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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. 
február 21-én tartott nyilvános ülésérıl a Polgármesteri Hivatal 45. sz. 
tanácskozótermében  
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné., Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Hegyesi Zsuzsanna, 
Mester Csaba, Z. Nagy Tibor képviselı-testületi tagok, Dr. Farkas József 
alpolgármester, Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı, Valastyánné Gyıri Piroska 
aljegyzı, Polgármesteri Hivatal irodavezetıi, oktatási, kulturális intézmények 
vezetıi, napirendi ponttal érintettek, Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános képviselı-testületi ülésen 
megjelenteket, és helyi kábeltelevízión keresztül a lakosságot. Megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel a Képviselı-testület 9 tagja 
jelen van, és a testületi ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívón szereplı 
napirendeket tárgyalják, a képviselık számára kiosztott anyaggal együtt, és a 
4/6. sz. elıterjesztést zárt ülésen. A napirendek tárgyalására vonatkozó 
javaslattal a Képviselı-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
(A napirend tárgyalásakor Mester Csaba képviselı nincs jelen, így a Képviselı-
testület létszáma: 8 fı.) 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
véleményezte, és elfogadásra javasolta. A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, 
kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, majd a jelentést szavazásra bocsátja a bizottsági 
véleménnyel együtt. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 



7/2011. (II. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a lejárt 
határidejő önkormányzati határozatokról szóló jelentést. 
 
2. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
(Mester Csaba képviselı visszaérkezett az ülésterembe, így a Képviselı-testület 
létszáma: 9 fı.) 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés szerint Szeghalom Város 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszege 
2.247.794 ezer Ft-ban kerül meghatározásra. A mellékletekben szereplı 
számadatokat elemezve elmondja, hogy eddig is magas volt a szociális jellegő 
kiadások mértéke, de jelenleg 284 millióról van szó, és a korábbi évekkel 
ellentétben most 20 millión felüli összegő önkormányzati önrészt kell biztosítani 
a szociális törvény változásából fakadóan. Befejezi az önkormányzat ebben az 
évben azokat a projekteket, amiket már az elızı évben elkezdett, a 
felújításoknál és beruházásoknál a végszámlák kifizetésére kerül sor ebben az 
évben a városközpont rekonstrukció vonatkozásában. A Petıfi út befejezése 
várható ez év végére, illetve a Szeleskerti fıgyőjtı, és a Bölcsıde épületének 
felújítása, és a Várhelyi ifjúsági tábor felújítása, ennek a közbeszerzési 
eljárásának megindításáról a korábbi ülésen döntöttek. Minden évben az a 
tapasztalat, hogy kevesebb forrásból kell megoldani az önkormányzati 
feladatokat, ezt minden évben megoldották eddig anélkül, hogy a mőködéshez 
hitelt vettek volna fel, és ezt így szeretnék megoldani 2011-ben is. A bizottságok 
véleményezték a költségvetés anyagát, és elfogadásra javasolták. Kéri az 
anyaggal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: Az anyagban olvasható, hogy a személyi juttatások 
6,7 %-kal csökkentek, mennyi ebbıl az a csökkenés, ami a képviselık számának 
csökkenését jelenti, beleértve a külsıs alpolgármester bérét is. A 
vagyonértékesítésbıl származó bevételre 20 millió forint van tervezve, kérdezi, 
hogy melyek ezek az ingatlanok, továbbá létszámmal kapcsolatosan kérdezi, 
hogy miben jelenik meg a személyi jellegő juttatás csökkentése. A D’Orsay 
kastély beruházása a végéhez ér, és a költségvetés tervezésében ennek az 
épületnek a dologi kiadását, illetve humán erıforrással történı feltöltésével 
számol a költségvetés. Ezzel kapcsolatban kérdése, hogy hány éves fenntartási 
kötelezettség van a kastélyra, amit azzal a feladattal kell ellátni, amire a pályázat 
szól, illetve a Tildy utcai múzeumnak és a Nagy M. utcai könyvtárnak mi lesz a 
sorsa. Nagy létszámigényt jelent, ha be akarják lakni a nagy épületet, és a 2 
intézmény további mőködéséhez 1-1 létszám szükséges, ha nem mőködnek 



tovább ezzel a feladattal, akkor milyen feladatot szán az önkormányzat a 2 
intézmény épületének? 
 
Kohut Tibor Pénzügyi Iroda vezetıje: A képviselı-testületi létszám 
csökkenésébıl adódó személyi jellegő juttatások 8 millióval kevesebb lesz, 
plusz a személyi juttatások. A személyi kiadások között szerepel a 
közfoglalkoztatásból eredı, pályázati rendszerő költség is. 
 
