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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. 
november 29-én tartott  k ö z m e g h a l l g a t á s s a l egybekötött nyilvános 
üléséről a Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Mester Csaba, Z. 
Nagy Tibor, Dr. Farkas József alpolgármester, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, 
Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Kerekes Lászlóné, Nagy István, Kohut 
Tibor Gyáni Károly irodavezetők, a napirendi ponttal érintettek, Gali Mária 
jegyzőkönyv-vezető 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a közmeghallgatással 
egybekötött képviselő-testületi ülésen megjelenteket, helyi kábeltelevízión 
keresztül a lakosságot, akik a testületi ülés közvetítését figyelemmel kísérik. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 8 fő képviselő 
jelen van, és a közmeghallgatással egybekötött testületi ülést megnyitja.  
 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 
 

Kérdezi a jelenlevőket, hogy van-e közérdekű bejelentésük, kérdésük. 
Megállapítja, hogy a jelenlevők részéről közérdekű hozzászólás nem hangzott 
el. Javasolja a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalni azzal a módosítással, 
hogy hozzák előrébb azokat a napirendeket, amelyek kapcsán a meghívott 
vendégek jelen vannak az ülésen, és zárt ülésen tárgyalják a 4/9., 4/10., 4/13. sz. 
előterjesztéseket. Javasolja továbbá felvenni a napirendek közé a D’Orsay 
kastély felújítása, funkcióval való megtöltése pályázat, előre nem látható 
kivitelezési munkáira indított közbeszerzési eljárást lezáró döntést. A 
napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal a Képviselő-testület tagjai 
egyhangúlag egyetértettek.  
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, az 
anyagot a Pénzügyi Bizottság véleményezte, és elfogadásra ajánlotta Képviselő-
testületnek. Kéri a véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás 
nincs, és a jelentést szavazásra bocsátja, amelynek alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
133/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
2. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.-
III. negyedéves gazdálkodásáról 
2/2. sz. napirend: 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 23.) sz. 
önkormányzat rendelet módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban 
tájékoztatásként elmondja, hogy az eredeti költségvetés főösszegéhez képest 
271.207 ezer Ft a növekedés, és ezekből a jelentős tételek a beruházásokra nyert 
pályázati összegek, kereset kiegészítések, esélyegyenlőségi és új tudás program, 
az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványai, majd 
részleteiben is tájékoztatást ad az I.-III. negyedéves bevételek és kiadások 
alakulásáról. A 2010. évi költségvetés módosított főösszege: 2.696.995 ezer Ft. 
Elmondható, hogy a pénzforgalmi bevételek 84,9 %-ban teljesültek I.-III. éves 
szinten, részben az időarányostól eltérő teljesítés tapasztalható a saját 
bevételeknél, illetve a felhalmozási célú bevételeknél. Ugyanakkor a kiadási 
oldalról elmondható, hogy 63,8 %-ban teljesültek az éves módosított 
előirányzathoz képest. A kiemelt előirányzatok közül a működési, és a 
felhalmozási kiadások teljesülése is 75 % alatti. A kiadási oldalon a 
felhalmozási kiadások még nem jelentek meg a költségvetésben I.-III. 
negyedéves szinten időarányosan. Például a szociálpolitikai kiadások 58,9 %-os 
teljesülése az időarányosat nem éri, mert a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatos pénzösszegek sem jelentek még meg kiadásként. Örvendetes 
viszont, hogy az intézmények gazdálkodását tekintve a személyi jellegű 
juttatások 71 %-ban teljesültek, és 69,6 %-ban teljesültek azok a dologi 
kiadások, amelyek a működéshez elengedhetetlenül szükségesek. A közös 
gázbeszerzés folytán a szolgáltató részéről még nem minden gázszámla érkezett 
meg, és ezzel kapcsolatban felhívja az intézményvezetők figyelmét, a fűtési 
költségben mintegy 20 %-os megtakarítás mutatkozik ebben az időszakban. 
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Több olyan tétel van, amely az időarányostól eltérő teljesülést mutat, ennek oka, 
hogy az intézmények a zárszámadás előtt fogják az előirányzat módosítást a 
teljesítéshez igazítani, illetve van 1-2 olyan tétel, amelyet a MÁK útmutatásai 
alapján kell önkormányzati szinten előirányzatként hozni. A város költségvetése 
egyensúlyban van, likviditását megőrizte az önkormányzat, és annak ellenére, 
hogy számítottak a beruházáshoz kapcsolódó hitel felvételére hangsúlyozza, 
hogy eddig a hitelt nem kellet igénybe venni a mai napig. Ezekkel a szóbeli 
kiegészítésekkel javasolja tárgyalni az írásos előterjesztést. A Pénzügyi 
Bizottság az előterjesztést megvitatta, és elfogadásra ajánlotta a Képviselő-
testületnek. Kéri a hozzászólásokat az anyaggal kapcsolatban. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Elhangzott, hogy a hitel felvételre nem 
került sor, nyilván azért, mert a folyamatban lévő beruházások még nem 
fejeződtek be, nem kellett fizetni, de amennyiben erre szükség lesz, azt fel kell 
venni, de az előző Képviselő-testület ezt így el is fogadta. A költségvetési 
koncepcióba mindenképpen bele kell foglalni, hogy a hitel felvétele, annak 
kamatai milyen költséget jelentenek majd. 
 
Macsári József polgármester: Az Önkormányzat 2 részszámlát teljesített már a 
nagyberuházás költségeinél, történtek kifizetések, részben az önrész, részben a 
teljes számlára vonatkozó ÁFA összegét kellett teljesíteni, az egyiknél az ÁFA 
vissza is érkezett. A 2010. évi költségvetésbe be lett tervezve egy 25 milliós 
ingatlaneladás, és annak ellenére, hogy ez nem valósult meg, a költségvetés 
egyensúlyban volt és a hitelt nem kellett igénybe venni. Megállapítja, hogy több 
hozzászólás nincs, és elsőként szavazásra bocsátja a 2010. évi költségvetés I.-III. 
negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót az elhangzott szóbeli kiegészítéssel 
együtt. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
134/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedéves teljesítéséről 
szóló beszámolót. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A fentiek után szavazásra bocsátja a 2010. évi 
költségvetésről szóló rendelet módosítását. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

17/2010.(XI. 30.) számú önkormányzati  
rendelete  

 
a 2010.évi költségvetésről szóló 3/2010.(II.23.) számú önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról  
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010.(II.23.) számú 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  
 

1.§  
 

A rendelet 3.§ (1),(2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:  
 
(1)A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2010.évi 
összesített költségvetésének  
 

a./ bevételi főösszegét 2.696.995 ezer Ft-ban 
b./ kiadási főösszegét 2.696.995 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg.  
 
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2010.évi költségvetésének  
 

a./ bevételi főösszegét 2.696.386 ezer Ft-ban 
b./ kiadási főösszegét 2.696.386 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg.  

 
(3) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2010.évi költségvetésének  
 

a./ bevételi főösszege 609 ezer Ft, 
b./ kiadási főösszege 609 ezer Ft. 

 
2.§  
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A rendelet 3.§ (4),(5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:  
 
(4) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott bevételi 
főösszeget az alábbi bontásban határozza meg:  
 

aa./ Működési bevételek  1.917.193 ezer Ft 
ab./ Felhalmozási bevételek 217.496 ezer Ft 

 
Pénzforgalmi bevételek összesen: 2.134.689 ezer Ft 

 
ac./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 
(pénzforgalom nélküli bevétel) 362.306 ezer Ft 
ad./ Fejl. célú, éven túli hitel  200.000 ezer Ft 
 
Finanszírozási bevételek összesen: 562.306 ezer Ft  
 
Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási)  
mindösszesen: 2.696.995 ezer Ft  
 

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

ba./ Működési kiadások 2.019.268 ezer Ft  
bb./ Felhalmozási kiadások 677.727 ezer Ft  
 
Pénzforgalmi kiadások összesen: 2.696.995 ezer Ft  
 

(6) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési bevételek és a működési 
kiadások különbözeteként keletkezett 102.075 ezer Ft működési hiányt az előző 
évi működési célú pénzmaradványból finanszírozza.  
 

3.§  
 

A rendelet 3./A.§.-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 

3./A.§.  
 

(1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a 
felhalmozási kiadások különbözeteként keletkezett 460.231 ezer Ft felhalmozási 
hiányt 250.194 ezer Ft mértékben az előző évi felhalmozási célú 
pénzmaradványból, 200.000 ezer Ft éven túli lejáratú hitelből és 10.037 e Ft 
intézményi működési bevételből finanszírozza.  
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(2) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az 1.sz mellékletben 
foglaltaknak megfelelően 164.164 e Ft-ban határozza meg, 
 

ebből: a.) általános tartalék 13.117 ezer Ft  
b.) felhalmozási céltartalék 151.047 ezer Ft , 
melyből a megvalósítandó beruházások, felújításokhoz rendelt saját erő:  

ba.) Szeleskerti főgyűjtő csatorna rekonstrukció (DARFT)  
bb.)Várhelyi ifjúsági tábor felújítása  
bc.)Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése  
bd.)Általános Iskola régi szárnyának felújítása  
be.)Petőfi utca útburkolatának felújítása  
bf.)Idősek Otthona (bentlakásos rész) tűzjelző berendezés létesítése  
 

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 
előirányzatokat mérlegszerűen, finanszírozási célú műveletekkel e rendelet 
4.számú mellékletében foglaltak szerinti részletezettséggel fogadja el. 

