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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010. 
február  5-én  tartott  rendkívüli  üléséről  a  Polgármesteri  Hivatal  44.  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,  Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné testületi 
tagok,  Dr.  Oláh  Ernő címzetes  főjegyző,  Polgármesteri  Hivatal  irodavezetői, 
meghívottak, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

Macsári  József  polgármester:  Tisztelettel  köszönti  a  rendkívüli  képviselő-
testületi  ülésen  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület 
határozatképes, mivel 15 fő jelen van. Ismerteti a napirendi pontot, amelynek 
tárgyalásával a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 

1. sz. napirend: Városközpont rekonstrukció új eljárás lezáró döntés
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  városközpont  rekonstrukciós  pályázat  2 
részletét a Közbeszerzési Döntőbizottságnál megtámadták, az egyik a Strabag 
volt, amely nem tudta hitelt érdemlően igazolni, hogy mi miatt tért el 15 %-kal a 
pályázati  kiírásban  rögzített  ártól,  ezt  a  Közbeszerzési  Döntőbizottság 
elutasította.  A másik  a SADE-Magyarország Kft.  volt,  akinek a kérelme egy 
hiánypótlás  jellegű  döntést  eredményezett.  A  Közbeszerzési  Döntőbizottság 
egyhangú határozatot hozott ezekkel kapcsolatban.

Megkéri a rendkívüli testületi ülésen jelenlevő Dr. NagyMihály Tamás ügyvéd 
urat, hogy ezeket részletezze. 

Dr.  Nagymihály  Tamás  ügyvéd: Elmondja,  hogy  a  Strabag  Kft.,  amit 
benyújtott  anyagot,  az  nem  volt  alkalmas  arra,  hogy  meggyőződjenek  a 
megvalósítás  gazdasági  ésszerűségéről,  így  az  teljes  egészében  elutasításra 



került. A SAD Kft.-nél egyetlen elemben talált a Döntőbizottság egy jogsértést, 
a SAD azt kifogásolta, hogy az a vezető személy, akit a Swietelsky Mo. Kft. 
megjelölt,  mint  vezető  tisztségviselőt,  az  a  Gazdasági  társaságokról  szóló 
törvény  szerint  nem  vezető  tisztségviselő.  A  megjelölt  személy  egy 
munkavállaló, aki nála aláírásra jogosult,  és szakmai vezető a régióban. Ez a 
törvény  2009.  október  1.  óta  hatályos,  és  nem  volt  erre  jogeset,  hogy  ezt 
pontosan  hogyan  kell  megítélni.  A  Döntőbizottság  szerint  a  vezető 
tisztségviselőnek,  csak  a  Gazdasági  társaságokról  szóló  törvény  szerinti 
tisztségviselője  érthető.  Ennek  megfelelően  az  eljárás  lezáró  döntést  is 
megsemmisítette,  és  határozatában  rögzíti,  hogy  ez  a  kérdés  hiánypótlásban 
pótoltatható. Kiadtak egy hiánypótlást és megjelölte a Swietelsky Mo. Kft. az 
egyetlen ügyvezető igazgatóját, a szükséges igazolások csatolásával. Így ebben a 
körben azt az érvénytelenségi okot, ami korábban fennállt, azt pótolta.

Macsári  József  polgármester: A  Képviselő-testület  amennyiben  a 
Közbeszerzési  Döntőbizottság  javaslatát  elfogadja,  megerősíti  a  korábbi 
határozatát,  amelyet  a  2010.  december  9-i  rendkívüli  ülésén  hozott  azzal 
kapcsolatban,  hogy kik a kivitelezők egy-egy munkaterületen a városközpont 
rekonstrukcióban.  Kérdezi  képviselőtársait,  hogy  van-e  kérdés,  észrevétel. 
Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nincs,  ezért  javasolja  az  előterjesztés 
elfogadását,  és  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztést.  Szavazás  eredménye 
alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  15  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

1/2010. (II. 05.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Közbeszerzési 
Bizottság  javaslatára  –  a  Közbeszerzési  Döntőbizottság  iránymutatását  is 
figyelembe véve – egyetért azzal, hogy a hiánypótlást követően a  Szeghalom 
„Sárrét Fővárosa” városközpont integrált fejlesztése tárgyú közbeszerzési 
eljárás  4.  részajánlati  kör  tekintetében  a  „Sárrét  Fővárosa”  Közös 
Vállalkozás 1117 Budapest Irinyi J. út 420. B/IV. sz. (Swietelsky Mo. Kft. és 
D-PROFIL Kft.)  legyen az eljárás győztese 324.871.567,- Ft + 25 % ÁFA 
ajánlati árral.

Felkéri  Dr.  Nagymihály  Tamás  közbeszerzési  tanácsadót,  hogy  a  döntést  a 
fentiek alapján hirdesse ki.

Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  nyertes  ajánlattevővel  a  kiviteli 
szerződést kösse meg.
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Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Eredményhirdetés: azonnal, a szerződéskötés: 2010. február 22.

2.  sz.  napirend:  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Az  SZMSZ  módosítására  az  ÁSZ  vizsgálat 
javaslata alapján került sor. Két meglévő szabályzatot kellett felülvizsgálni és 
egy új szabályzatot kellett mellékletként megalkotni  az SZMSZ-nél. Ezeket a 
mellékleteket CD-n kapták meg a képviselők. Kérdezi ezzel kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs, majd a rendelet-
tervezetet szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2010.(II. 08.) sz.
rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
többszörösen módosított 4/1995.(III.27.) sz. rendelete (továbbiakban: 

Rendelet) módosításáról.

1. §

(1)  A  rendelet  25.  §  (2)  bekezdése  utolsó  mondata  helyébe  az  alábbi 
rendelkezések lépnek:
„A költségvetési  ellenőrzés szabályait  az 5. sz.  melléklet,  a kockázatelemzési 
szabályzatot  a  6.  sz.  melléklet,  a  költségvetési  szervek  elemi  beszámolója 
felülvizsgálati rendjét a 7. sz. melléklet tartalmazza.”
(2)  A rendelet  25.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  5.  sz.,  6.  sz.  és  7.  sz. 
mellékletek helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.

2. §

Ez  a  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba.  Kihirdetéséről  a  jegyző 
gondoskodik.