Macsári József polgármester: A vagyonértékesítést illetıen az Újtelepi iskola, 
és Kinizsi úti óvoda értékesítése van beépítve a költségvetésbe. A D’Orsay 
kastéllyal kapcsolatban 5 éves a fenntartási kötelezettség. A Tildy utcai 
múzeumnál a nagyobb épületrészben állandó kiállítás lesz, a Könyvtár épülete 
pedig központi irattárként mőködik majd. A Múzeum és Könyvtár összevonását 
követıen a Múzeumnál 1 fı létszámcsökkentésre kerül sor, míg a Könyvtárnál 
munkaidı csökkentés lesz 3 dolgozó esetében, összesen 7 fı lesz foglalkoztatva 
az összevont intézményben egy telephelyen belül. Többszöri egyeztetés volt az 
intézményvezetıkkel az összevonást illetıen, az intézményvezetıi állás 
meghirdetésre kerül. A szakemberek véleménye alapján egy becsült költség van 
beállítva a dologi jellegő kiadásoknál a D’Orsay kastély vonatkozásában. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Látható az anyagban, hogy a 
pénzmaradvány biztosítja a 2011. évi stabil költségvetést. Ebbıl a 
pénzmaradványból mennyi a feladattal terhelt, elsısorban beruházási célú, vagy 
dologi is? A mellékletekben szereplı számadatokból úgy látja, hogy a mőködési 
kiadások nagy részét a Polgármesteri Hivatal és a Gimnázium viszi el. Mit lehet 
ez ellen tenni? A mőködési céltartalékra tervezett összeg milyen feladattal lett 
elıre tervezve? A költségeknél nagyon soknak tőnik zöldterület kezelésére a 
több mint 13 millió forintos költség, hulladékgyőjtésre 11 milliós, egyéb 
takarításra 3,5 milliós költség, közterület fenntartására ugyanennyi. Ezeknek a 
feladatoknak az ellátásába a közmunkások is besegítenek, és az ilyen feladatokra 
fordított összeg nagysága ellenére mégis nagy gond van a város tisztaságával. 
További kérdése, hogy a D’Orsay kastély mőködtetésével kapcsolatos költségek 
betervezése hol található, és mennyi ez. 
 
Macsári József polgármester: 2002. óta a pénzmaradvánnyal van 
egyensúlyban a költségvetés, jogszabályi kötelezettség most már a 
költségvetésben kimutatni a pénzmaradvány felhasználását, és szerepel az 
anyagban, hogy ebbıl mennyi a mőködésre és felhalmozásra szánt összeg. Az 
idevonatkozó táblázatban szereplı számokat elemezve tájékoztatásképpen 
elmondja, hogy mennyi az átadott pénzeszköz és normatíva, ami bevételt jelent, 
2011. év vonatkozásában ez mínusz 150 milliót jelent, és véleménye szerint nem 
a 2 intézmény viszi el a mőködési kiadások nagy részét, mint ahogyan azt 
képviselıtársa említette. A Polgármesteri Hivatalnál számtalan olyan szakfeladat 



van, ami feladat ellátásból adódik, ennek a költségeit itt kell kimutatni (például: 
közfoglalkoztatásból eredı költségek, stb.). Sajnos ebben az évben már látható, 
hogy hogyan kell végrehajtani a közfoglalkoztatást, behatároltak a lehetıségek 
az önkormányzatoknak, hiszen erre pályázatot kell benyújtani januártól a 
Munkaügyi Központhoz, és ez alapján indulhatott a foglalkoztatás. A zöldterület 
gazdálkodással kapcsolatban közbeszerzéssel szükséges kiválasztani, aki ezt a 
feladatot ellátja, és több olyan terület ki lett ebbıl véve, ami 
közfoglalkoztatásban elvégezhetı, hogy ez által is kevesebb költségbıl 
valósuljon meg ez a tevékenység. A D’Orsay kastéllyal kapcsolatban már 
említette, hogy a szakemberek által becsült értékek alapján állították be a dologi 
kiadásokat, figyelemmel az intézmények ilyen jellegő korábbi kiadásainak 
mértékére. Várhatóan áprilisi dátummal összevonásra kerülnek az intézmények 
az épület átadását követıen. Egyébként a céltartalékok arra szolgálnak, hogy 
amennyiben szükséges, pénzforrások átcsoportosítására kerülhet sor az 
intézmények költségvetését illetıen. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Áprilistól várható a két intézmény összevonása, és ezért 
csodálkozik azon, hogy ezt nem így tervezték a költségvetésben. A mellékletek 
adataiból kitőnik, hogy az Önkormányzat költségvetési szervei közül a 
Múzeumnak nincs tervezve saját bevétele. Ez már azt mutatja, hogy már a közös 
intézménynek lesz kötelezı tervezve? További kérdése, hogy az Általános 
Iskolának a főtésre lesz-e elegendı pénze, ugyanis tudomása szerint az idei télen 
takarékoskodni kellett a főtéssel, így hővös volt a tanítási idıszakban. 
 