 
4. §  

 
A rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott 1. és 2. számú mellékletek 
helyébe e rendelet 1. és 2. számú mellékletei lépnek.  
 

5. §  
 

A rendelet 5. §-ban meghatározott 3.,5, 9. számú és „Tájékoztató adatok V.” 
mellékletek helyébe az e rendeletben meghatározott 3.,5., 9.számú és 
„Tájékoztató adatok V.” számú mellékletek lépnek.  
 

6. §  
 

A rendelet 9.§-ban meghatározott „Tájékozató adatok III.” melléklet helyébe az 
e rendeletben meghatározott Tájékoztató adatok III. melléklet lép.  
 

7. § 
 

Ez a rendelet 2010. december 1-jén lép hatályba.  
 
3. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetési koncepciója 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A költségvetési koncepció az ország 
költségvetési törvénytervezetének jelenlegi állapota szerint készült el. Nagyon 
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nehéz bármilyen konkrétumot még meghatározni 2011. évre, viszont az 
államháztartásról szóló törvény alapján a koncepciót el kellett készíteni. Azt már 
látni lehet, hogy kevesebb forrás áll rendelkezésre a szociális, illetve oktatási 
feladatok ellátásánál, hiszen az oktatásnál közel 20 millió forint normatíva 
kiesésre lehet számítani az állami támogatások csökkenése és a gyermeklétszám 
csökkenése miatt is. Fájó gond minden önkormányzatnak, hogy a szociális 
fejezetből, mintegy 8,8 milliárd forinttal kevesebb van a költségvetési 
törvénytervezetben, és tudvalévő, hogy várhatóan változik a közfoglalkoztatás 
rendszere is. Eddigi információk szerint vállalkozók is alkalmazhatnak 
munkavállalókat, amely örvendetesnek mondható szakmai szempontból is, de 
akár végleges munkahelyet is jelenthet. December hónapban mindenkinek meg 
kell szüntetni a munkaviszonyát, de mivel a végrehajtási rendelet még nem 
jelent meg, nem tudni, hogy január 1-től milyen intézkedések lesznek. Az 
Oktatási és Kulturális Bizottság ülésen is felhívta a figyelmüket az 
intézményvezetőknek, hogy megszűnt a tankönyv normatíva támogatás, 
rászorultsági alapon 12 ezer forint lesz, ezért a tankönyv beszerzést úgy kell 
intézni, olyan tankönyv kereskedőt kell választani, ahol a rendelkezésre álló 
összegből tudják biztosítani a tankönyveket. 2011-ben a legfontosabb, hogy az 
intézmények zavartalanul működjenek, az alapellátás tekintetében a feladatokat 
ellássák. Szeghalom vonatkozásában több olyan feladat van, amely nem 
kötelező jellegű, így például a közművelődési intézményekre gondol, és úgy kell 
összeállítani a költségvetést, hogy ezek az intézmények is zavartalanul 
működjenek. A fejlesztéseket tekintve elsődleges cél a már meglévő 
beruházásokat befejezni, mindazokat, amelyek a koncepcióban szerepeltek, és 
áthúzódnak a következő évre a pénzügyi teljesítést és megvalósítást  illetően. 
Ezek mellett a pályázati lehetőségeket ki kell használni, hogy a dologi kiadások 
csökkenjenek és itt az energiatakarékos fűtési rendszer megvalósítását említi, 
ahol támogatás igényelhető. Fontos lenne az intézmények épületében a 
nyílászárók cseréje is, hiszen ez is energia megtakarítást eredményezne 
hosszabb távon, de ehhez pályázati támogatás szükséges. Hangsúlyozni kell, 
hogy a szociális jellegű kiadásokat tekintve, a rászorultság nőni fog a 2011-es 
évben, és több önrészt kell biztosítani a szociális jellegű kiadáshoz az 
eddigieknél. Minden évben azzal szembesül Szeghalom város, hogy a 
normatívák csökkennek, de mint mondja, optimista most is, fegyelmezett 
gazdálkodással, hatékonyabb munkaszervezéssel eddig is megoldották ezeket a 
problémákat, és bízik abban, hogy ez 2011-ben is így lesz. A koncepciót 
novemberig el kell fogadni, és sokkal pontosabban lehetne elkészíteni, 
számokkal alátámasztva, ha az ország költségvetési törvénye már rendelkezésre 
állna. A koncepciót a Pénzügyi Bizottság véleményezte, és azt elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testületnek. Kéri a véleményeket, észrevételeket. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A normatíva csökkenése elsősorban a 
születések számának csökkenéséből adódik nagyrészt. Itt kívánja megjegyezni, 
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hogy fontosnak tartaná a töviskesi gyerekeket 2011. ősztől Szeghalomra 
behozni, ez 10-12 fő óvodást és 3-4 fő iskolást jelentene. A családokkal 
személyesen beszélt erről, és mindenki ezt szeretné, egyébként is Töviskes 
Szeghalomhoz tartozó közigazgatási terület. Nem lehet elvárni, hogy egy 3-4 
éves óvodás reggel elindul, és majd délután érkezik haza Bucsáról, mert az 
óvoda is megszűnik, és ne Kertészszigetbe vigyék a gyerekeket, mivel itt az 
Újtelepi Óvodában lenne számukra hely. Tehát ősztől kezdve javasolja ezt 
Képviselő-testületnek átgondolásra, és elfogadásra, hiszen a térségnek van erre a 
célra autóbusza, vagy pedig VOLÁN buszt kell igénybe venni. Javasolja, hogy 
ezzel számoljon az Önkormányzat, és nyílván az intézmények kiadása is ehhez 
igazodna majd. Rengeteg lehetőséget lát az oktatási intézményeknél pályázati 
támogatásokban, amiben eddig nem sikerül nyerni, így több száz milliós 
támogatástól estek el. Lehet pályázni hátrányos helyzetű és sajátos nevelési 
igényű gyermekek támogatására, akár ingyen étkeztetésre, várhelyi tábor 
felújítására, bölcsődék, intézmények infrastrukturális fejlesztésére, közösségi 
buszok beszerzésére, stb. A költségvetés összeállításánál mindenképpen 
javasolja az egyeztetést az intézményvezetőkkel, bizottsági tagokkal, akik 
tegyenek hasznos javaslatokat. 
Szólni kell arról is, hogy felül kellene vizsgálni a megbízási díjakat, szakértői 
díjakat, ezeket korrektül kellene meghatározni, hiszen nincs fölösleges pénze az 
önkormányzatnak. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A szeméttelep bezárása óta nagyon szemetes a város, 
hiszen sokan nem értik, vagy nem akarják megérteni, hogy hova lehet szemetet 
elhelyezni, így nagyon sok helyre kihelyezik, például nagyon látványos ez a 
Csaba Metállal szembeni területen, ahol nagy szemétlerakat van. A városnak 
van egy érvényben lévő rendelete, hogy 100 ezer forintos bírság szabható ki 
annak, aki nem azon a napon, és nem oda helyezni a szemetet, ami ki van 
jelölve. Nagyon jó volt az a kezdeményezés, amikor a hulladékszállító cég egy 
napot kijelölt a szállításra. Naponta járja a várost, és tapasztalja, hogy az út 
közepén van a szemét elhelyezve. Fontosnak tartja, hogy oldja meg ezt a 
problémát a jövőben a város annak érdekében, hogy az egész város ne jusson a 
szemétdomb szintjére.  
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A Képviselő Asszony felvetette, hogy a 
töviskesi gyerekek Szeghalomra járjanak iskolába, illetve óvodába.  Nagyon régi 
téma ez, és ezzel kapcsolatban az elmúlt 8 évre az volt a jellemző, hogy 
döntéskor a szülők között nem volt egységes akarat, ezért nem született döntés, 
és úgy néz ki, hogy nem is lesz. Ha megszüntetik a kertészszigeti iskolát, és 
óvodát, akkor lesz talán majd egységes döntés. Tehát nem új a felvetés, nagyon 
jól ismeri, és körbejárta maga is a körzetét érintő kérdést már nagyon régen. 
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Macsári József polgármester: Az elhangzottakra észrevételként elmondja, 
hogy nincs információja a kertészszigeti alsó tagozat és óvoda megszűnéséről. 
Jelenleg egy kis busz áll rendelkezésre a felső tagozatos gyerekek Bucsára való 
szállítására. Amennyiben szükség lesz autóbuszra, a KÖRÖS VOLÁN-ra 
mindig számíthatnak. A pályázatokkal kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy a 
várhelyi ifjúsági táborra benyújtott pályázatra választ sem kaptak, sajnos 
továbbra is árvízi szükségtározó területről van szó, ami folyamatos problémát 
jelent az engedély megszerzéseket tekintve. Hulladéklerakással kapcsolatos 
problémát mielőbb meg kell szüntetni, ennek érdekében a Csaba Metállal 
szembeni területnél árkot kell létesíteni az átjárás megakadályozására, és a 
területet rendbe tenni, szemétlerakás ott nem engedélyezett! A településen több 
helyen lehet látni illegális szemétlerakást, a szelektív hulladékgyűjtők 
körzetében is raknak le kommunális hulladékot, ami szabálysértést jelent. 
Minden lakónak ingyenesen biztosítottak 5 db zsákot a zöld hulladék tárolására, 
és a testületi ülésen lesz egy írásos előterjesztés házi komposztáló beszerzésére 
irányuló pályázati lehetőségről. A mai nap folyamán a Művelődési Központban 
az illetékes Kft. tájékoztató előadást tart, és lehetőség kínálkozik tölgyfából 
készült házi komposztáló ingyenes igénylésére. Befejezésül megköszöni az 
elhangzott javaslatokat, véleményeket és az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal – 3 tartózkodás – mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
135/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetési koncepcióját jóváhagyja a határozat melléklete szerint. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: Értelemszerű 
 