3. sz. napirend: Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosítása
Előadó: Macsári József polgármester
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Macsári  József  polgármester: A  szociális  rendelet  módosításában  2  elem 
szerepel, figyelembe véve a 2010. évi költségvetést. Az egyik azt tartalmazza, 
hogy korábban jövedelemvizsgálat nélkül egyszeri karácsonyi segély szerepelt 
az  Önkormányzat  költségvetésében.  Ezt  ebben  az  évben  nem  tudja  az 
Önkormányzat  biztosítani,  de  bevezetik  a  (2)  bekezdésnek  megfelelően  a 
jelzőrendszer  készülék  térítésmentes  biztosítását  az  egyedül  élő  idős 
személyeknek jövedelmük alapján. Ugyancsak szerepel a rendelet-tervezetben, 
hogy az Önkormányzat biztosítja a 14-15 éveseknek a család jövedelme alapján 
ingyen, vagy a védőoltás költségének 50 %-át, amennyiben jövedelmük alapján 
erre  a  rendelet  szerint  jogosultak.  Javasolja  a  tervezetet  elfogadni,  és  kéri  a 
hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nem volt,  majd  a  rendelet-
tervezetet szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2010. (II. 08.) sz.
r e n d e l e t e

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen 
módosított 5/1997. (III. 28.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) 

módosításáról és kiegészítéséről

1. §

A rendelet 3. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1., veszélyeztetett korosztály támogatása (14-15 évesek)

2. §

A rendelet 28/B. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1)  A saját  otthonukban élő,  egészségi  állapotuk és  szociális  helyzetük miatt 
rászoruló,  a  segélyhívó készülék megfelelő használatára  képes időskorú vagy 
fogyatékos  személyek,  illetve pszichiátriai  betegek részére  az  önálló  életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

(2) Szeghalom Város Önkormányzata azoknak az egyedül álló személyeknek, 
akiknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori 
öregségi  nyugdíjminimum legkisebb összegének  két  és  félszeresét,  családban 
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élő  esetében  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum  legkisebb  összegének 
kétszeresét, a kihelyezett készüléket térítésmentesen biztosítja.

3. §

A rendelet 18/A. §-sal egészül ki:

Veszélyeztetett korosztály támogatása

A  humán  papilloma  vírustól  veszélyeztetett  14-15.  életévüket  betöltött 
korcsoport tagjainak, akinek állandó lakóhelye Szeghalom és családjában az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegét, annak ingyenesen, akinek családjában az egy főre jutó nettó 
jövedelem mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladja, azoknak 
a  családoknak  az  oltás  költség  50  %-át  Szeghalom  Város  Önkormányzat 
biztosítja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő hó 1. napjával lép hatályba, kihirdetéséről a 
jegyző gondoskodik.

4. sz. napirend: 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A 2010. évi közfoglalkoztatási tervet előzetesen 
véleményezte a Regionális Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltsége, és a 
tegnapi  nap  folyamán  a  Szociálpolitikai  Kerekasztal  ülésén  vitatták  meg  az 
anyagot, ahol több kérdés elhangzott, és amelyekre megadta a választ a szociális 
iroda vezetője. Sajnos látni lehet, hogy a Munkaügyi Központnak az előrejelzése 
miatt egyre több személy kerül át a rendelkezésre álló támogatottak körébe, akik 
szociális jellegű juttatás miatt átkerülnek az Önkormányzat finanszírozásába. A 
közfoglalkoztatási terv elkészítésénél  figyelembe lett véve az intézményeknek 
az igénye, hogy ez által állandó jellegű munkavégzés legyen megvalósítható, és 
hasznos legyen a munkavégzés. Az első körben 23 ilyen munkavállaló már az 
intézményben  dolgozik.  Kérdezi  képviselőtársait,  hogy  a  napirenddel 
kapcsolatban van-e hozzászólás.

Török Sándorné testületi  tag: A csapadékvíz  elvezető árok karbantartását  a 
Kendereskertben  is  el  kellene  végezni,  ha  erre  lehetőség  van  a 
közfoglalkoztatottak által, mivel ezen a helyen óriási gondok vannak. Kéri, hogy 
ezt a közfoglalkoztatás keretében oldják meg.
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Macsári József polgármester: Amennyiben kézi erővel lehet bármit elvégezni 
az  említett  helyen,  megoldják  a  nyári  időszakban  ezt  a  problémát,  amikor 
megfelelő  létszám  áll  majd  rendelkezésre  e  munkálatok  elvégzésére.  Az 
egyeztetés  során  elhangzott,  hogy  a  legnagyobb  gondot  a  munkavezetők 
kiválasztása  okozza.  Annak  érdekében  ugyanis,  hogy  valóban  elfogadható 
legyen a munkavégzés minden területen munkavezetőket kell kiválasztani, akik 
irányítják a munkát.

Bartis Márton testületi tag: A kábelvezetékek építése során a városban nagy 
ráfordítással megépített  járdaszakaszok nagymértékben meghibásodtak,  azokat 
ki lehetne javítani ennek a munkaprogramnak a keretében,  amire már volt  is 
példa a Bajcsy Zs. utca szakaszán. Javasolja felmérni ezeket a szakaszokat, ahol 
a  járdák  ferdék,  és  homokkal  fel  kellene  tölteni.  Ezeket  a  munkákat  a 
közmunkások feladatává lehetne tenni.

Gulyás Sándorné testületi tag: Kérdése, hogy a parkfenntartást nem tudnák-e 
megoldani  a közmunkások.  Úgy gondolja,  hogy a virágültetést és a fűnyírást 
rájuk lehetne bízni, megfelelő szakember irányításával. Ezt javasolja átgondolni, 
mivel így egy kis összeget meg tudna takarítani az Önkormányzat azáltal, hogy 
ezt a közmunka program keretében megoldaná.

Macsári József polgármester: Olyan szakember, aki ezt irányítani tudná, nincs 
a  közmunkások  között,  de  egyébként  is  ezek  a  munkások  időszakos 
foglalkoztatásúak. Jelenleg kertészmérnök szakember irányítja a parkgondozást 
a  városközpontban,  hiszen  megfelelő  szakértelmet  igényel  a  zöldövezet 
folyamatos  ellenőrzése,  és  rendben  tartása.Tekintettel  arra,  hogy  egyéb 
hozzászólás  nincs,  javasolja  a  közfoglalkoztatási  terv  elfogadását,  és  azt 
szavazásra  bocsátja.  Szavazás  eredménye  alapján  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

2/2010. (II. 05.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi 
Közfoglalkoztatási Tervet, a határozat melléklete szerint.

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

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Folyamatos, Értelemszerű
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5/1. sz. napirend: Szeghalmi Futball Club beadványa
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A Szeghalmi Futball Club beadvány napirendre 
került, de az a véleménye, hogy a 2010. évi költségvetés tárgyalása előtt nem lát 
lehetőséget semmilyen támogatásra. 

Dr.  Farkas  Erzsébet  testületi  tag: Nem arról  van  szó,  hogy  most  adnak-e 
támogatást  az  Egyesületnek,  vagy sem.  Javasolja,  hogy a beadványt vitassák 
meg, nézzen utána a Sport Bizottság a férfi kézilabdázók támogatásának, ha az 
már megszűnt, és megemlíti az utánpótlást is. Helytelennek tartja, hogy az ülés 
nem nyilvánosan  zajlik,  úgy  gondolja,  hogy  a  város  lakosságának  joga  van 
ahhoz, hogy ezeket a napirendeket figyelemmel kísérje.

Macsári József polgármester: Attól függetlenül, hogy az ülést nem közvetíti a 
kábeltelevízió, a rendkívüli képviselő-testületi ülés nyilvános, az ülés anyagát 
bárki  megtekintheti.  Az  utánpótlást  említve  nem  a  6-12  évesekről  van  szó, 
hanem azokról a kötelező ifjúsági és serdülő csapatokról, amelyeket a Megye I. 
osztályban indítani kell a felnőtt csapat mellett.