Macsári József polgármester: Említette, hogy várhatóan áprilisban kerül sor az 
intézmények összevonására, de a jogszabályok szerint a jelenlegi költségvetésbe 
még nem állíthatták be, hogy már egy összevont intézménnyel számol az 
önkormányzat. Az intézmények jelezték, hogy június 30-ig megkapták a főtési 
számlákat a feltételezett fogyasztással, mivel nincs havi óraleolvasás. Minden 
intézmény átvizsgálásra kerül a megfelelı nagyságú mérıórák tekintetében is, 
mivel több helyen a fogyasztáshoz képest magas a rendszerhasználati díj. A 
jelenlegi elıterjesztés szerint lehetıség van arra, hogy az önkormányzat a közös 
földgáz beszerzésben továbbra is részt vesz a magasabb fogyasztási helyeken. 
 
Elek Ferencné testületi tag, mint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
elnöke: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési egyeztetések 2 körben 
történek az intézményekkel, és valamennyi egyeztetésen részt vett. Az itt 
tapasztaltak alapján nem irigyli az intézményvezetıket, mivel a gyermeklétszám 
csökkenésébıl fakadóan nagyban csökkentek a támogatások, és ennek ellenére 
az intézményeknek mőködniük kell az eddigiekhez hasonlóan. Nagyon sok 
pályázati lehetıséggel élve, az ilyen jellegő támogatásokkal tudják fedezni, amit 
a központi költségvetés nem tud számukra biztosítani. Az intézmények 
létszámgazdálkodását tekintve elmondja, nem vesznek fel új dolgozókat a 



nyugdíjasok helyébe, a feladatokat a meglévı létszámmal oldják meg. Az 
elhangzott iskolai főtési problémára reagálva elmondja, hogy a főtési rendszer 
problémája miatt érezhetı néha a szabálytalan hımérséklet az intézményekben. 
Remélhetıleg a főtés korszerősítésével, nyílászárók cseréjével ez a probléma 
megoldódik. Megoldást jelenthetne továbbá az Iskolánál, a konyha 
vállalkozásba adása, ezen el lehetne gondolkodni, hiszen a költségeket tekintve, 
ez a változás lehet, hogy nagyban segítene az önkormányzat, illetve iskola 
gazdálkodásában. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: A 
költségvetéssel kapcsolatban több héten keresztül folytak az egyeztetések az 
intézményvezetıkkel, ezeken az egyeztetéseken maga is részt vett, így látta, 
hogy nagyon komoly munka elızte meg a költségvetés összeállítását. Több 
helyen változtatni kellett az összegeken és köszönet az intézményvezetıknek, 
hogy az egyeztetéseken mindebben partnerek voltak, megértést tanúsítottak, 
hogy lényegesen kevesebb költségvetés alapján kell mindenkinek gazdálkodnia, 
és mőködtetni az intézményeket, ami nagyon fontos a mai helyzetben. Látni 
lehet a környezı településeken az eladósodást, itt még ilyen helyzet nem állt elı, 
és ezt jó eredménynek tekinti. Nem mondja, hogy nem lehetne sokkal jobban, 
vagy másképpen csinálni mindezt, de megkéri azokat, akiknek más az 
elképzelése, hogy mondják meg, hogy melyik intézménytıl vennének el, és 
hova lenne átcsoportosítás. Úgy ítéli meg, hogy az egyeztetések eredményeként 
a város ezt a költségvetési évet is tudja teljesíteni, a betervezett fejlesztések 
ellenére is, bár ez függ attól is, hogy állami szinten milyen változások lesznek. A 
város költségvetését elfogadásra javasolja képviselıtársainak. 
 
Macsári József polgármester: A város költségvetése a nehézségek ellenére is 
minden intézményi dolgozónak biztosítja továbbra is a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelıen, egy minimális összegő cafatériát. A konyha 
felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy valóban látni kell az Általános 
Iskolánál a konyha mőködési költségeit, hiszen elhangzott az egyeztetések 
során, hogy a konyha mőködése mínuszt jelent az intézmény esetében. A 
közétkeztetésre a késıbbiekben még visszatérnek képviselı-testületi ülésen, és 
utal arra, hogy ez a szolgáltatás a környezı településeken is több helyen 
vállalkozási formában történik. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: Elfogadja, hogy sok egyeztetés szükséges a 
költségvetés összeállításához, de vizsgálva a táblázatokat, aggályát fejezi ki – 
amit a FIDESZ részérıl már korábban is hangoztattak, – hogy a D’Orsay 
kastélynak a két funkció feladatellátása komoly költségeket jelent, a 
költségvetésnek ez rizikófaktora, mert nem látja biztosítottnak a tervezett 
összegbıl ezeknek a feladatoknak a megvalósulását. Hiszen az épületet be kell 
lakni, mőködtetni kell, ami hihetetlen nagy dologi kiadással jár majd, és mindez 