4/3. sz. napirend: Ivóvíz- ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás 
díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
munkatársait, akik a napirend tárgyalása kapcsán megjelentek. Az előterjesztést 
tekintve komoly vízdíjemelésről van szó, és az előző évekhez képest nem ilyen 
ajánlatot vártak a Békés Megyei Vízművek Zrt. Igazgatóságától. 
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Tájékoztatásként elmondja, hogy az ajánlat szerint a Vízművek Zrt. a III. 
díjkategóriába tartozó településeknél milyen hatósági, lakossági és 
önkormányzati vízdíjat javasol elfogadni, éves átlagfogyasztást tekintve ez 
mintegy 97 milliós bevételt jelent a Vízműveknek. Korábban is mindig vita 
tárgyát képezte a vízdíj, mindig az Önkormányzatra volt felruházva az 
ármegállapítás. Teljesen mindegy, hogy milyen víz- és csatornadíjat fogad el a 
Képviselő-testület, a 97 milliónak be kell folynia. Ehhez képes a tervezet szerint 
próbálta az Önkormányzat a vízdíjakat csökkenteni, és javasolja a 
rekonstrukciós költség díját 50-ről 40-re csökkenteni a lakossági szegmens 
vonatkozásában. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy ugyan a rekonstrukciós 
díj részét képezi a mindenkori víz-és csatornadíjnak, önkormányzati szinten 
bérleti díj formában kapja vissza ezt az Önkormányzat. A rekonstrukciós díj 
megállapításának az volt a célja, hogy az ivóvízminőség-javító programnál 
biztosítsák az önrészt, mivel Szeghalom vonatkozásában milliárdos beruházásról 
szóltak az előterjesztések, hiszen szeretné a városvezetés a Halas és Töviskes 
majort is bekapcsolni az egészséges ivóvíz ellátásba. Eddigi tapasztalatok szerint 
minden évben a javasolt rekonstrukció annyi összeget tesz ki, mint ami a bérleti 
díj, így nem tud az Önkormányzat spórolni az ivóvízprogram önrészére. A 
másik nagy probléma a nagy mennyiségű vízveszteség, és a Vízművek 
szabályzata szerint, ha a vízveszteség meghaladja a Vízművek Zrt. átlagát, ott 
automatikusan 10 %-os díjemelésre lehet számítani 2012-től. Szeghalmon közel 
50 %-os a vízveszteség a kitermelt és értékesített vizet tekintve. Ezzel 
kapcsolatban szeretne választ kapni, hiszen 969 e m3 vízelfolyás mutatkozik 
átlagosan 3 év vonatkozásában, ami óránként több mint 110 m3, és nem hiszi, 
hogy ezt műszaki hiba okozná. Két dologról lehet szó, vagy az átalányt 
fizetőknél lehet a probléma, vagy az illegális fogyasztásoknál. Ez is oka a III. 
díjkategória megállapításának. Furcsának tekinthető, amikor az állam 100 
milliós nagyságrenddel támogatta a település magas ivóvíz önköltség 
mérséklését, ami soha jött vissza a városnak, és nem történtek olyan 
beruházások, amelyek csökkentették volna esetleg a költségeket, és visszakerült 
volna a település egy kedvezőbb díjkategóriába. Az érezhető, hogy mindkét 
várost Szeghalmot és Füzesgyarmatot ebben a problémában magára hagyták, 
hiszen amikor meg volt a forrás lehetősége, akkor sem tettek semmit az 
üzemeltetők az önköltségcsökkentés érdekében. A legutóbbi példa a 14 milliós 
arzénmentesítő aktív szénszűrő számlája volt, amit megkifogásolt a 2 település. 
Kéri képviselőtársait, hogy mondják el véleményükre, észrevételüket az 
előterjesztéssel kapcsolatban, illetve kérdésüket a jelenlevő Vízművek Zrt. 
szakemberei felé. 
 