Pákozdi Gábor Sport és Civilszervezetek Bizottságának elnöke: Már korábbi 
képviselő-testületi  ülésen  elmondta,  hogy  a  Férfi  Kézilabda  Egyesület 
csapatának az elszámoltatása megtörtént, és szeptemberben visszafizette az 550 
ezer forintot, így nem fedi a valóságot, hogy 1,4 M Ft-ot kaptak, mint ahogyan a 
levél nagy része sem. Egyébként a beadvány nagy része rágalmazásokkal van 
tele.  Megjegyzi,  hogy amikor  a Férfi  Kézilabda Egyesület  támogatást  kapott, 
minden egyes teremhasználatért kifizette a bérleti díjat, míg a Futball Club nem. 
Nem  fizet  semmilyen  díjat,  a  bérleti  díj,  a  fűtés,  világítás,  és  egyéb  díj  a 
Művelődési  Központ  költségvetésébe  van  beépítve.  Decemberben,  amikor  a 
Futball  Club  benyújtotta  elszámolásra  a  számláit,  azok  a  számlák  lettek 
elfogadva,  amelyek  megfeleltek  meg  az  elszámolási  követelménynek. 
Mindazok, amelyek a jelenlegi beadványban fel vannak sorolva, azok mind el 
lettek  fogadva,  és  ezekben  a  döntésekben  a  Bizottságok  tagjai  egységesen 
döntöttek. E szerint 2,3 M Ft lett elfogadva, amely a működéshez szükséges. Az 
Egyesület bevételét érintően eddig még nem kaptak választ az évek folyamán, 
hogy  ez  mennyi,  és  arra  sem,  hogy  konkrétan  mennyi  a  csapatok 
versenyeztetése, utaztatása, stb.

Bartis Márton testületi tag: Korábban javasolta, hogy tételesen meg kellene 
nézni  mindent  a  Futball  Club  támogatását  illetően,  és  a  bizottságok  ezt 
megtették, az elnökök erről be tudnak számolni.
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Dr.  Farkas  Erzsébet  testületi  tag: Városi  érdekről  van  szó,  ezért  a 
beadványban foglaltakat még át kell beszélni szakembereket bevonva, és utána 
kerüljön  Testület  elé.  Ugyanakkor  kéri,  hogy  mindez  ne  váljon  személyes 
vitává, és emberségesen legyen lerendezve.

Macsári József polgármester: A Sport és Civilszervezetek Bizottsága 2009-
ben 3 M Ft támogatást ítélt meg a Futball Club éves működési költségéhez. A 
kérdés  az,  hogy  amikor  a  bajnokságnak  vége  lett  miért  kellett  500  e  Ft 
támogatást kérnie az Egyesületnek? Ha most ebből elszámolási problémájuk van 
és ezt a Testület elfogadja, akkor ennek meg kell jelenni a Futball Club 2010-es 
finanszírozásában.  Ezért  döntött  úgy  korábban  a  Képviselő-testület,  hogy  a 
Pénzügyi  Bizottság  vizsgálja  meg  a  Sport  Bizottsággal  az  Egyesület  3  M Ft 
támogatásának elszámolását, és az is legyen megállapítva, hogy konkrétan mire 
kéri  még  pluszban a  kiegészítést.  A 2009.  év terhére  már  nem lehet  döntést 
hozni visszamenőleg. Javasolja, hogy újból vizsgálja meg a Pénzügyi Bizottság 
és  a  Sport  Bizottság  az  Egyesület  múlt  évi  elszámoltatását  az  Egyesület 
elnökének jelenlétében, ahol minden letisztázásra kerül.

Jakab Mihály  Futball  Club elnöke: Kérdése  a  labdarugással  kapcsolatban, 
hogy  az  eddigiek  után  folytassák-e  tovább  a  Megye  I.  osztályban  történő 
szereplésüket,  vagy  szüntessék  meg  a  labdarúgást  Szeghalmon.  Kérné,  hogy 
most döntsön a Képviselő-testület a beadványukban, az átigazolási időszak előtt, 
amikor a játékosok még átigazolhatnak más egyesülethez. Elvárta volna, hogy a 
legutóbbi  bizottsági  ülésre  meghívást  kapjon,  de  a  hozott  határozattal 
kapcsolatban kifogásolja, hogy a Sport és Civilszervezetek Bizottsága nem volt 
határozatképes. Az utánpótlás költségeit említve elmondja, hogy az U-14., U-16 
versenyeztetése többe kerül, mint a férfi kézilabdázók utaztatása. Nem ismeri el, 
hogy nem tudtak elszámolni a támogatással, hiszen számlákkal bizonyították a 
kapott  3  M  Ft  támogatás  felhasználását,  és  minden  benyújtott  számlát 
figyelembe kellett volna venni a bizottságoknak. Kérdezi, hogy a többi egyesület 
számláit miért nem ellenőrzik, úgy gondolja, hogy csak a labdarugást akarják 
ellehetetleníteni.  Ismételten  kéri,  hogy  most  döntsenek  a  beadványukkal 
kapcsolatban az átigazolási időszak előtt.

Macsári József polgármester: A többi egyesület nem kért póttámogatást, azért 
nem kellett  még elszámolniuk.  A kifizetett  számlákkal  kapcsolatban úgy ítéli 
meg,  hogy  egységes  elvek  alapján  kellene  a  kifizetéseket  megvalósítani, 
amelybe  főképpen  a  labdarugáshoz  szükséges  tárgyi  eszközök  biztosítása 
tartozzon, illetve a sportolóknak a versenyeztetési költségei. Ehhez képest ettől 
eltérő számlák vannak, amit mérlegelni kell.

Pákozdi  Gábor  testületi  tag: A  Képviselő-testület  a  Pénzügyi  Bizottság 
feladatának határozta meg, hogy vizsgálja meg a Futball Clubnak nyújtott 3 M 
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Ft  támogatás  felhasználását.  A  december  15-i  összevont  bizottsági  ülésen 
elhangzott, hogy mivel a Club benyújtotta az elszámolását,  az összevont ülés 
után a Pénzügyi Bizottság vizsgálja át azokat a testületi döntésnek megfelelően. 
Erre sor került, a támogatás felhasználását pénzügyi szakemberek leellenőrizték, 
az  elszámolás  teljes  anyagát  átnézték,  és  tételesen  átszámolták  az  elfogadott 
számlákat, ahol a Sport Bizottság tagjaiból is voltak jelen. A számlákat illetően 
el kell dönteni, hogy mi az, amit el lehet fogadni, amennyiben ez vitát képez. 

Dr. Farkas József alpolgármester: Az Önkormányzat  a labdarugó sportágat 
eddig is támogatta mindig, ezért nem kellene mérlegre tenni, hogy az Egyesület 
indul-e a bajnokságon, vagy nem. A város épített egy sportcsarnokot, ezért is 
szükség van ezekre a sportágakra, amelyek működnek, és meg kellene tartani az 
Egyesületet a Megye I. osztályban. Javasolja, hogy újból meg kell tárgyalni a 
kérelmet, a polgármester úrral, a Sport Bizottsággal, illetve az érdekeltekkel, és 
amennyiben  az  Egyesület  bebizonyítja,  hogy  ennyi  támogatással  nem tudott 
kijönni  a  2009.  évi  költségvetésében,  akkor  mindezt  a  2010-es  támogatásnál 
figyelembe kell venni. 