majd gyengíti a költségvetést, illetve az a tény is, hogy az ingatlaneladásból 
származó bevételre nem lehet számítani, ez nem realizálódott az elmúlt évek 
során sem, és ezt esetleg más keretek között kellene kigazdálkodni. Amennyiben 
más megoldás nem mutatkozik, még a hitel felvételének a lehetısége is meg 
van. A pénzmaradványt be kell mutatni a jelenlegi szabályozás szerint, látszik, 
hogy sajnos elfogytak a város tartalékai, és meglátásuk szerint a költségvetés 
sarokszámai nem lesznek tarthatóak más egyéb drasztikus lépések nélkül. A 
város vezetıjének és a neki többséget biztosító frakciónak a felelıssége olyan 
költségvetést elıkészíteni, amit a város teljesíteni tud, ezt igyekezzenek 
betartatni, de a FIDESZ frakció nem fogja támogatni. 
 
Macsári József polgármester: Valóban fennáll a rizikófaktor, hogy nem a 
tervezésnek megfelelıen alakul a költségvetés. Sajnos két éve közmővelıdési 
feladatellátásra központi normatívát nem kap az önkormányzat, és ha meg akarja 
ırizni a város azokat az értékeket, amit Szeghalom számára a Sárréti Múzeum és 
egy korábbi járási könyvtár 60 ezres kötetével nyújt, akkor fel kell vállalni 
azokat a költségeket, ami a két összevont intézmény mőködtetését biztosítja a 
jövıben is mindamellett, hogy a város többi intézményei is zavartalanul 
mőködjenek. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A megyei önkormányzatok költségvetését 
látva, nagyon jónak ítéli meg az elıterjesztett Szeghalom Város Önkormányzat 
2011. évi költségvetés anyagát. Évek óta csökkennek a normatívák, és várhatóak 
további megszorítások, melyek érintik az önkormányzatokat. Az a véleménye, 
hogy abból kell dolgozni, ami rendelkezésre áll, mivel nincs lehetıség másra. A 
költségvetést összeállítók reálisan mérték fel a lehetıségeket, és ehhez képest 
készült el a város költségvetése. A környezı településekkel ellentétben, 
Szeghalom város az elmúlt 8 évben stabilan mőködött, és hitel felvétele nélkül 
Szeghalom nagy fejlıdést tud felmutatni. Elhangzott a hozzászólásokban, hogy 
vannak feszültségek, de lehetıség van év közbeni módosításra is, és elsı 
módosításra a D’Orsay kastély beüzemelésekor kerül sor az intézmények 
összevonásakor, amit kevésnek tart, mivel a Mővelıdési Központot is össze 
lehetett volna vonni a Könyvtárral, Múzeummal, ami további megtakarítást 
jelentett volna. A költségvetésnek nagy problémája, hogy 8-10 évvel ezelıtt a 
gyermekélelmezés az Általános Iskolához lett irányítva, és a mőködtetést 
tekintve nincsenek valós számok. Meg kellene vizsgálni annak a lehetıségét, 
hogy egy területen mőködjön konyha, ellentétben a jelenlegi két telephellyel, 
mivel ez dupla költséget jelent. Addig, amíg ezen a területen fejlesztés nem 
valósul meg, addig ennek a gyermekétkeztetés szolgáltatásnak a kiadása nem 
csökken, így ez a probléma megoldást igényel, az iskolát meg kell szabadítani 
ettıl veszteséges tevékenységtıl. Felülvizsgálható az is, hogy egy 10 ezer 
lélekszámú településen 3 óvoda mőködtetése szükséges-e, ugyancsak a hasonló 
nagyságú településeket nézve. A D’Orsay kastélyt illetıen figyelmébe ajánlja a 



Képviselı-testület tagjainak, hogy annak idején, amikor pályázatot nyújtottak be 
az épület felújítására, egyhangúlag mindenki megszavazta, és a beruházási 
programban szerepelt az épület mőködtetése. Mi lenne a megoldás? 2002-ben a 
Simay és a D’Orsay kastélyt szerette volna az önkormányzat lebontatni az 
épületek állaga miatt, de a Mőemlékvédelmi Felügyelıség erre nem adott 
engedélyt a mőemlékvédelmi értékek miatt. Most sor kerülhetett a felújításra, és 
igyekszik az önkormányzat jól hasznosítani, fenntartani. Ragaszkodni kell 
minden intézmény megtartásához a városban, hiszen ettıl város a város, hogy 
van középiskola, mővelıdési ház, múzeum, könyvtár, és ezekre szükség van. 
Más kérdés, hogy a költségvetésükben megszorítások vannak, de erre szükség 
van a központi megszorítások miatt. Szeretné eloszlatni azt a tévhitet, hogy azért 
volt hővös az iskolában, mert az önkormányzat vezetése így akar spórolni, holott 
főtési meghibásodásról lehetett szó, és azt senki ne feltételezze, hogy a gyerekek 
irányába ilyen intézkedést tennének az önkormányzat részérıl. Befejezésül 
mindenkinek javasolja a 2011. évi költségvetés elfogadását, kéri, hogy a 
rendeletet az elıterjesztés alapján alkossák meg. 
 