Rung Attila Békés Megyei Vízművek üzemviteli osztályvezetője: A 
polgármester úr által feltett kérdésekre reagálva elmondja, hogy a Békés Megyei 
Vízművek Zrt.-tél a vízdíjakra mind a mai napig szolidaritás van, tehát a 
vízdíjban az összes költséget a települések nem fizetik meg, annak csak egy 
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részét. Az, hogy Szeghalomban ilyen magas a víz önköltsége ennek oka az, 
hogy itt megvalósult egy víztisztító, mert az akkori program során a 
szakemberek úgy ítélték meg, hogy a Maros-hordalékkúp kitermelői kapacitása 
nem elegendő a 2 település (Füzesgyarmat és Szeghalom) ivóvízellátására. A 
Vízmű ennek ellenkezőjét hangsúlyozta, és ezt azóta, a hidrológiai vizsgálatok is 
igazolták, de a 90-es évek elején ez a víztisztító rendszer itt megépült, ami egy 
európai hírűnek, korszerűnek tekinthető, viszont nagyon magas az önköltsége a 
többi arzénmentesítőkhöz viszonyítva. A jelenlegi ivóvízminőség javító program 
szerint már Szeghalom is rá lesz kötve a Maros-hordalékkúpra, attól függetlenül, 
hogy magyarországi vízbeszerzéssel valósul meg a program, vagy pedig Aradról 
történik a vízátvezetés, a cél az, hogy egy üzembiztosabb, és olcsóbb vízellátás 
valósuljon meg. Ettől függetlenül, hogy a víz önköltségét nem terhelik 
Szeghalomra, ez egyben válasz arra is, hogy azt az önköltség támogatást, amit 
pont a szeghalmi magas önköltség miatt kapnak meg, azt ezen a támogatási 
rendszeren keresztül mindig visszaosztották a településekre, ahol magas vízdíj 
volt. Szeghalom önköltsége az átlagtól mindig jobban eltért felfele, így a 
település mindig nyertese volt a szolidaritás kapcsán előálló díjkiegyenlítésnek. 
A szennyvíznél ez megszűnt, de a víznél továbbra is létezik. Az értékesítési 
különbözetből eredő problémákra mindenféleképpen rá kell világítani, amelyek 
intézkedéseket igényelnek, bár az előterjesztésben említett adat 3 évnek az 
értékesítési különbözete, így a probléma egy kicsivel kisebb. A továbbiakban 
részletesen kitér az intézkedési tervben leírt számítások indoklására. Régen 
keresik a vízveszteség okait, és erről részletesen szó volt a testületi ülést 
megelőző bizottsági ülésen is. E problémát a helyi Vízmű vezetője újból 
áttekintette, és az a véleményük, hogy foglalkozni kell az átalánydíjas 
fogyasztókkal, mert a mérősítés megoldást jelenthetne minden tekintetben. 
Rekonstrukciós igényeket tekintve, nagy eredményt lehetne elérni a csomóponti 
tolózárak nagyobb részének működőképessé tételében. A bekötővezeték 
cserékre évről-évre javaslatot tesznek, a 60-80 db körüli vezetéket célszerű 
lenne 200-ra cserélni, és az acélvezetéket műanyagra cserélni, amelyek sokkal 
nagyobb biztonságúak, ezzel a vízveszteség csökkenhet. A vízveszteséget 
elemző csoport azt tudja vizsgálni, hogy van-e valahol látványos vízelfolyás és 
kiugró értéknél csőtörést kell keresniük. A közkifolyókat említve 62 db üzemel, 
ezen kívül 30 db kar nélküli van, ezek is okozhatnak veszteséget, így ezek 
mennyiségét lehetőség szerint érdemes visszaszorítani, a hibalehetőség ezzel is 
csökkenne. Tűzcsapról való jogtalan vízvételezést is meg kell említenie, és 
kérné, hogy amennyiben ilyen eset előfordul, azt jelentsék be, kivizsgálják, 
hiszen a tűzcsapot csak a tűzoltókocsik használhatják, illetve ha egyéb esetre 
engedély van, a Vízművek Zrt. szakembereinek a jelenlétében, és a 
fogyasztónak leszámlázzák. A díjkategória ugrással kapcsolatban sem olyan 
rossz a helyzet, hiszen a cég átlagánál sokkal nagyobb értékesítés különbözet 
csak akkor von maga után kategóriaugrást, ha még további feltételek is 
teljesülnek, de ez Szeghalom esetében nem így alakult. Szeghalom állapított 
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meg többletbérleti díjat, amelynek nagy részét a rekonstrukcióra fordította, 
mivel van egy rekonstrukciós program, tehát a szabályzat szerint Szeghalmot 
nem fenyegeti a veszély, hogy e miatt emelésre kerülne sor. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A vízveszteséggel kapcsolatban lakótelepi példát említ: 
van főmérő, és minden lakónak van almérője, és a leolvasás után mindenki 
felháborodására plusz m3-ek kerülnek leszámlázásra azzal az indokkal, hogy a 
főmérő többet mutat. A víz kommandóval együtt végigjárták a lakásokat, de 
illegális vízfogyasztást sehol nem tapasztaltak. A vízórák hitelesítésével van a 
gond, vagy más jellegű a probléma?  
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Évek óta visszatérő probléma a vízveszteség, 
és nem érti, hogy ennyi idő elteltével miért nem lehet ennek az okát konkrétan 
megállapítani a Vízművek Zrt. szakemberei által. Érthetetlen, hogy ez a súlyos 
probléma évek óta húzódik, és még mindig nem oldódott meg a hatalmas 
vízveszteség kérdése, amivel nem lehet mit kezdeni. Hogyan fordulhat elő, hogy 
a szakemberek nem találják meg a hibát? A vízdíjemeléssel kapcsolatban 
elmondja, hogy ez évek óta egy olyan csapda, amivel nem tud mit kezdeni, 
hiszen olyan kényszerhelyzet van, amit el kell fogadniuk. Kénytelenek elfogadni 
a rendeletet, mivel a különbözetet nincs módjában kifizetnie az 
Önkormányzatnak, és kellemetlen, hogy erre szavazniuk kell. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Füzesgyarmatot, Szeghalmot képviselte 
abban a perben, amelynek tárgyát a Szeghalmi-Érmelléki vízműtelep szénszűrő 
csere költség megfizetésének vitája képezte, amelyet az önkormányzatok 
megnyertek a Vízművek Zrt.-vel szemben, és erről részletes tájékoztatást ad. 
Fontosnak tartja megjegyezni, hogy ez a szénszűrő berendezés 2 éven keresztül 
nem is működött – most működik – és nincs adat arra, hogy az itteni víznek a 
minősége megfelelt-e az egészséges ivóvíznek. Olyan üzemeltetési szabályzat 
lett elfogadtatva az önkormányzatokkal, hogy például a legkisebb értékű 
eszközök cseréjének költségét is áthárítják a településekre, ami korábban saját 
költségük volt. A legnagyobb probléma viszont az, hogy jelenleg az utóbbi évek 
legnagyobb vízdíjemelését hajtják végre, a lakosságit 9,4 %-kal, a szennyvizet 
pedig 19,38 %-kal emelik. Kérdése, hogy ez normális dolog-e, hiszen a 
választási kampány idején az emberek érdekében szólalt fel itt néhány fideszes 
képviselő, hogy az Önkormányzat tehet a magas díjemelésről, mivel azt a 
Képviselő-testület állapítja meg. A képviselők kényszerhelyzetben vannak, 
mivel ha nem szavazzák meg, a városnak kell kipótolnia a szükséges összeget, 
hogy a bevétele meg legyen a Vízműveknek, ezért a cég átértékelhetné ezeket a 
brutális díjemeléseket, mert ezeket felháborítónak tartják. A vízveszteséget 
illetően évek óta kínlódnak ezzel, ennyi év alatt a szakembereknek már fel 
kellett volna tárniuk az okot, mivel lehetetlen dolog az, hogy a város lakossága 
azért fizessen ilyen magas vízdíjat, mert a szakemberek nem tudják megfejteni, 
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hogy hol folyik el ez a nagymennyiségű víz. A város, mint szolgáltatást 
igénybevevő joggal elvárhatná a szolgáltatótól, hogy ezt a problémát megoldják. 
Sajnálja, hogy Dr. Csák Gyula vezérigazgató úr nem jött el az ülésre, hiszen 
mint szeghalmi lakos, az itteni problémákat jól ismeri, és megfelelő tájékoztatást 
adhatott volna. Véleménye az, amennyiben képviselő lenne, nem szavazná meg 
az előterjesztést, hanem indítványozná a Vízművek Zrt.-nek, hogy gondolja át és 
egy hónap múlva hozzon újabb javaslatot a víz- és szennyvízdíj megállapítására, 
mivel ezt így elfogadhatatlannak tartja. 
 
Macsári József polgármester: A napirend tárgyalása kapcsán a bizottsági 
ülésen rákérdezett, hogy a Vízművek Zrt. a rekonstrukciós hányadra miért 
számol 5 % nyereséghányadot. Tudja, hogy a Közgyűlés minden évben 
elfogadja, hogy hány % nyereség az elvárható, és mindehhez képest vesztesége 
volt a cégnek. Megjegyzi, hogy régen az alapító önkormányzatoknak 1-1 
szavazata volt, és nem tolódtak el a tulajdonosi arányok, mint most, és 
Szeghalom nagyságú település szinte nem tud beleszólni semmibe. A vízdíj 
megállapítása, pedig nem is a Közgyűlés, hanem a belső szabályzatok által 
történik. Kérdése, hogy ehhez képest miért van a működési hányadnál 14,4 %-os 
növekedés a csatornánál, és a nyereséghányadnál, pedig 14,8 % az előző évi 
nyereségtartalomhoz képest, összességében átlagosan 5 %-ról van szó. 
 
Rung Attila üzemviteli osztályvezető: Az, hogy a csatornadíjnál miért van az 
inflációnál nagyobb emelés, illetve a többi felvetésre is megadja a választ. A 
csatornadíj képzési rendszert illetően a 2011-es díjak megállapításánál, a 2008-
2009-es önköltségmozgásokat tudják figyelembe venni közgyűlési szabályzat 
értelmében. Szeghalom díja nem azért ilyen magas, mert nem tudják, hogy hol 
van a vízveszteség, hanem azért, mert magas Szeghalom önköltsége a víztisztító 
miatt. Megjegyzi, hogy még most Szeghalom a díjkiegyenlítés metódusnak, a 
szolidaritásnak nyertese, mert e nélkül a díjak lényegesen magasabbak lennének. 
Ettől függetlenül a vízveszteséget továbbra is keresik, és jóval több energiát 
fordítottak erre, mint a környező településeken. Eddigi eredményeik szerint, 
átvizsgálva minden mérőt kizárhatóak az illegális rákötések, ahol gyanú merült 
fel, a kollegák továbbvizsgálódtak, körzetméréseket végeztek, megnézték az 
éjszakai nullpontokat, és megállapítható volt, hogy a szeghalmi hálózat ilyen 
szempontból nem rosszabb, mint az ilyen korú hálózatok általában. Tovább 
folytatják a vizsgálódást, de ezeket a problémákat egyik napról a másikra nem 
lehet megszüntetni. Egyébként a vízveszteséget soha nem lehet nullára 
leszorítani, de hangsúlyozza, hogy az okot továbbra is keresik. A lakóközösséget 
érintő kérdésre az a válasza, hogy valakinél biztosan gond van, ha 
pluszfogyasztás jelentkezik, vagy a mérőt manipulálják, vagy egyéb 
rendellenesség van, ez a lakóközösség felelőssége, és a pluszfogyasztást nyílván 
le kell számlázniuk a lakók felé. 
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Lipták Zoltánné közgazdasági osztályvezető: Bizottsági ülésen is elhangzott, 
hogy a működési díjhányad növekedését mi okozza. Tavalyi évet említve, olyan 
vízdíjat ajánlottak, ami 1-2 forintos díjcsökkentést jelentett az előző évekhez 
képest, most pedig emelt díjemelés mutatkozik. Másik kérdés volt, hogy miért 
kell a nyereséget rátenni mindenfajta díjelemre. Üzemviteli osztályvezető 
kollegája utalt arra, hogy ezeket a szabályokat felül lehet vizsgálni, és meg lehet 
nézni praktikus-e mindenre rátenni a nyereségszázalékot, vagy a bérleti díj 
vonatkozásában egy beszedési százalékot rátenni, és ezzel korrigálni a 
leszámlázott mennyiséget. Amikor a bevétel beépül a bérleti díjakba, ez 
árbevételként jelenik meg a cégnél és ennek 2 %-a visszakerül az 
önkormányzatokhoz helyi adóként az iparűzési adón keresztül. 
 
Macsári József polgármester: Ezt mindenki fizeti, nemcsak önkormányzati 
tulajdonú cég, Szeghalmon ez 1,8 %. 
 
