösladányig  eljut,  tulajdonképpen  egy 
más vízbázisból kerül be a víz a rendszerbe, és ez bonyolult, mert széjjel kell 
választani az utak és a vízbázis tulajdonjogát.

Eitler Gottfried testületi tag: A finanszírozással kapcsolatban mit lehet tudni?

Gajda Mihály  testületi  tag: A 2  ország  között,  amely  erre  a  célra  létrejött 
vállalat, az fogja finanszírozni, ez majd a vízdíjban lesz érezhető.
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Macsári  József  polgármester: Megköszöni  a hozzászólásokat,  és szavazásra 
terjeszti az előterjesztést a fenti 3 pontos javaslattal együtt. Szavazás eredménye 
alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot:

H a t á r o z a t

20/2010. (II. 22.) Ökt. sz.

1./  Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megerősíti  a 
171/2009. (XI. 12.) Ökt. sz. határozatát, miszerint Szeghalom Városa továbbra 
is  részt  kíván  venni  a  Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javító Programban,  és 
csatlakozik  a  megalakítandó  „Közép-Békési  projekttársuláshoz”.  Az 
Önkormányzat a D jelű projektváltozatot továbbra is támogatja.

2./  Az  Önkormányzat  ismételten  kéri  Szeghalom  Töviskesmajor, illetve 
Halasmajor, mint külterületi lakott részek vezetékes ivóvízzel történő ellátását 
a  program keretében,  és  a  költséghaszon  elemzésben  kimutatott  önrészt  a  2 
major esetében vállalja.

3./Képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  programban  érintett  további 
települések is ugyanazon feltételekkel csatlakozzanak a megvalósításhoz. 

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

Határidő: Értelemszerű
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  fenti  napirendhez  kapcsolódóan  még 
elmondja, hogy soron kívüli testületi ülésen számtalanszor tárgyaltak már erről 
az előterjesztésről. Arról is szó volt, hogy a Közép-Békési ivóvízminőség javító 
rendszer Békéscsaba gesztorságával létrejött, volt egy egyeztető bizottság, ahol 
jogi  és  műszaki  alapon  próbálták  azonos  platformra  hozni  a  kapcsolt  42 
települést. Szeghalom város a legutóbbi Megyei Önkormányzat szervezésében 
történt  egyeztetésen  felvetette,  hogy  a  társulási  megállapodásnak  vannak 
értelmezhetetlen és fölöslegesen bonyolult pontjai, amelyek ki lesznek javítva. 
A főjegyző úr holnap ismét részt vesz az egyeztető bizottsági tárgyaláson ezzel 
kapcsolatban,  hogy  mielőbb  dönteni  lehessen  a  társulási  megállapodással 
kapcsolatban, amelyre már korábban is volt döntés.
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5/9.  sz.  napirend:  Közfoglalkoztatás-szervezők  foglalkoztatásának 
támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Macsári József polgármester:

Macsári  József  polgármester: Ismerteti  az  előterjesztést,  a  pályázat 
benyújtásának  lényegét,  miszerint  2  fő  közfoglalkoztatás-szervező 
foglalkoztatásának támogatására vonatkozik a támogatás. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nem  hangzott  el,  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 

21/2010. (II.22.) Ökt.sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  a 
„Közfoglalkoztatás-szervezők  foglalkoztatásának  támogatása”  című, 
KSZM/2010-10221 számú, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt 
pályázat  benyújtásával.  A  pályázat  2  fő  közfoglalkoztatás-szervező 
foglalkoztatását tartalmazza, 2.284.088.- összköltséggel (bér+járulék) amelyhez 
a  Képviselő-testület  saját  forrásként  202.387.-  Ft-ot,  (17,5  %)  a  2010.  évi 
költségvetésében biztosít, melyet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 3/2010. sz. rendelet 1. sz. melléklet KIADÁSOK III/1. Általános tartalék-
ban szerepeltet.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: Azonnal
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester:  A testületi ülésnek egyéb előterjesztése nincs, 
kérdezi a 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 e k:

Kardos  László  testületi  tag: Tájékoztatja  képviselőtársait,  és  a  lakosságot, 
hogy a február 17-i Városfejlesztési Bizottsági ülésen döntést hoztak arról, hogy 
a  járdaépítéshez  szükséges  lakossági  hozzájárulás  összegét  1.400,-  Ft-ban 
állapítja meg a Bizottság. A mai képviselő-testületi ülésen elfogadott 2010. évi 
költségvetésben  4  M Ft  szerepel  járdaépítésre,  és  ezúton  hívja  fel  a  tisztelt 
lakosság figyelmét, hogy amennyiben a körzetükben szeretnének járdát építeni, 
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további információt  a  Műszaki  Irodában kaphatnak,  ahol  az  ehhez szükséges 
formanyomtatványokat átvehetik.

Macsári József polgármester: A fentiek után megköszöni képviselőtársainak a 
munkáját,  a  lakosságnak  a  figyelmét,  és  a  nyilvános  testületi  ülést  lezárja. 
Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmf.

Macsári József Dr. Oláh Ernő
  polgármester címzetes főjegyző
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