Mikolik Judit testületi tag: Azt el kell fogadni, hogy ha a Pénzügyi Bizottság 
szakemberei átvizsgálták teljes mértékben az Egyesület elszámolását, és ha ők 
megállapították, hogy mi számít számlának, és mi nem, akkor ezzel egyet kell 
érteni, hiszen szigorú szabályai vannak a számlaadásnak, és az biztosan úgy van, 
ahogyan ők azt állítják, hiszen ők a szakemberek.  Támogatja,  hogy ez évben 
többet kapjon az Egyesület,  amennyiben ezt jogosnak ítélik meg, de azt nem 
érti, hogy ha már vége a bajnokságnak, valahonnan csak tudtak szerezni 500 e 
Ft-ot, meg tudták oldani ezt a problémát, akkor mire használják majd fel a pénzt, 
mivel minden számlával van igazolva.

Dr.  Farkas  Erzsébet  testületi  tag: Egyetért  azzal,  hogy  le  kell  ülni  az 
Egyesület elnökével, a polgármesterrel, a Pénzügyi irodavezetővel, a Pénzügyi 
és  Sport  Bizottság  elnökeivel  és  meg  kell  beszélni  mi  az,  amire  nekik 
elképzelésük szerint szükség van. Emberségesen meg kell beszélni, mert nagyon 
sok  ember  elmondhatja  a  városközpont  rekonstrukcióval  kapcsolatban,  mint 
ahogyan  a  népi  bölcsesség,  hogy  „ha  éhezünk,  akkor  nem  veszünk 
nagykabátot”. Ezt is figyelembe kell venni.

Macsári  József  polgármester: A  városközpont  rekonstrukcióra  81,5  %-os 
Uniós támogatást kapott a város, és ezt erre a célra lehet felhasználni. Nem arról 
van  szó,  hogy  ezt  bármi  másra  ki  lehetne  osztani,  illetve  fel  lehetne  másra 
használni.  El  lehet  dönteni,  hogy  850  millió  Ft  támogatást  visszautasít  az 
önkormányzat,  de  ez  egy  nagy  lehetőség  a  város  számára,  amit  érdemes 
felhasználni. Nap, mint nap tapasztalni lehet, hogy találkozik a szociális iroda a 
szociális problémákkal, ezt lehetőség szerint orvosolni kell, de a két dolgot nem 
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lehet egymás mellé tenni, mivel  2 különálló kérdésről van szó. Visszatérve a 
Sportegyesület  kérelmére,  a  februári  képviselő-testületi  ülés  előtt  lesznek 
bizottsági ülések, és javasolja, hogy a Pénzügyi és Sport Bizottság napirendként 
tárgyalja majd meg a Sportegyesület beadványát, ezt beszéljék át, és a csapat 
működjön  tovább.  Igazából  azt  támogatná,  hogy  főképpen  szeghalmiak 
szerepeljenek  ebben  a  sportágban,  és  más  költségeket  ne  finanszírozzanak 
belőle. Tekintette arra, hogy nincs férfi kézilabda csapat, meg van a lehetőség, 
hogy esetleg többet kapjon a labdarugás, ha ez indokolt. Ez nem kérdés, hogy az 
Önkormányzat támogatja-e az Egyesületet, hiszen 2002. óta folyamatosan, egyre 
nagyobb  összeggel  támogatták  őket.  Azt  is  figyelembe  kell  venni,  hogy  az 
elmúlt években az anyagi támogatásokon felül a futballellenesnek mondott Sport 
és  Civilszervezetek  Bizottsága  elég  sok  egyéb  kiadást  is  fedezett  a 
labdarugóknak  a  bizottság  keretéből.  Így  például  mezeket,  és  egyéb 
felszereléseket vásárolt az Egyesület tagjainak, amelyre szükségük volt. Egyetért 
Mikolik  Judit  képviselőtársa  hozzászólásával,  hiszen  az  Önkormányzatot  az 
ÁSZ elszámoltatja, támogatási szerződéseket kell kötni a támogatottakkal, akik 
kötelesek  elszámolni  a  támogatás  felhasználásáról,  és  a  szigorú  számviteli 
törvénynek minden tekintetben meg kell felelni.

Szabó István testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: Hangsúlyozza, 
hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  határozatképes  volt,  amikor  a  Futball  Club 
elszámolását  átvizsgálták,  és  az  elfogadható  számlákat  tekintve  ezeknek  az 
összege 2.301.000,- Ft-ot tett ki, ennyit tudtak elfogadni. Mindezt a számviteli 
törvény előírásainak megfelelően  állapították meg,  és  szabályosan.  Nem érti, 
hogy miért képezi még ez vita tárgyát, hiszen amikor a póttámogatást kérte a 
Futball  Club,  a  Sport  Bizottság  felajánlotta  számukra  sportcipő  és  sportmez 
vásárlását  az erre elkülönített  keretből,  de ezt  a Club elnöke nem fogadta el. 
Tehát a Sportbizottság részéről meg volt a hajlandóság a támogatásra, csak nem 
kérték az ilyen jellegű eszközfinanszírozást.

Kovácsné Kincses Anikó testületi tag: Szóba került a Futball Club bevétele, és 
az eddigi hozzászólásokból még nem derült ki, hogy szednek-e tagdíjat, mivel 
minden sportágban kemény tagdíjat fizetnek, amely a bevétel részét képezi. Erre 
szeretne választ kapni az Egyesület elnökétől.

Jakab Mihály Futball Club elnöke: A kérdésre elmondja, hogy nem szednek 
bevételt, de jelenleg arról van szó, hogy a kapott 3 M Ft támogatással kellett 
elszámolniuk.

Eitler  Gottfried  testületi  tag: Jelen  volt  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén,  ahol 
szelektálták  a  sportegyesület  számláit  a  város  sportkoncepciójában 
meghatározott feladatoknak megfelelően. Hosszadalmas volt a vizsgálat, és nem 
értett  egyet  a  bizottságok  tagjaival  abban,  hogy  az  elszámolás  során  mit 
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tekintettek  számlának,  mit  fogadtak  el,  és  mit  nem,  pedig  a  labdarugás 
sportágban régóta jártas.