Lipták Zoltánné közgazdasági osztályvezető: Ha ezt az elemet kivennék, és 
úgy kerülne vissza az önkormányzathoz, akkor több % vesztesége képződne a 
cégnek, mivel ehhez az árbevételhez olyan dolgok is kapcsolódnak, amiket a cég 
gazdálkodásából kellene biztosítani.  
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztésben szerepel, hogy a Vízművek 
Zrt. munkatársai miben egyeztek meg az Önkormányzat Műszaki Iroda 
vezetőjével a 2011. évi ivóvíz és csatornahálózat felújítási munkálatait illetően. 
Tehát ezt az Önkormányzat fizeti meg, és nem növelheti a működési költséget, 
amit az önkormányzattal megfizettetnek. A városnak van egy új 
csatornahálózata, van egy új szennyvíztisztító telepe, a régi hálózaton kell 
felújításokat végezni, de Szeghalommal mindent kifizettetnek, az éves 
költségekben ez benne van. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Korábban elmondta, és hangsúlyozza 
ismét, hogy valóban mindent kifizettetnek az Önkormányzattal, ezért érthetetlen 
a magas díjemelés, ami a város lakosságát nagyon hátrányosan érinti. 
 
Macsári József polgármester: Az eszközgazdálkodási szabályzatot említi, 
amelyből látta, hogy valóban minden elem felújításnak, vagy beruházásnak 
számít. A javaslatban egy bekötővezeték csere 100 ezer forintos költséggel 
szerepelt, de a munkatársak folyamatosan egyeztetnek ezzel kapcsolatban. A 
Vízművek Zrt. a belső szabályzata alapján végzi munkáját, az Önkormányzatnak 
pedig az a feladata, hogy az Igazgatóság által a lakosság részére javasolt díjakat 
eltérítve a hatósági és önkormányzati intézmények kárára próbálja mérsékelni, 
és az előző évhez képest óriási a díjemelés. 
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Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Kérdése az üzemviteli osztályvezetőhöz, 
hogy mennyi vízveszteséget jelent a víztisztítás? Nem érti egyébként 
képviselőtársa korábbi hozzászólását, hogy miért kell elfogadni mindezt, ha nem 
ért vele egyet. A maga részéről nem ért egyet a magas díjemeléssel, így azt nem 
is szavazza meg. 
 
Rung Attila üzemviteli osztályvezető: A víztisztító berendezésnél elég nagy 
veszteség van, de ebben az értékesítési különbözetben ez már nincs benne. Tehát 
ez a hálózatba betáplált víz és a fogyasztóknál leszámlázott víz különbsége. A 
nagy mennyiségű vízfogyasztás okát továbbra is keresniük kell. 
 
Mester Csaba testületi tag: A kérdése arra irányul, hogy a csővezetékcsere, 
ami évente 60, a javaslat szerint, pedig 200-ra növekszik, ez kinek a költsége, és 
konkrétan mit jelent ez. Elhangzott, hogy 2500 bekötés van, így kb. 400 liter víz 
folyik el naponta ezeken a vezetékeken, ami a vízóráig megy. Ez kinek a 
költsége?  
 
Rung Attila üzemviteli osztályvezető: A gerincvezetéktől a vízmérőig ez vízi 
közmű, ami a város tulajdona, így a csere költsége Szeghalomé. A vízmérő utáni 
vezeték, pedig a lakóé. Éves szinten több száz m3 víz el tud folyni kismértékű 
szivárgás esetén is egy elhasználódott vascsövön keresztül, amelyeknek nagy 
része 30 éves. Ezért érdemes ezeket a vezetékeket folyamatosan lecserélni, hogy 
az ilyen jellegű vízveszteség megszűnjön. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a Vízművek Zrt. szakembereinek 
és képviselőtársainak a hozzászólásait, a napirendet lezárja, és szavazásra 
terjeszti az előterjesztést. Elsőként javasolja Képviselő-testületnek a víz- és 
szennyvíz díjak megállapítására vonatkozó rendelet-tervezet mellett szereplő 
anyagot elfogadni, amely a 2011. január 1-jén hatályba lépő hatósági díjtól 
eltérő víz- és csatornadíjat tartalmazza. Erről minden évben döntenek, és 
megállapodást köt az Önkormányzat a Vízművek Zrt.-vel. Megállapítja, hogy 
ezzel a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. A továbbiakban 
szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet, és szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2010.(XI. 30.) sz. önkormányzati 
rendelete 
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az ivóvíz – ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló módosított 
15/2008.(XI.29.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 

 
1. § 

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

2. § 
 
Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. 

1.számú melléklet 

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

Vízmérő 
mérete 

Alapdíj 
2011.01.01.-től 

(mm) 

Értékesítési 
irány 

Ft/db/hó 
Lakossági 520 

13-20 
Nem lakossági 787 

25-40 5.560 

50-80 16.210 

100-200 

Lakossági és 
nem lakossági 

26.400 

 
 Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretű mérőt kell az 

alapdíjszámlázásnál alapul venni. 
 Ha két vagy több bekötési vízmérője van a számlázási helynek 

(ingatlannak) úgy valamennyi vízmérő szerinti alapdíjat 
érvényesíteni kell. 

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

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

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

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

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

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

2011.01.01.-től 
Megnevezés 

(Ft/m3) 

Vízdíj (311,40) 332,00 
Csatornadíj (533,47) 591,25 

 
3. Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a 

mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese (ÁFA nélkül): 
 

2011.01.01.-től 
Megnevezés 

(Ft/m3) 
Szippantott 
szennyvíz 

(800,2) 886,88 

 
A hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíjak 

2011. január 1-től 
 

Megnevezés Vízdíjak 
Ft./m3 

Csatornadíjak 
Ft./m3 

Lakossági 201,40 (186,10) 318 (276) 
Önkormányzati 281,60 (264,30) 483,50 (388,43) 

 
Macsári József polgármester: A fentiek után javasolja elfogadni a 2011. évi 
rekonstrukciós programot az árjegyzékkel együtt az elhangzott módosításokkal, 
és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 
136/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 
megfogalmazott ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukciós programot az 
alábbiak szerint határozza meg 2011. évre. 
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1. Vízágazatban: 
 Cserélendő bekötések száma:  20 db 2.000.000,- Ft 
 Felújítandó közkifolyók száma:5 db    700.000,- Ft 

Összesen: 2.700.000,- Ft 
 

2. Szennyvízágazatban: 
 Patai utca, Érmellék utca, Újtelep III., IV., XII., XIV. utca 

gravitációs csatorna idomtörések miatti javítás 
 Ajánlati ár felülvizsgálandó: 6.000.000,- Ft; 

 Tisztavíz nyomó vezetékének cseréje (tisztítótelep, Berettyó folyó) 
NA 300-as, 200 m hosszúságú; 

 Ajánlati ár felülvizsgálandó: 7.000.000,- Ft 
 Szennyvíztisztító telep szociális helyiségeinek nyílászárók cseréje 

 500. 000,- Ft 
Összesen: 13.500.000,- Ft 

 
Felülvizsgálandó 

 Dózsa Gy. utca (K&H Bank mögött) gravitációs vezetékének 
rekonstrukciója; 

 12/A átemelő felújítása, bekapcsolása a folyamatirányítási 
rendszerbe 

 
3. Kistérségi Vízmű: 

 Kútfej gépészet rekonstrukció 3 db: 1.350.000,- Ft 
 

Felülvizsgálandó 
 Érmelléki Vízmű diszpécser központ és Vízmű FIR rekonstrukció, 

vegyszer adagoló szivattyúk frekvenciaváltó cseréje 

 
MINDÖSSZESEN: 17.550.000,- Ft 

 
A Békés Megyei Vízművek Zrt. által fentiekben közölt árak csak irányáraknak 
tekinthetők, azok tételes felülvizsgálatát, pontosítását el kell végezni. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: Értelemszerű 
 
Macsári József polgármester: A napirend során hosszasan tárgyalták a 
vízveszteség problémáját, így mint a tulajdonos Önkormányzat javasolja azt, 
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hogy a Vízművek 2011. júniusban számoljon be a vízveszteség akkor aktuális 
állásáról, és remélhetőleg ez a következő évi díj megállapításnál már nem áll 
fenn. A javaslatot szavazásra terjeszti, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
137/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megkeresi a Békés 
megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatóját, hogy 2011. júniusban adjanak 
tájékoztatást a Szeghalmon fennálló vízveszteség akkori aktuális állásáról. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg ezzel kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
4/8. sz. napirend: A helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról 
szóló rendelet módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelent Gémes 
Tibor személyforgalmi igazgató urat, és tájékoztatást ad az előterjesztésről, 
amely a KÖRÖS VOLÁN helyi járatú viteldíjának megállapításáról szóló 
rendelet módosítását tartalmazza. Mérsékelt díjemelésről van szó a 2011. évre 
vonatkozóan, ezt egyeztetések, tárgyalások előzték meg, elmondható, hogy évek 
óta jó a céggel a kapcsolat. Az Újtelepről bejáró diákok, és nyugdíjasok bérletét 
érinti főképpen a tervezet, mindössze 3,9 %-os emelésről van szó. Kéri a 
véleményeket, észrevételeket. A Pénzügyi Bizottság véleményezte és 
elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy hozzászólás nem 
hangzott el, majd a rendelet-tervezetet szavazásra terjeszti. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2010. (XI. 30.) sz. önkormányzati 

rendelete 
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a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló többszörösen 
módosított 13/1998. (XII.22.)rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

módosításáról. 
 