Macsári József polgármester: A költségvetésben továbbra is biztosítják az 
eddigi évektıl eltérıen kisebb mértékben azt a támogatási alapot, amit a 
civilszervezeteknek szánnak. Elsısorban városi rendezvényekre biztosítható 
támogatás a beérkezı kérelmek alapján, nem pedig mőködésre, ahogy a korábbi 
években is elbírálta a bizottság az SZMSZ-bıl fakadó jogköre alapján az 
igényeket. Mindebben az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság fog döntést 
hozni, megvizsgálva a programokat, célokat. A napirendet lezárja, megköszöni a 
véleményeket, észrevételeket. Javasolja képviselıtársainak, hogy a 2011. évi 
rendelet-tervezetet fogadják el, és az elıterjesztést szavazásra bocsátja a 
bizottsági állásfoglalásokkal együtt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 5 igen, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
2/2011. (II. 22.) sz. önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl 
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szeghalom Város Önkormányzata 
2011. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. FEJEZET 



Általános rendelkezések 
 

A rendelet hatálya 
 
1. § 
 

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

Címrend 
 

2. § 
 
(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselı-testület a 
címrendet az alábbiakban állapítja meg: 
 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek: 
 

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

Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. 
4. Városi Tőzoltóparancsnokság 
5. Mővelıdési- Sport és Szabadidı Központ 
 
Önállóan mőködı költségvetési szervek 
 
6. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 
7. Nagy Miklós Városi Könyvtár 
8. Sárréti Múzeum 

 
(2) Az Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatalon belül az 5. 
sz. melléklet szerinti szakfeladat-rendet határozza meg. 
 

II. FEJEZET 
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése 

 
3. § 

 
(1) A Képviselı-testület a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

 a./ bevételi fıösszegét 2.247.794 ezer Ft-ban 
 b./ kiadási fıösszegét 2.247.794 ezer Ft-ban 



állapítja meg. 
 

(2) A Képviselı-testület a 3.§ (1) a./ pontban meghatározott bevételi fıösszeget 
az alábbi bontásban határozza meg: 
 
a./ Mőködési bevételek 1.757.452 ezer Ft 

b./ Felhalmozási bevételek    288.293 ezer Ft 

 Pénzforgalmi bevételek összesen: 2.045.745 ezer Ft 

c./ Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 
(pénzforgalom nélküli bevétel) 

   202.049 ezer Ft 

 Finanszírozási bevételek összesen:    202.049 ezer Ft 

 Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási) 
mindösszesen: 

2.247.794 ezer Ft 

 
(3) A Képviselı-testület a 3. § (1) b./ pontban meghatározott kiadási fıösszeget 
az alábbi bontásban állapítja meg: 
 
a./ Mőködési kiadások 1.877.872 ezer Ft 

b./ Felhalmozási kiadások    369.922 ezer Ft 

 Pénzforgalmi kiadások összesen: 2.247.794 ezer Ft 

 
(4) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a mőködési bevételek és a mőködési 
kiadások különbözeteként keletkezett 120.420 ezer Ft mőködési hiányt az elızı 
évi mőködési célú pénzmaradványból finanszírozza. 
 
(5) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a 
felhalmozási kiadások különbözeteként keletkezett 81.629 ezer Ft felhalmozási 
hiányt az elızı évi felhalmozási célú pénzmaradványból finanszírozza. 
 
(6) A Képviselı-testület a költségvetés tartalékát az 1. sz. mellékletben 
foglaltaknak megfelelıen 81.558 ezer Ft-ban határozza meg: 
 
a./ mőködési céltartalék 31.558 ezer Ft 

b./ felhalmozási céltartalék 50.000 ezer Ft 

melybıl a megvalósítandó beruházásokhoz, felújításokhoz rendelt saját erı: 

ba./ Polgármesteri Hivatal nyílászáró cseréje, főtéskorszerősítése, 



bb./ Tildy Zoltán Általános Iskola, AMI és EPSZ Dózsa utcai épületének 
nyílászáró cseréje, főtéskorszerősítése 

bb./ Tildy Zoltán Általános Iskola, AMI és EPSZ Tildy utcai épületének 
nyílászáró cseréje, főtéskorszerősítése 

bd./ Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola gimnáziumi 
szárnyának nyílászáró cseréje, főtéskorszerősítése, 

be./ Újtelepi és Fáy utcai óvodáknál parkolóhelyek kialakítása, 

bf./ Általános Iskola régi szárnyának felújítása 

 

 
4. § 

 
A Képviselı-testület a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 
elıirányzatokat mérlegszerően, finanszírozási célú mőveletekkel, egyensúlyban 
a 4. sz. melléklet szerinti részletességgel fogadja el. 
 