Macsári  József  polgármester: Lezárja  a  napirendet  azzal,  hogy  a  soron 
következő bizottsági ülésen a Sport és Civilszervezetek Bizottság,  valamint  a 
Pénzügyi Bizottság tagjai a Futball Club elnökének jelenlétében vizsgálják át 
újra az elszámolást, mik a kifizetetlen számlák, és legyen ott az Egyesületnek a 
2010. évre vonatkozó költségvetési tervezete is. Megjegyzi, hogy támogatókat is 
kell keresni az egyesületeknek, ne csak az Önkormányzattól várják a támogatást. 
Javasolja,  hogy a 2 bizottság vizsgálja át újból az elszámolást,  állapítsa meg, 
hogy mik a kifizetetlen számlák, hogyan tud a Futball Club elszámolni a 3 M Ft 
támogatással.  Mérlegelni  kell  a  Clubnak  is,  hogy  milyen  költségeket 
finanszíroznak,  és  az  Önkormányzat  is  mérlegelni  fogja,  hogy  mire  ad  még 
további támogatást.  Abban biztosan egységes a Képviselő-testület véleménye, 
hogy  Szeghalmon  szükség  van a  labdarugás  sportágra,  és  a  továbbiakban  is 
támogatni fogja őket az Önkormányzat, a kiadások mértékét figyelembe véve. A 
bizottsági  ülések  nyilvánosak,  tehát  azon  bárki  részt  vehet.  A  javaslatot 
szavazásra  bocsátja,  amelynek  eredménye  alapján  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

3/2010. (II. 05.) Ökt. Sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Sport és 
Civilszervezetek  Bizottságát,  valamint  a  Pénzügyi  Bizottságát,  hogy  a  soron 
következő februári bizottsági ülésen vizsgálják meg újból a Szeghalmi Futball 
Club  részére  2009.  évben  támogatásként  biztosított  3  M  Ft  elszámolását, 
valamint  póttámogatás  iránti  kérelmét  a Futball  Club 2010. évi  költségvetési 
tervezetével együtt.
Az erről készült anyagot a bizottsági elnökök terjesszék a Képviselő-testület elé. 

Megbízza  a  bizottságok  elnökeit,  hogy  tegyék  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Felelős: Szabó  István  Pénzügyi  Bizottság  elnöke,  Pákozdi  Gábor  Sport  és 
Civilszervezetek Bizottságának elnöke
Határidő: Értelemszerű

5/2. sz. napirend: CANAVESANA Kft. kérelme földhasználati jogot alapító 
megállapodás módosítására
Előadó: Macsári József polgármester
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Macsári József polgármester: Az előterjesztést nem javasolja tárgyalni, nem 
javasolná, hogy a Képviselő-testület bármire is elkötelezze magát a választási 
évben. Meg volt eddig a lehetősége a Kft.-nek 2009. júniusától,  hogy bármit 
felmutasson, és lássa az Önkormányzat a szándék komolyságát. Tekintettel arra, 
hogy  önkormányzati  vagyonról  van  szó,  véleménye  szerint  ne  kötelezze  el 
magát az Önkormányzat. 

Kardos László testületi tag: Igaza van a polgármester úrnak, hogy választási év 
van,  de  ettől  függetlenül  a  munkahelyteremtés  fontos  a  város  számára,  és 
javasolja  az  előterjesztés  tárgyalását.  Olyan  döntést  is  hozhat  a  tisztelt 
Képviselő-testület,  hogy július  l.  legyen a  határidő – így  még  nem érinti  az 
önkormányzati  választások idejét – hiszen véleménye szerint  a befektetőknek 
érdemes  a  lehetőséget  biztosítani  még  úgy  is,  hogy  lesz  belőle  valami 
megvalósítva,  vagy  nem.  Szeretné  elkerülni  azt,  hogy  valami  azért  nem 
valósulhatott  meg  Szeghalmon,  mert  nem  voltak  abban  partnerek.  Konkrét 
javaslata  az,  hogy  döntsenek  a  kérelemmel  kapcsolatban,  és  a  kivitelezés 
megkezdésének határidejét  a  fentiek szerint  szabják meg a Kft.-nek. Jelenleg 
nem tud arról, hogy bárki, akár szeghalmi vállalkozó is jelentkezett volna erre a 
területre. Kérdezi képviselőtársait, hogy ők tudnak-e ilyen irányú érdeklődésről, 
illetve  valaki  nyújtott-e  be  kérelmet,  hogy  ezen  a  területen  valamilyen 
tevékenységet  szeretne  végezni.  Tudomása  szerint,  jelenleg nincs érdeklődés, 
ezért  javasolja  megadni  a  lehetőséget  a  kérelmezőnek  a  határidő 
meghosszabbításával, hiszen ez semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent sem 
a Képviselő-testület tagjainak, sem az Önkormányzatnak. Javasolja átgondolni a 
kérdést e szerint.

Dr. Farkas József alpolgármester: Többszöri tárgyalást folytattak az elmúlt 
egy  évben  a  Kft.-vel,  a  tárgyalások  kezdetén  reményt  láttak  abban,  hogy 
megvalósítják az elképzelésüket, de most már nem. Képviselőtársai közül, akik 
részt  vettek ezen a  tárgyalásokon tapasztalhatták,  hogy ebben már  nem látni 
semmi reményt. Ha valaki 500 milliós beruházást akar létesíteni, mint ez a Kft. 
is, akkor nem így áll hozzá a kérdéshez. Június óta tart részükről az ígérgetés. A 
Képviselő-testület  a  lehetőséget  biztosította  részükre,  de  a  döntéseiben  nem 
kívánta elkötelezni magát úgy, hogy esetleg ne legyen visszaút, hiszen volt már 
rá példa, hogy megszereztek az Önkormányzattól területet és utána semmi nem 
lett  megvalósítva.  Korábban  maga  is  támogatta  a  Kft.  elképzeléseit,  hiszen 
munkahelyteremtés  kínálkozott  mintegy  300  főre,  de  most  már  nem bízik  a 
társaságban.  A  polgármester  úrral  egyet  ért  abban,  hogy  majd  a  következő 
Képviselő-testület foglalkozzon tovább ezzel a napirenddel. Nem látja értelmét a 
határidő meghosszabbításnak, hiszen eddig minden megállapodás úgy készült el, 
olyan  határidővel,  ahogyan  a  Kft.-nek  az  megfelelt,  ügyelve  arra,  hogy  az 
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önkormányzat tulajdonából nehogy kikerüljön ez az értékes terület, ahol komoly 
vállalkozást meg lehet valósítani.

(Hegyesi  Zsuzsanna  és  Mester  Csaba  önkormányzati  képviselők  az  ülésről 
eltávoztak, így a Képviselő-testület létszáma 15-ről 13 főre változott.)

Gulyás Sándorné testületi tag: Megítélése szerint már kezdettől fogva átlátszó 
volt a dolog, amikor a Képviselő-testület ülésére került a Kft. kérelme, hiszen az 
országban sok üres csarnok van – akár itt Szeghalmon az ipari parkban is – és 
miért nem oda mentek. Félő az, hogy ők egy projekt tervet akarnak EU-s pénz 
megszerzésére,  és  utána  továbbállnak.  Örülne,  ha  munkahely  teremtődne  a 
városban, de nehogy ezzel kár érje az Önkormányzatot, és nehogy befürödjön 
ezzel a város.

Dr.  Farkas  József  alpolgármester: Ez  a  veszély  nem  áll  fenn  a  várossal 
szemben,  EU-s  pénzt  nem  kaphatnak  meg,  a  gond  az,  hogy  nem  akarják 
megvalósítani, amiről korábban szó volt, és újbóli határidőket kérnek.