1. § 
 

A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
Szeghalom Város helyi járatú autóbuszain fizetendő díjak: 

(1) A helyi járatú autóbuszon fizetendő menetjegy ára: 135,- Ft/db, (régi: 
130,- Ft/db) 

(2) Az összvonalas bérlet ára: 3.380,- Ft/db/hó ( régi: 3.250,- Ft/db/hó) 
(3) A tanuló és nyugdíjas bérlet ára: 945,- Ft/db/hó (régi: 910,- Ft/db/hó) 
(4) Az 1-3 bekezdésben meghatározott díjak a 25 %-os ÁFA-t is 

tartalmazzák. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik.  
 
4/12. sz. napirend: KEOP pályázat benyújtása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A napirend kapcsán köszönti a testületi ülésen 
megjelent Solymosi Viktor ügyvezető igazgató urat, aki a Művelődési 
Központban előadást tart az előterjesztésről. Az általuk megnyert projekt 
részeként mintegy 200-an feliratkozhatnak tölgyfából készült házi komposztáló 
edények igénylésére, amelyet ingyen, de feltételekkel biztosítanak az érdeklődők 
számára. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy lehetőség kínálkozik a Kft. 
segítségével KEOP pályázatot benyújtani 95 %-os támogatásra, akik mindezért 
díjazást nem kérnek, az Önkormányzatnak 5 %-os önerőt kell biztosítania. 
Javasolja, hogy a pályázatot ezek alapján nyújtsa be az Önkormányzat, és kéri a 
Képviselő-testület támogatását, hiszen a zöld hulladék elhelyezése ez által 
megoldódhat a kertes házaknál, és pályázat útján további igénylőknek tudnak 
biztosítani komposztáló edényeket. Kéri a határozati javaslattal kapcsolatos 
hozzászólásokat. 
 
Mester Csaba testületi tag: Nagyon örül az elhangzott pályázati lehetőségnek, 
hiszen, ami a kerítésen belül hasznosítható, az a komposztáló edénnyel 
megoldódható. Kérdése, hogy mekkora a mérete a komposztálónak. 
 



 21 

Solymosi Viktor a Kft. képviseletében: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy 1 
m3 nagyságúak a ládák, felületük tölgyfa és 5 év a garanciájuk. Hátrányuk, hogy 
a súlyuk 37-40 kg. 
 
Macsári József polgármester: Javasolja, hogy az elhangzottak alapján nyújtsa 
be a pályázatot az Önkormányzat a Kft. segítségével, és ezt szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
138/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
KEOP-2009-6.2.0/A jelű „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási 
lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt” 
elnyerésére. A pályázat benyújtásához szükséges önerőt a 2010. évi 
költségvetés tartalékalapból biztosítja Szeghalom Város Önkormányzata. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Napirend: D’Orsay kastély felújítása, funkcióval való megtöltése 
projektelem előre nem látható kivitelezés közbeszerzésében 
eredményhirdetés 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a napirend tárgyalása kapcsán Dr. 
Nagymihály Tamás urat, közbeszerzési szakértőt, aki megbízást kapott az 
integrált városközpont fejlesztéssel kapcsolatban a D’Orsay kastély 
közbeszerzés lebonyolítására. A Pénzügyi Bizottság a közbeszerzéssel 
kapcsolatban meghozta döntését, megállapította, hogy 3 pályázatból 1 volt 
érvényes, mivel 2 pályázót ki kellett zárni a hiánypótlás elmulasztása miatt. A 
bent maradó l pályázat volt a legkedvezőbb, hiszen a Borgula Ép. árajánlata 
8.624.400,- Ft+ÁFA; a Békés Bau Kft.8,2 M Ft+ÁFA; a Swietelsky Kft. a 
főkivitelező 7,8 M Ft+ÁFA árajánlatot tett, így a Bizottság nyertesnek javasolta. 
Kéri a hozzászólásokat, kérdéseket az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az előterjesztést szavazásra 
bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatával együtt. Szavazás eredménye alapján 
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megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
139/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Szeghalom „Sárrét Fővárosa” városközpont integrált fejlesztése D’Orsay 
kastély felújítása, funkcióval való megtöltése projektelem előre nem látható 
építési kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú, egyszerű közbeszerzési 
eljárásban a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Swietelsky Mo. Kft. (1117 
Budapest, Irinyi J. u. 4-20.) ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, mivel 
az egyetlen érvényes és összességében a legalacsonyabb összegű (7.822.248,- Ft 
+ 25 % ÁFA) ajánlatot tette. 
 
Képviselő-testület egyetért továbbá azzal, hogy érvénytelen a Békés-Bau Kft. 
(5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.), és a Borgula-Ép. Kft. (5650 Mezőberény, 
Jeszenszky u. 20. ajánlata a Kbt. 88. § (1) bek. f. pontja alapján. 
 
Felkéri Dr. Nagymihály Tamás közbeszerzési tanácsadót, hogy a döntést a 
fentiek alapján hirdesse ki. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse 
meg. 
 
Határidő: 
- Eredményhirdetés: 2010. november 30. 
- Szerződéskötés: 2010. december 11. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
4/1. sz. napirend: Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításában többek között szerepel, hogy, a Műszaki Irodán 
belül Városüzemeltetési Csoport és Városfejlesztési Csoport működik majd 
2011. január 1-től, szabályozva vannak a polgármesteri, alpolgármesteri 
fogadóórák, illetve változás történt a költségvetési ellenőrzésben, és kiegészül az 
SZMSZ a kockázatkezelési szabályzat mellékleteivel. A Pénzügyi Bizottság 
véleményezte a teljes anyagot, amelyet a képviselők és bizottsági tagok CD-n 
kaptak meg. Kéri a hozzászólásokat. 
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Ács Zsolt testületi tag: Létszámbővítéssel járni fog az SZMSZ ezzel 
kapcsolatos módosítása? 
 
Macsári József polgármester: Létszámbővítés nem lesz, sőt csökkentés lesz, 
ez a tendencia lesz a jellemző 2011-re. Ezek után javasolja elfogadásra az 
SZMSZ módosítását, és azt szavazásra terjeszti. Szavazás alapján megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2010.(XI. 30.) sz. önkormányzati 
rendelete 

 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/1995.(III.27.) sz. 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
 

1. § 
 
A rendelet 25. § (2) bekezdésében meghatározott 4. sz. melléklet 2. § (3) 
bekezdés e., pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
e., Műszaki Iroda – vezeti a műszaki irodavezető 
ea., Városüzemeltetési Csoport: 

- épített környezet alakítása és védelme, 
- bányászat, 
- villamos energia felhasználás, 
- gázenergia felhasználás, 
- általános környezetvédelem, természetvédelem, 
- hulladékgazdálkodás, 
- zaj- és rezgésvédelem, 
- levegőtisztaság védelem, 
- közterület felügyelet, 
- közlekedés, 
- vízügy, 
- kommunális igazgatás, 
- hatósági ár megállapítása, 
- ingatlan- és vagyonkezelés, vagyonnyilvántartás, 
- távközlés, 
- tűzvédelem, munkavédelem. 

 
eb., Városfejlesztési Csoport: 

- pályázatok figyelése, 
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- pályázatok készítése, lebonyolítása, elszámolása, 
- beruházások előkészítése, lebonyolítása, elszámolása, ellenőrzése, 
- felújítások előkészítése, lebonyolítása, elszámolása, ellenőrzése, 
- közbeszerzések előkészítése, közreműködés lebonyolításukban, 
- testületi döntések előkészítése. 

 
2. § 

 
A rendelet 25. §. (2) bekezdésében meghatározott 5., és 6. sz. melléklet 
helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek: 
 

3. § 
 
A rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(2) A polgármester minden hónap első hétfőjén 8,00-tól-11,00-óráig 
fogadónapot tart. 

4. § 
 
A rendelet 23. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(4) Az alpolgármesterek minden hó második hetének keddjén 7.30-tól 10.00 
óráig, illetve minden hó harmadik hetének hétfőjén 7.30-tól 12.00 óráig tartják 
fogadóórájukat. 

5. § 
 
Ez a rendelet, kivéve az 1. §-ban foglaltakat 2010. december 1-jén lép 
hatályba. A rendelet 1. §-ban foglaltak 2011. január 1-jén lépnek hatályba. 
 
4/2. sz. napirend: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
rendelet módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A rendelet-tervezet elkészítését egy korábbi 
szociális bizottsági határozat előzte meg, a szociálisan rászoruló családokat 
segítve, a téli fűtésre kályhák vásárlását szeretné megvalósítani az 
Önkormányzat. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A szociális igazgatásról szóló rendelet 
kiegészítését részletesen ismerteti, és véleménye szerint folyamatosan 
ellenőrizni kell majd ennek végrehajtását, hogy a családoknak vásárolt kályhával 
fűtenek-e. Bízik abban, hogy a rendelettel valamelyest segíteni tudnak azokon a 
családokon, ahol egyáltalán nem tudnak fűteni, mivel a felhalmozott számlák 
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mellett az ezzel járó kiadást nem tudják fedezni, és sajnos az ilyen családoknak a 
száma egyre jobban nő majd. Javasolja, hogy a kályhák meglétét folyamatosan 
ellenőrizzék majd, hiszen a rendelet célja az, hogy az arra rászoruló családokat 
ilyen módon segítsék. 
 