Költségvetési bevételek 
 

5. § 
 

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti 
részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 

 
(2) Képviselı-testület az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, 
továbbá önállóan mőködı intézményeinek bevételeit forrásonként a 2. sz. 
melléklet szerint fogadja el. 
 
(3) A 2010. évi CLXIX. törvényben meghatározott állami támogatásokat – 
tájékoztató jelleggel – az A-D. mellékletek tartalmazzák. 

 
Költségvetési kiadások 

 
6. § 

 
(1) A Képviselı-testület az önkormányzat, valamint az önállóan mőködı és 
gazdálkodó, továbbá önállóan mőködı intézményeinek mőködési-, felhalmozási 
kiadási elıirányzatait kiemelt elıirányzatonként az 1. és 3. sz. melléklet szerint 
határozza meg. 
 



(2) A Képviselı-testület az önkormányzat intézményeinek (címeinek) és a 
Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiemelt kiadási elıirányzatát a 3., 5. sz. 
melléklet szerint állapítja meg. 
 
(3) A Képviselı-testület az önkormányzat 2011. évre tervezett felhalmozási 
kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 9. sz. mellékletben 
meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9/1. sz. melléklet 
szerint határozza meg. 
 
(4) A felhalmozási bevételi és kiadási elıirányzatokat célonként és 
feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a „Tájékoztató adatok V.” 
melléklet mutatja be. 
 

7. § 
 

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

8. § 
 

Az önkormányzat 2011. évi várható bevételei és kiadási elıirányzatainak 
teljesülésérıl az elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet foglalja 
magába. 
 

9. § 
 

A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010-2013. évre a gördülı tervezés 
keretében elıre jelzett bevételi és kiadási elıirányzatait mőködési és 
felhalmozási részletezésben a „Tájékoztató adatok IV.” melléklet szerint fogadja 
el. 
 

10. § 
 

A Képviselı-testület az önkormányzat által fenntartott intézmények 
költségvetését, és támogatását bemutató adatokat a „Tájékoztató adatok I.”, a 
2011. évre vonatkozó társadalom- és szociálpolitikai kiadásokat tartalmazó 
adatokat a „Tájékoztató adatok II.”, míg a nyújtott támogatásokat és pénzeszköz 
átadásokat bemutató adatokat a „Tájékoztató adatok III.” melléklet szerint 
elfogadja. 
 



A költségvetési létszámkeret 
 

11. § 
 

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

III. FEJEZET 
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
12. § 

 
Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási elıirányzatai év közben 
megváltoztathatóak. 

13. § 
 

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

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

14. § 
 

Az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó intézményei saját 
hatáskörben elıirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az elıirányzat-
módosításról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 
napon belül köteles tájékoztatni. 

15. § 
 

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

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

16. § 
 

Az önkormányzat Képviselı-testülete a köztisztviselık illetményalapját 38.650,- 
Ft-ban állapítja meg. 



 
17. § 

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

IV. FEJEZET 
Záró rendelkezések 

 
18. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
3. sz. napirend: Képviselı-testület 2011. évi Munkaterve 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Képviselı-testület munkatervét képviselıi 
javaslatok alapján állítja össze minden évben, és havonta szerepelnek az 
idıszerő napirendek, majd idıközben a napirendek között szerepelnek az 
aktuális kérdések. A bizottságok véleményezték a munkatervet, és elfogadásra 
ajánlották Képviselı-testületnek. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos 
véleményeket, észrevételeket. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: A munkatervet tekintve köszöni a lehetıséget, 
hogy mint országgyőlési képviselınek egy beszámolási lehetıséget biztosít a 
Képviselı-testület, azonban módosító javaslatot terjeszt elı az ülések 
idıpontjának változására. Ahhoz, hogy képviselıi teendıinek eleget tudjon 
tenni, az üléseken meg tudjon jelenni, számára a hétfıi nap nem megfelelı a 
parlamenti munkája miatt, ezért kérése, hogy csütörtöki, vagy pénteki napra 
határozzák meg a képviselı-testületi ülések idıpontját. 
 
Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja az elhangzott módosító 
javaslatot, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy 4 igen, 4 nem és 1 
tartózkodás mellett az elhangzott módosító indítványt nem szavazta meg a 
Képviselı-testület. A továbbiakban javasolja elfogadásra a Képviselı-testület 
2011. évi munkatervét, és azt szavazásra terjeszti a, szavazás eredményeként 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen, 3 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
8/2011. (II. 21.) Ökt. sz. 
 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 
Képviselı-testület 2011. évi munkatervét. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a munkatervben foglaltak 
végrehajtásáról. 
 
Határid ı: Folyamatos, értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/1. sz. napirend: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
rendelet módosítása, kiegészítése 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A szociális rendelet módosítására a január 1-jén 
életbelépett jogszabályi változások miatt kerül sor, bizonyos fogalmak változása 
miatt, és mindezt a helyi rendeletben át kell vezetni. A Szociális és 
Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság tagjai véleményezték az 
elıterjesztést, és elfogadásra javasolták Képviselı-testületnek. Kéri az 
elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy 
kérdés, észrevétel nem hangzott el az elıterjesztéssel kapcsolatban, és a 
rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja a bizottsági állásfoglalásokkal együtt. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
3/2011. (II. 22.) sz. önkormányzati 

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 kiegészítésérıl 
 

1. § 
 

(1)A rendelet 3. § (1) bekezdés d./ pontja helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek: 
 
d./ aktív korúak ellátásának (rendszeres szociális segély és bérpótló juttatás) 
megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése. 
 
(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés h./ és i./ pontjai hatályukat vesztik. 
 



2. § 
 
A rendelet 4. § (1) bekezdés h./ pontja helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek: 
 
i./ rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a 
gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a 
rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az 
özvegyi járadék, a növelt összegő öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi 
járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a 
házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élı, illetve tartósan beteg 
vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó 
személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a 
hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az 
átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok 
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és 
nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a 
gyermeknevelési támogatás, az idıskorúak járadéka, a rendelkezésre állási 
támogatás, a bérpótló juttatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a 
nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján 
külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás. 
 

3. § 
 
A rendelet 7. § (1) bekezdés m) pontja helyébe azt alábbi rendelkezések 
lépnek: 
 
m) bérpótló juttatás. 
 

4. § 
 
A rendelet 10. § (1), (3) és (9) bekezdésében a „rendelkezésre állási 
támogatás” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatás” szövegrész kerül. 
 

5. § 
 
A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(1) A haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – 
a halálesetrıl való tudomásszerzést követı 30 napon belül – gondoskodnia 
annak a vagyontalan személynek közköltségen történı eltemettetésérıl, akinek 
nincs, vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója. 
 



6. § 
 
A rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja hatályát veszti. 
 

7. § 
 
Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba. 
 
4/2. sz. napirend: Az iparőzési adóról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Törvényi változások miatt vált szükségessé az 
iparőzési rendelet módosítása is, a jogszabályváltozás miatt a piaci és vásározó 
kiskereskedelmi tevékenység után a jövıben nem kell iparőzési adót fizetni, 
ezért a rendeletbıl az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket ki kell venni. Az 
elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság véleményezte és egyetértett a rendelet 
módosításával. Kéri a hozzászólásokat.  
 
Ács Zsolt testületi tag: Problémát okozott a városban megjelenı idegen árusok 
jelenléte a helyi árusokkal szemben, de így a módosítással okafogyottá vált a 
helyi árusok védelme. 
 
Macsári József polgármester: A helyi rendelet szabályozta, hogy alkalmanként 
milyen nagyságú adót kell fizetni annak, aki ideiglenes jelleggel árusított, a 
jogszabályváltozás kivette ezt a lehetıséget az önkormányzat feladatából, így az 
önkormányzati rendeletet ehhez kellett igazítani. Ezzel a kiegészítéssel javasolja 
elfogadásra az iparőzési rendelet módosítását a bizottsági véleménnyel együtt. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
4/2011. (II. 22.) sz. önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

az iparőzési adóról szóló 2/1993. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: rendelet) módosításáról 

 
1. § 

 
A rendelet 4. § (2) bekezdés a) és a 8. § (2) bekezdés a) pontjai hatályukat 
vesztik. 



2. § 
 

Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba. 
 
4/3. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı 
Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az intézmény alapító okiratának 
változásait, 3 pontban történtek változások, és egy új szakmakóddal is kiegészült 
az okirat, illetve látható, hogy egyes rendelkezések hatályukat vesztik. Az 
elıterjesztést az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság véleményezte, és elfogadásra ajánlották Képviselı-testületnek. Kéri az 
írásos anyaggal kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás 
nem volt, majd az elıterjesztést a bizottsági véleményekkel együtt szavazásra 
bocsátja. Szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselı-testület 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
9/2011. (II. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola Alapító Okiratát  az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
1. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 
11. A költségvetési szerv besorolása: 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv. 
Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 
Valamennyi elıirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
Pénzügyi- gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el. 