Macsári József polgármester: Véleménye szerint, ha komoly a Kft. szándéka, 
valamit  már mutattak volna eddig. Ha a kérelmüket nem fogadja el a tisztelt 
Képviselő-testület, vevőként akkor is jelentkezhet erre a területre bárki, erre meg 
lesz a lehetőség. Szomorúan tapasztalta, hogy ebből a területből egy szeghalmi 
vállalkozónak  kimérettek  egy  részt,  mivel  a  vállalkozói  tevékenységét  itt 
végezte volna, de a vállalkozó visszalépett, és más helyet választott. Egyetért 
Kardos László képviselőtársával, hogy fontos a munkahelyteremtés, de fontos a 
Képviselő-testület  felelőssége  is  ebben  a  kérdésben.  A  Kft.-vel  folytatott 
tárgyalásokon mindig részt vett, és azt tapasztalta, hogy mindig újabb kéréssel 
álltak elő a kedvezményeket illetően. Nem javasolja,  hogy adjanak számukra 
még egy évet ahhoz, hogy Szeghalom egyik legértékesebb ingatlanán a Kft. fent 
tarthassa  a  jogát..  Tehát  ne vállaljon  a  Képviselő-testület  kötelezettséget.  Ha 
nekik komoly a szándékuk, akkor bármikor idejöhetnek, és ezt jelezhetik, erről 
ismét  lehet  tárgyalni.  Méltatlannak tartotta  az  utóbbi  tárgyalásokat  az  eddigi 
képviselő-testületi döntéshez képest, amikor a féléves lehetőséget biztosították a 
Kft.  részére.  Elképzelésük  az  volt,  hogy  a  területet  körbekerítsék  egy 
portásfülkével,  letelhet  a  december  31.,  ők  már  belül  vannak  a  területen  és 
fogják  építeni,  amit  terveztek.  Ezt  nem  támogatta  az  önkormányzat  építési 
hatósága sem. Nem látja a becsületes szándékot részükről.

Kardos László testületi tag: Véleménye szerint a Képviselő-testület adja meg 
magának a lehetőséget, és módosító indítványa az, hogy a cég mutassa be azt a 
pályázatát,  amiből  szándékozik  ezt  a  fejlesztést  megvalósítani.  Arra 
hivatkoznak,  hogy uniós pályázatból  akarja mindezt  megvalósítani,  akkor ezt 
lássa a Képviselő-testület, hogy készül-e ez az anyag. Lehet olyan választ adni 
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ennek  a  cégnek,  hogy  ha  bemutatja  azt  a  pályázatot,  amelyből  meg  akarja 
valósítani  a  fejlesztést,  akkor  a  Képviselő-testület  szívesen  látja  az ülésén és 
meg lehet vitatni a kérdést.

Macsári József polgármester: Földhasználati és egyéb jogokról van szó, ezért 
bonyolultabb  az  ügy.  A szóban  forgó  cég  itt  nem szerezhet  földhasználatot, 
hanem majd az olasz befektető,  és erről sok vita folyt eddig. Egyetért  azzal, 
hogy mutassák be a pályázat anyagát, annak befogadását, és az önrészről szóló 
igazolást is. E nélkül ugyanis semmi nem valósulhat meg. Amennyiben ennek 
eleget tesz a Kft., akkor  újból napirendre kerülhet az ügy.

Dr.  Farkas  József  alpolgármester: Az  a  javaslata,  hogy  ne  biztassa  a 
Képviselő-testület a Kft.-t, amennyiben konkrétumot tudnak felmutatni – amire 
az  elmúlt  l  évben nem volt  példa – akkor  tárgyaljanak újból,  de  amíg ilyen 
komolytalanul állnak a kérdéshez, addig nem kell őket biztatni.

Macsári  József  polgármester: Javasolja,  hogy  a  szerződést  most  ne 
hosszabbítsák  meg,  de  ne  zárják  ki  a  lehetőségét  a  tárgyalásnak,  ha  a  fent 
említett feltételeknek eleget tesz a Kft. Milyen határidőt határozzanak meg?

Kardos  László  testületi  tag: Hangsúlyozni  szeretné,  hogy  a  fenti 
hozzászólásában a pályázat  benyújtásáról beszélt,  hiszen a pályázat elbírálása 
még több hónap időt vesz igénybe.

Mikolik Judit testületi tag: Amennyiben nyertes lesz a pályázata, akkor jöjjön 
a Képviselő-testület elé tárgyalni a Kft.

Macsári Jószsef polgármester: Szavazásra terjeszti a fenti indítványokat, hogy 
amennyiben  2010.  március  31-ig  a  szükséges  iratokat  bemutatja,  amit  a 
Képviselő-testület  kér,  akkor  tárgyalnak  a  Kft.-vel,  de  a  kért  határidőt  nem 
hosszabbítják  meg.  Szavazás  eredménye  alapján  megállapítja,  hogy  a 
Képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

4/2010. (II. 05.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  nem  támogatja  a 
CANAVESANA Kft. (Gyula Bodoky út 1.sz.) által előterjesztett Földhasználati 
jogot  alapító  Megállapodás  módosítását,  és  a  beruházás  megkezdésének 
határidejét nem módosítja. Indítványozza a Kft.-nek, hogy 2010. március 31-ig 
mutassa be azt a pályázati anyagot, amiből a beruházást meg akarja valósítani, a 
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befogadó nyilatkozattal, és az önrészről szóló igazolással együtt, amely további 
tárgyalási alapot képez az Önkormányzattal.

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

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Értelemszerű

5/3.  sz.  napirend:  DAOP  4.3.2  ASP  pályázattal  kapcsolatos 
szándéknyilatkozat
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  szándéknyilatkozat  arról  szól,  hogy  ha  a 
DAOP-2009-4.3.2,  térségi  közigazgatási  és  közszolgáltatási  informatikai 
rendszerek  továbbfejlesztése  címen  benyújtandó  pályázat  támogatásban 
részesül,  az  megvalósul,  úgy  a  kialakításra  kerülő  ASP  központhoz  az 
önkormányzat  csatlakozhat.  Javasolja  képviselőtársainak,  hogy  a 
szándéknyilatkozathoz  járuljanak  hozzá.  Megjegyzi,  hogy  a  nyilatkozat  nem 
kötelezi az Önkormányzatot a csatlakozásra. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, majd az írásos anyagot 
szavazásra bocsátja. Szavazás alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület 
13 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

5/2010. (II. 05.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz, 
hogy  amennyiben  a  Hódmezővásárhely  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
által  a  DAOP-2009-4.3.2.,  „A  térségi  közigazgatási  és  közszolgáltatási 
informatikai  rendszerek  továbbfejlesztése”  tárgyú  pályázat  támogatásban 
részesül  és  megvalósul,  úgy  a  kialakításra  kerülő  ASP  központhoz  az 
Önkormányzat csatlakozzon.

Megbízza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot írja alá.