(Mester Csaba testületi tag: Az üléstermet ideiglenesen elhagyta, így a 
Képviselő-testület létszáma 7 főre csökkent.) 
 
Macsári József polgármester: Javasolja a rendeletet az előterjesztett tervezet 
szerint kiegészíteni, és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2010. (XI. 30.) sz. önkormányzati 
rendelete 

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

módosításáról, kiegészítéséről 
 

1. § 
 
A rendelet 12. §-a az alábbi (8), (9) és (10) bekezdéssel egészül ki: 
 
(8) Az önkormányzat – természetben nyújtott támogatás formájában – a 
költségvetésben meghatározott keret erejéig, szilárd tüzelésű kályhavásárlással 
támogathatja azt az (1) bekezdésben meghatározott szociálisan rászoruló 
családot, vagy egyedül élő személyt, akinek a téli fűtése más módon nem 
oldható meg. 
 
(9) Támogatásban az a szociálisan rászoruló család, vagy személy részesülhet, 
aki szerződésben vállalja, hogy az Önkormányzat által megvásárolt kályha 
vételárát kamatmentesen visszafizeti, aminek havi törlesztő részlete nem lehet 
kevesebb havi 1.000,- Ft-nál. 
 
(10) A szociálisan rászoruló személy kérelmét a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság bírálja el. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2010. december 1-jén lép hatályba. 
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4/4. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A PAG és SZESZI Szervezeti és Működési 
Szabályzata, kiegészítve a Házirenddel szintén CD anyag, amit a testületi tagok 
megkaptak. Az írásos anyagot az Iskola érdekvédelmi szervezetei, pedagógusai 
véleményezték, illetve a közoktatási szakértő is elkészítette szakértői 
véleményét az intézmény SZMSZ-ről, ezekkel együtt került előterjesztésre a 
képviselő-testületi ülésre, amelyet az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság is 
véleményezett, és elfogadásra javasolták Képviselő-testület felé. Kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A bizottsági ülésen tartózkodott az előterjesztés 
szavazásakor, ugyanis az SZMSZ-t, amit a pedagógusok elfogadtak a 
közoktatási törvény szerint, az nem egyezik meg azzal az előterjesztéssel, 
amelyet a képviselők kaptak meg CDN-n. A részletekbe nem kíván belemenni, 
de az egyik anyag 126 oldalas, míg a másik 119. Mindezekre tekintettel 
javasolja a napirend elnapolását a decemberi testületi ülésre, és addig az 
intézmény pontosítsa az anyagot. 
 
Macsári József polgármester: Nem szükséges az előterjesztés elnapolása, 
hiszen az intézményvezető felelőssége, hogy amit a Tantestülettel, 
Diákönkormányzattal, Szülői munkaközösséggel megtárgyaltak, és utóbbi 
érdekképviseletek egyhangúlag, míg a 43 jelenlevő pedagógusok nagy része is 
elfogadott, az az SZMSZ, illetve Házirend anyaga. Átadja a szót az intézmény 
igazgatójának. 
 
Magyar István igazgató: Tájékoztatásként elmondja, hogy az SZMSZ, ami a 
Képviselő-testület tagjainak készült, abba csak a módosított rész került, míg a 
másikban benne volt a régi és az új rész is, ebből eredt az oldalkülönbség. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, és az 
előterjesztés szerint szavazásra bocsátja az SZMSZ-t a Házirenddel együtt. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 1 
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. (A 
Képviselő-testület létszáma 8 fő, mivel Mester Csaba képviselő visszaérkezett.) 
 

H a t á r o z a t 
 
140/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola – a határozat 
mellékletét képező – Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Ács Zsolt testületi tag: Az előterjesztést nem fogadta el, és kéri ezt név szerint 
a jegyzőkönyvbe foglalni. 
 
4/5. sz. napirend: Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzata 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben került a Képviselő-
testület elé a többszöri módosítás után, szintén CD-n. Az anyagot az Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottság szintén véleményezte, és elfogadásra javasolta 
Képviselő-testület felé. Kéri képviselőtársait, hogy amennyiben kérdésük van az 
SZMSZ. anyagával kapcsolatban, azt tegyék fel. Megállapítja, hogy kérdés, 
észrevétel nem volt az előterjesztéssel kapcsolatban, majd az írásos anyagot 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 

141/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ – a határozat mellékletét képező – 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
4/6. sz. napirend: Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának kiegészítése 
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Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 10. 
pontja egészül ki az előterjesztés szerint, amelyet a Pénzügyi Bizottság 
véleményezett és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta a Képviselő-
testület felé. Kéri a napirenddel kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, majd szavazásra terjeszti a határozati javaslatot. Szavazás 
eredménye alapján 8 igen szavazattal – egyhangúlag – a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
142/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2003. (V. 26.) sz. 
határozatával jóváhagyott Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 10. pontját az alábbiakkal egészíti ki: 
 
Az intézményi tárgyi eszközök év végi – mérlegtételek alátámasztását szolgáló – 
leltározását elegendő két évente végrehajtani. 
 

I n d o k o l á s: 
 

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése 
szerint; amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, 
valamint az államháztartás szervezete az eszközökről és azok állományában 
bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet 
mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő a mérleg alátámasztást 
szolgáló leltározást két évenként végrehajtani. 
A fentiek szabályozása az önkormányzat hatáskörébe tartozik. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
4/7. sz. napirend: 2011-2015. évi belső ellenőrzési stratégiai terv és a 2011. 
évi belsőellenőrzési terv 
Előadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Az előterjesztés a 2011-2015. évi belső 
ellenőrzési stratégiai tervet és a 2011. évi belső ellenőrzési tervet tartalmazza. A 
Pénzügyi Bizottság véleményezte az előterjesztést, és elfogadásra javasolták 
Képviselő-testület felé, kéri a hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, majd az 
előterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
143/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat 
melléklete szerint – jóváhagyja Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
belső ellenőrzési szervezetének Szeghalom Város Önkormányzatára 
vonatkozó 2011. évi ellenőrzési tervét. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester, Nagyné Kiss Éva belső ellenőr 

 
H a t á r o z a t 

 
144/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat 
melléklete szerint – jóváhagyja Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
belső ellenőrzési stratégiai tervét 2011-2015. évekre. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester, Nagyné Kiss Éva belső ellenőr 

 
4/11. sz. napirend: Farkas Zoltán képviselő, 2010. decemberi tiszteletdíjáról 
való lemondása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Farkas Zoltán képviselőtársuk jelezte, hogy a 
2010. december havi tiszteletdíjáról lemond, és ezzel kapcsolatban a Képviselő-
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testületnek 2 döntést kell hoznia. Egyrészt elfogadja a tiszteletdíjról való 
lemondást, és az összeget a tartalékalapba helyezi a Képviselő-testület, másrészt 
egyetértés szükséges ahhoz, hogy a Magyar Kármentő Alapba kerüljön 
átutalásra az összeg. Kéri, hogy a határozati javaslatokat fogadják el, és azokat 
szavazásra terjeszti. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
145/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Farkas 
Zoltán önkormányzati képviselő tiszteletdíjról való lemondását. A 
tiszteletdíj járulékokkal számolt összege 63.394,- 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 soron 
következő módosítása 
Felelős: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
 
146/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Kármentő 
Alap (11794022-22222222) részére 63.394,- Ft támogatást nyújt, melynek 
fedezete Szeghalom Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének általános 
tartaléka. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges lépések 
megtételére. 
 
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
B e j e l e n t é s e k: 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: A 
Pénzügyi Bizottsági ülésen megfogalmazódott, hogy a Bizottság Macsári József 
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polgármester részére 3 havi munkabérének megfelelő jutalmat javasolnak 
megállapítani. Indoklás szerint az elmúlt 3 évben semmilyen juttatásban nem 
részesült a fizetésén kívül, a város pénzügyi helyzete stabil, és a városközpont 
rekonstrukció nagy részén túl vannak, ami miatt indokoltnak tartják a bizottsági 
tagok az előterjesztést. Javasolja képviselőtársainak ezt elfogadásra, és 
szavazásra bocsátja a bizottsági előterjesztést, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
147/2010. (XI. 29.) Ökt. sz.  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Macsári József 
polgármester részére – a 2010. évi munkájának értékelése alapján – 3 havi 
munkabérének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. 
 
Megbízza az alpolgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: 2010. december 03. 
Felelős: Bartis Márton alpolgármester 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A Szociális és Egészségügyi Bizottságon 
felvetette, hogy fontosnak tartaná továbbra is a méhnyak rák elleni védőoltás 
folytatását az eddigiekhez hasonlóan, és elfogadná az Önkormányzat a GLAXO 
cég kedvező ajánlatát. 3 éve már az 1993-94-95-ös születésű lányoknak a 75-85 
%-át tudták beoltani. Szeretné, ha ezt tovább folytathatnák, és élnének a cég 
kedvező ajánlatával. Ha 4 évre megállapodási szerződést kötnek a céggel 20 
főre, akkor 15.400 forintért tud biztosítani 1 db oltóanyagot, ami személyenként 
12 ezerrel kevesebb az eddigieknél, és 350 ezer forint megtakarítást jelent az 
eddigi költségeknél. Kéri képviselőtársait, hogy gondolják át a felvetését, ez egy 
lehetőség az egészség megóvása érdekében, a 13-14 éves lányoknak a HPV 
vírus elleni védőoltásukat tekintve. Az arra szociálisan rászorultak ingyenesen, 
illetve 50 %-os támogatással kaphatnák az oltóanyagot. 20-nál több, kb. 35-40 
fő oltásáról van szó, és 2011-ben 1.359 ezer forint lesz a költség. 
 
Macsári József polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta 
elfogadásra az ajánlatot, és javasolja a szerződés megkötését 20 vakcina teljes 
értékében, hiszen 4 évre vonatkozóan ez kötelezettségvállalást jelent az 
önkormányzatnak. Jó az ajánlat 15.400 forintra, hiszen a legelső oltás 
darabonként 33.000 körüli összegbe került. Azért is fontos a szerződést így 
kötni, mert az arra rászorultak részére ingyen, illetve 50 %-os támogatással 
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biztosítják az oltóanyagot, és feltétel legyen, hogy 4 év alatt nem kerül be az 
OEP által finanszírozott körbe. Így számítva 4 év alatt nem haladja meg a 
közbeszerzési értékhatárt, tehát a szerződés jogszerű lesz, és ezzel a 
kiegészítéssel javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, amelyet szavazásra 
terjeszt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
148/2010. (XI: 29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság javaslatával, hogy tovább támogatva a méhnyak rák 
elleni védőoltást, szerződést kössön az Önkormányzat a GLAXO céggel az 
oltóanyag 15.400,- Ft/db egységáron való biztosítására 2011-2014. évekre, 
évente 20 db vakcina teljes értékében. A 4 évre szóló szerződéskötés feltétele, 
hogy az oltóanyag nem kerül be az OEP által finanszírozott körbe a szerződés 
idején. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Folyamatos, Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Több 100 ezer forint értékű víztisztító 
berendezést vásárolt a Bölcsődének, ami másfél hónapja üzemel az 
intézményben. Úgy érzi, hogy jó helyre tette a pénzt, mivel így a gyerekek 
tisztán ihatják az ivóvizet. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A Tildy u. 20-24. sz. alatti lakosok jelezték felé, hogy a 
4. emeleten van egy üresen álló lakás, amit 9-10 éve nem laknak. A lakások 
bérbeadásáról szóló rendelet értelmében a bérlő köteles életvitelszerűen a 
lakásban lakni, és a 2 hónapot meghaladó távollétét köteles bejelenteni, a bérbe 
adó, pedig évente 2-szer ellenőrizni a szerződésben foglaltak betartását. Kérdése 
ezzel kapcsolatban, hogy ezek megtörténnek-e. Ezt a lakást, ha ennyi ideje nem 
lakják, akár értékesíteni is lehetne, illetve kiutalni egy arra rászoruló családnak, 
és ilyen lakás van a garzonházban is. Ez nem valósul szerződésszegésnek? 
 
Macsári József polgármester: Nem tud arról, hogy írásban jelezte volna a 
hosszabb távollétet a lakás bérlője. Nehéz egyébként a lakók fellelhetősége. 
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Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző: Mindenképpen utánanéznek az esetnek, és 
amennyiben szükséges, megteszik az intézkedést. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Talán politikai jellegűnek tűnik a kérdése, miszerint a 
városban a választások után sokan megkérdezték, hogy miért van szükség 2 
alpolgármesterre, hiszen a Képviselő-testület létszáma kevesebb lett, és a 
feladatok is csökkentek. 
 
Macsári József polgármester: Politikai jellegűnek érzi a kérdést, és aki ezzel 
kapcsolatosan személyesen megkeresi, annak szívesen válaszol. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Lakossági megkeresés alapján kérdezi, hogy 
milyen feltételei vannak közterületen fakivágásnak. Ugyancsak megkeresik 
többen, közlekedést érintő kérdésekben is, zebrák létesítésével kapcsolatban. A 
Penny előtt, ez feltétel volt az üzlet építése előtt, de a mai napig nem valósult 
meg. Miért húzódik ilyen hosszú ideje? Fontos lenne továbbá az új üzlet 
megnyitása miatt a Kinizsi- Arany J. u. kereszteződésénél is zebra a nagy 
forgalom miatt. Mi ennek a feltétele? Jelezték továbbá, hogy a nagy esőzések 
miatt a Dózsa u. és a Fáy u. kereszteződésénél járhatatlanok voltak az utak a víz 
és a nagy mennyiségben lehullott falevél miatt, ami balesetveszélyes. Ezek 
megszüntetésére vonatkozóan, a lakosság tájékoztatására szeretne választ kérni. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A csapadékvíz elvezető árkokban kiöntésig 
áll a víz, sorolhatná a felülvizsgálandó problémákat a maga részéről is, hogy hol 
nincs még akadálymentesítő, illetve nem ég a villany a rendelőintézet udvarán. 
Az említett területet a Dózsa u. – Fáy u. szakaszon valóban érdemes 
megvizsgálni, mert ráfagyás esetén még nagyobb lesz a balesetveszély. 
 
Macsári József polgármester: A fakivágást írásban kell bejelenteni indoklással 
együtt, arra engedélyt adnak ki, és szükség szerint pótolni kell. Amennyiben 
önkormányzat vágat ki fát, azt a szociálisan rászorult családok részére téli 
fűtésre biztosítják. A gyalogátkelőhely létesítését a Penny felvállalta az üzlet 
építésekor, és az ő érdekük is lenne ezt mielőbb megvalósítani. Ez a probléma 
több alkalommal felvetődött, hasonlóan az Arany J. és Kinizsi u. 
kereszteződését érintően is, amelyek szintén a Közútkezelő által fenntartott utak. 
A Dózsa-Fáy u. útkereszteződésnél a platánfák levelei okozzák az utak 
járhatatlanságát, valamint az utóbbi időben lehullott hatalmas mennyiségű 
csapadék. A közmunkások ezen a helyen is folyamatosan takarítják az utakat, de 
feltehetően a fáknak a gyökerei belenőttek a csapadékvíz elvezetőbe, és ez a 
probléma megoldást igényel. Kéri a műszaki irodavezető tájékoztatását a Kinizsi 
– Arany J. utcai gyalogátkelőhely lehetőségeiről. 
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Nagy István műszaki irodavezető: A Kinizsi – Arany J. utcai 
kereszteződésben gyalogátkelőhely létesítéséhez az állami Közútkezelő előzetes 
hozzájárulása már megvan, ami építésengedély köteles. Ezen kívül a 
közvilágítást is meg kell terveztetni és engedélyeztetni, ezután kerülhet sor a 
gyalogátkelőhelyek kiépítésére. Javasolja, hogy ezt a 2011. évi költségvetésben  
kb. több százezer forintban tervezni kell. 
 
Macsári József polgármester: Az előző ciklusban a Városfejlesztési Bizottság 
döntött a járdaépítésben, ez évben 6 millió forint volt tervezve erre. Több 
képviselő, illetve lakó jelezte a Rákóczi u. járdaépítését, ahol még nem valósult 
meg. A lakók ezt igénylik, és vállalják a hozzájárulási költség megfizetését is, 
így javasolja a járdaépítést még ebben az évben. Amennyiben ez évben nem 
valósulhat meg az időjárás miatt, akkor 2011. évben a járdaépítési alapból 
elsőként készüljön el. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Javasolja az Arany J. utcára csatlakozó 
Dugovics utca szakaszán is kiépíteni a járdaszakaszt, ahol eddig még nem volt, 
szerinte 3 házat érint, és az ott lakók ezt igénylik. 
 
Macsári József polgármester: Amennyiben a lakók ezt igénylik, úgy ott is 
épüljön meg a járda. Mindezeket a javaslatokat szavazásra bocsátja, amelynek 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
H a t á r o z a t 

 
149/2010. (XI.29.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a járdaépítési alapból, illetve lakossági hozzájárulásból járdaépítés 
valósuljon meg még ez évben a Rákóczi utcában, illetve az Arany J. utcára 
csatlakozó Dugovics u. szakaszán, ahol hiányzik a járda kiépítése. Amennyiben 
ez műszakilag 2010-ben nem valósulhat meg, úgy a 2011. évi járdaépítési 
keretből elsők között kell megvalósítani. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tekintettel arra, hogy a közmeghallgatással 
egybekötött nyilvános testületi ülésen egyéb napirend, illetve bejelentés nincs, 
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megköszöni a lakosság figyelmét, képviselőtársainak a munkáját, és az ülést 
lezárja. Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

Kmf. 
 
 
 Macsári József Dr. Oláh Ernő 
  polgármester címzetes főjegyző 