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Azonnal

5/4.  sz.  napirend:  2010.  évi  Teljesítményértékelés  alapját  képező  kiemelt 
célok meghatározása a köztisztviselők és tűzoltók számára
Előadó: Macsári József polgármester
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Macsári  József  polgármester: Az  előterjesztések  a  köztisztviselők  és  a 
tűzoltók  teljesítmény  követelményei  alapját  képező  kiemelt  célok 
meghatározását  foglalja  össze.  Kéri  az  előterjesztésekkel  kapcsolatos 
hozzászólásokat.

Kardos  László  testületi  tag: A  Tűzoltóság  l.  sz.  mellékletének  anyagában 
szerepel,  hogy  új  pályázati  lehetőség  esetén  gépjárműfecskendő  pályázata 
elengedhetetlen.  Kérdése  ezzel  kapcsolatban  a  tűzoltóparancsnokhoz,  hogy 
milyen  konstrukcióban képzelik  el  a  gépjárműfecskendőnek  a  megvásárlását. 
2009-ben is volt arra lehetőség, hogy a megyében a tűzoltóságok ezt pályázati 
támogatással megszerezzék. Egy fecskendő ára 100 M Ft körüli értékű, és 80 %-
os támogatottsággal a 20 %-os önerő kérdése mindig érdekes téma. Van-e erre 
valamilyen koncepció,  információ,  hogy 2010-ben ez a pályázati  lehetőség  a 
rendelkezésre áll-e.

Jakab Mihály tűzoltósági parancsnok: Tavaly a kistérségi ülésen felvázolta, 
hogy  a  szeghalmi  Tűzoltóság  technikai  fejlesztése  nagyon  időszerű.  A 
gépjárműfecskendő pályázatát tekintve elmondja, hogy a pályázatot a fenntartó 
Önkormányzat nyújthatja be, tehát nem a Tűzoltóság, hanem Szeghalom Város 
Önkormányzatának kell  benyújtania,  és  neki  kell  vállalnia  a  20 M Ft (20 % 
önerő)  befizetését.  Ennek  hiányában  pályázatot  nem  lehet  benyújtani.  Ezzel 
kapcsolatban  megkereste  a  kistérség  és  a  működési  területükhöz  tartozó 
települések  polgármestereit,  hogy  fejkvótaszerűen  adják  össze  a  20  M Ft-ot, 
amely 440,- Ft/főt jelent településenként. Reméli lesz olyan kitétel a pályázati 
kiírásban, hogy ezt halasztó hatállyal tudják kifizetni, 1 vagv 2 év alatt.

Macsári  József  polgármester: A  fentiek  nem  kimondottan  a 
teljesítményértékelésre  vonatkoztak,  erre  vonatkozóan  a  Tűzoltóság  egy 
kérelmet terjesztett  be, ami a soron következő képviselő-testületi ülés anyaga 
lesz. Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy Szeghalom városnak nincs módjában 
más település helyett vállalnia a 20 M Ft-os önrészt, a Tűzoltóságnak meg van 
az  alap  működési  területe,  de  belső  szabályzatuk  szerint,  ettől  lényegesen 
messzebbre  is  elmehetnek.  Amennyiben  szükség  van  rájuk,  akkor  a 
szolgáltatásaikat  igénybe  vehetik  akár  Püspökladányban  is,  ezért  nem  hiszi, 
hogy  csak  Szeghalomnak  kellene  ezt  felvállalnia.  Nincsenek  a  környező 
települések sem kedvező anyagi helyzetben, de meg kell tárgyalni a lakosság 
között arányosan felosztható önrész biztosítását és az lenne kedvező, ha 2 évre 
húzódna az önrész biztosítása. Ezzel az a gondja, hogy kik azok a települések, 
akik  között  ezt  meg  kell  osztani.  Jónak  tartja  egyébként,  hogy  a  kérdés 
felvetődött, és megkéri a parancsnok urat, hogy egészítse ki beadványát, melyek 
azok a települések, ahol a Szeghalmi Tűzoltóságnak kötelessége a beavatkozás, 
illetve melyek azok a települések, ahova rendszeresen ki kell vonulniuk, be kell 
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segíteniük. Tehát mindez a következő testületi ülésen napirendként szerepel, és 
javasolja  visszatérni  a  teljesítményértékelés  előterjesztésére.  Kérdezi 
képviselőtársait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel. Megállapítja, 
hogy  kérdés,  észrevétel  nincs,  és  szavazásra  bocsátja  mindkét  előterjesztést. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  13 igen 
szavazattal  egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta:

H a t á r o z a t

6/2010. (II. 05.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt 
célokról  szóló  előerjesztést,  és  a  kiemelt  célokat a  határozat  mellékletében 
foglaltak szerint határozza meg.

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Folyamatos

H a t á r o z a t

7/2010. (II. 05.) Ökt. sz.

Szeghalom Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Szeghalom Város 
Önkormányzat  Hivatásos  Tűzoltósága  részére  a  2010.  évi  teljesítmény 
követelményeinek  alapját  képező  kiemelt  célokat  a  határozat  mellékletében 
foglaltak szerint határozza meg. 

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: Folyamatos

5/5. sz. napirend: Bölcsőde fejlesztésére pályázat benyújtása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az előterjesztésben írt pályázat most jelent meg, 
és február 15. a beadási határidő. 20 M Ft támogatási  összeg igényelhető, és 
sajnos az Önkormányzat önrész biztosításában nincs kedvező helyzetben, de a 
Bölcsőde felújításában valamit lépni kell. Sajnos a 20 M Ft és az önrész nem ad 
lehetőséget új Bölcsőde építésére, 2 foglalkoztatóval. Infrastruktúra felújítására 
ad  lehetőséget  a  jelenlegi  épületben.  Arról  kell  dönteni,  hogy  a  Képviselő-
testület  benyújtja-e  erre  a  pályázatot  még  a  nehéz  2010-es  év  ellenére  is. 

17



Javasolja a pályázat benyújtását, mivel nem lát pályázati lehetőséget arra, amely 
egy  új  bölcsődei  épület  megépítését  támogatná.  Kéri  az  előterjesztéssel 
kapcsolatos hozzászólásokat.

Kardos  László  testületi  tag:  A  pályázat  miről  szól,  a  jelenlegi  bölcsőde 
felújítására vonatkozna a támogatás?

Macsári  József  polgármester: A jelenlegi  bölcsődei  épületre  vonatkozik  az 
előterjesztésben  szereplő  pályázat,  és  nem  is  forrna  ki  mindent,  hiszen  a 
vízvezeték rendszer, vizesblokkok cseréjére szól, és a foglalkoztató helyiségek 
felújítására.

Kardos László testületi tag: A kérdést azért tette fel, mert korábban szó volt 
arról, hogy jó lenne egy másik épületbe átvinni a bölcsődei tevékenységet. Arról 
is szó esett, hogy a városközpont rekonstrukció után a könyvtár épülete részben 
kiürül,  mivel  az  intézmény  átköltözik  a  D’Orsay  kastélyba,  és  a  könyvtár 
épületébe a Polgármesteri Hivatal irattára kap majd helyet, ami az egész épületet 
nem fogja  betölteni.  Nem lenne-e  érdemes  elgondolkodni  azon,  hogy ezt  az 
épületet  alakítanák  ki  bölcsődei  intézménnyé?  Így  a  Nagy  M.  utcai  épület 
felújításra kerülhetne, és alkalmas lenne a terület erre a célra véleménye szerint, 
mivel  udvar  kialakítása  is  megoldható  lenne.  Mindezt  javaslatként, 
elgondolkodtatás szintjén vetette fel. Igazából nem tudja, hogy a 20 M Ft mire 
lenne elegendő ebben az esetben, de azt nem igazából tudja támogatni, hogy a 
jelenlegi bölcsődei épületben ilyen jellegű felújítást hajtsanak végre.

Kovácsné  Kincses  Anikó  testületi  tag: Novemberben  szó  esett  arról,  hogy 
esetleg egy harmadik bölcsődei csoport beindításra kerülne úgy, hogy a meglévő 
létszám háromfele lenne osztva. Ezzel kapcsolatban van-e valami, mit lehet erről 
tudni? Amennyiben nem kerül plusz kiadásba, úgy ez megoldható lenne.

Macsári József polgármester: Kardos László képviselőtársának a felvetésére 
elmondja,  hogy  20  M  Ft  kevés  arra,  hogy  a  könyvtár  épület  alsó  szintjét 
bölcsődei  ellátásra  kialakítsák.  A  pályázati  kiírás,  eredményhirdetés  és  a 
műszaki befejezés nem fog találkozni a könyvtár épületének a felszabadításával, 
és a munkálatok elkezdésével. Az lett volna az ésszerű, ha új bölcsőde épül, de 
erre  nincs  pénz.  Kovácsné  Kincses  Anikó  képviselőtársának  a  felvetésére 
elmondja, hogy 22 fő bölcsődei létszám után lehet a normatívát igényelni, mivel 
ennyi az átlagos létszám.

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A pályázat csak felújításra szól? El tudta 
volna képzelni azt a megoldást is, hogy a bölcsődei ellátást áttegyék a Fáy utcai 
óvodához,  ott  bővíthették  volna  az  épületet  2  foglalkoztatóval,  mivel  ott  a 
vizesblokk  és  tálaló  rendelkezésre  áll.  Az  a  véleménye,  hogy  a  jelenlegi 
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bölcsőde felújítására talán nem lesz elegendő a támogatási összeg. Azt sem lehet 
előre tudni, hogy a könyvtár bölcsődei ellátásra való kialakítása megfelelne-e az 
ÁNTSZ előírásainak.  Azt tartotta volna a legjobb megoldásnak a költségeket 
tekintve,  ha  pályázati  támogatással  a  Fáy  utcán  alakítják  ki  a  bölcsődés 
gyerekeknek a foglalkoztatókat.. Az óvodai létszámot tekintve, elférnének itt a 
bölcsődések is.

Macsári  József  polgármester: Sajnos  erre  a  megoldásra  nincs  pályázati 
lehetőség.

Kardos  László  testületi  tag: A  Dél-alföldi  regionális  operatív  program 
elkövetkezendő  2  éves  akciótervében  nem  szerepel-e  oktatási  intézmények 
építésére,  felújítására  támogatási  lehetőség?  A  korábbi  akciótervben  jelentős 
pályázati  forrásokra  lehetett  pályázni.  Ha  ilyenre  lehetőség  lenne,  akkor 
érdemesebb lenne egy új bölcsődét építeni, akár a Fáy úti óvodánál is. Javasolja, 
hogy tervezzenek előre, de látni kell,  hogy milyen pályázati  forrásokra lenne 
lehetősége az Önkormányzatnak az elképzelések megvalósítására.

Macsári  József  polgármester: Nem  lát  a  DAOP  kiírásokban  új  bölcsődei 
épületre  pályázati  lehetőséget  jelen  pillanatban.  Ha  lenne  is  ilyen  lehetőség, 
akkor  is  az  a  2012.  évet  érintené.  Most  van  ilyen  lehetőség  az  előterjesztés 
szerint, és döntsön a Képviselő-testület abban, hogy pályázzanak erre a pályázati 
támogatásra,  vagy  sem.  Jó  lett  volna  megvalósítani  a  Fáy  óvodánál  is  az 
elképzelést, de a pályázati támogatás arra nem vonatkozik.

Kardos  László  testületi  tag: A  kérdése  arra  vonatkozik,  hogy  a  bölcsőde 
felújítására kapott támogatás igénybevétele jár-e kötelezettségvállalással.

Macsári  József  polgármester:  5  M  Ft  önrészt  kell  az  Önkormányzatnak 
mindehhez biztosítania, és 5 évig kell az eredeti  célra működtetni  a felújított 
épületet.  Most  ebben kellene  dönteni,  de  ha  később  esetleg  lehetőség  lesz  a 
könyvtár épületénél is ilyen átalakításra, akkor az is megoldható lesz, de most 
ebben  a  lehetőségben  kell  gondolkodni,  és  érdemes  pályázni,  javasolja  az 
előterjesztést elfogadni.

Kovácsné Kincses Anikó testületi  tag: A védőnői szolgálat  segítségével  fel 
lehetne mérni, hogy később hosszabb távon milyen igény lesz a bölcsődére.

Macsári József polgármester: Fel lehet mérni az igényeket, de most a pályázati 
lehetőségben  kellene  dönteni,  hogy  a  Képviselő-testület  támogatja-e  az 
előterjesztésben szereplő pályázati támogatást, vagy sem. Szavazásra bocsátja az 
előterjesztést,  és szavazás alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület 13 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az 
önkormányzati  miniszter  1/2010.  (I.  19.)  sz..  rendelete  értelmében pályázatot 
nyújt  be  a  „Bölcsődék  és  közoktatási  intézmények   infrastrukturális 
fejlesztésének,  valamint  közösségi  buszok  beszerzésének  támogatása” 
elnevezésű pályázati  kiírásra a Bölcsőde  épületének felújítására.  A beruházás 
tervezett  összköltsége:  24.983.039,-  Ft,  melyből   Képviselő-testület  vállalja, 
hogy a 4.996.608,- Ft (20 %) önrészt a 2010. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Az igényelt támogatás összege: 19.986.431,- Ft (80 %).

A felújítás során kicserélésre kerülnek a homlokzati nyílászárók, és felújításra 
kerülnek  a  hidegburkolatok,  vizesblokkok,  villamoshálózat,  függőeresz-
csatornák, hónaljdeszkázat és kisebb mértékben az utcafronti homlokzat.

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

Felelős: Macsári József polgármester
Határidő: 2010. február 15.

Macsári József polgármester: A rendkívüli testületi ülésnek egyéb napirendje 
nincs,  kérdezi  képviselőtársait,  hogy  van-e  közérdekű  bejelentésük. 
Megállapítja, hogy bejelentés nem hangzott el, ezért megköszönve mindenkinek 
a munkáját, és a rendkívüli ülést lezárja.

Kmf.

Macsári József Dr. Oláh Ernő
 polgármester címzetes főjegyző
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