 
2. Az Alapító Okirat 13.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
13.1. Alaptevékenységek: 
5590111: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók részére 
8520211: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
8520221: Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 
8531111: Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 



8531121: Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi 
 oktatása (9-12/13.évfolyam) 
8531141: Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
8531211: Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 

-          Informatika, 
-          Gépészet, 
-          Könnyőipar, 
-          Közlekedés szakmacsoport 

8531221: Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai 
oktatása (9-12/13. évfolyam) 

8531241: Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
8531311: Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 

- 31 521 09 1000 Gépi forgácsoló 
- 31 521 09 0100 31 01 Esztergályos 
- 31 521 09 0100 31 04 Köszörős 
- 31 521 09 0100 31 05 Marós 
- 31 521 10 1000 Géplakatos 
- 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító 
- 31 521 11 1000 Hegesztı 
- 31 521 11 0100 31 01 Bevont elektródás hegesztı 
- 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti hegesztı 
- 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztı 
- 31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztı 
- 31 521 11 0100 31 05 Hegesztı-vágó gép kezelıje 
- 31 521 11 0100 31 06 Volfram elektródás hegesztı 
- 33 542 05 0100 21 01 Fehérnemő-készítı 
- 33 542 05 0100 21 04 Textiltermék összeállító 
- 33 542 05 0010 33 01 Csecsemı- és gyermekruha készítı 
- 33 542 05 0010 33 02 Férfiszabó 
- 33 542 05 0010 33 03 Nıi szabó 
 

8531321: Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai 
oktatása  
(9-10. évfolyam) 

8531341: Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató 
8531351: Szakiskolai felnıttoktatás (9-10. évfolyam) 
8532111: Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
- Szakközépiskola 
- Szakiskola 
- Saját tanmőhely üzemeltetése. 

- 31 521 09 1000 Gépi forgácsoló 
- 31 521 09 0100 31 01 Esztergályos 



- 31 521 09 0100 31 04 Köszörős 
- 31 521 09 0100 31 05 Marós 
- 31 521 10 1000 Géplakatos 
- 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító 
- 31 521 11 1000 Hegesztı 
- 31 521 11 0100 31 01 Bevont elektródás hegesztı 
- 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti hegesztı 
- 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztı 
- 31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztı 
- 31 521 11 0100 31 05 Hegesztı-vágó gép kezelıje 
- 31 521 11 0100 31 06 Volfram elektródás hegesztı 
- 33 542 05 0100 21 01 Fehérnemő-készítı 
- 33 542 05 0100 21 04 Textiltermék összeállító 
- 33 542 05 0010 33 01 Csecsemı- és gyermekruha készítı 
- 33 542 05 0010 33 02 Férfiszabó 
- 33 542 05 0010 33 03 Nıi szabó 
- 54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus 
- 54 542 01 0010 54 03 Textilipari technikus 
- 54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetı 
- 54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítı és –üzemeltetı 
- 54 481 03 0010 54 03 IT biztonság technikus 
- 54 481 03 0010 54 04 IT 
- 54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó 
- 54 481 03 0010 54 07 Webmester 
- 52 523 01 0100 52 01 PLC programozó 
- 54 862 01 0000 Munkavédelmi technikus 
- 55 345 01 0010 55 05 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 

szakügyintézı 
- 54 345 02 0000 Logisztikai ügyintézı 
- 54 345 02 0001 54 01 Nemzetközi szállítmányozási ügyintézı 

 
8532121: Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

8532141: Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti 
felnıttoktatás 

8532211: Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

8532221: Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 

8532241: Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati 
felnıttoktatás 



8532311: Emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 

8532321: Sajátos nevelési igényő tanulók emelt szintő nappali rendszerő 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

8532341: Emelt szintő szakközépiskolai felnıtt szakképzés 
8542111: Felsıfokú szakképzés 
8559211: Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı igényő tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése 
8559221: Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési 

igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
8559311: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

- A2 C alapfokú angol nyelvvizsgára felkészítı 
- B2 C középfokú angol nyelvvizsgára felkészítı 
- A2 C alapfokú német nyelvvizsgára felkészítı 
- B2 C középfokú német nyelvvizsgára felkészítı 

 
8559321: Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

- 31 521 09 1000 Gépi forgácsoló 
- 31 521 09 0100 31 01 Esztergályos 
- 31 521 09 0100 31 04 Köszörős 
- 31 521 09 0100 31 05 Marós 
- 31 521 10 1000 Géplakatos 
- 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító 
- 31 521 11 1000 Hegesztı 
- 31 521 11 0100 31 01 Bevont elektródás hegesztı 
- 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti hegesztı 
- 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás hegesztı 
- 31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztı 
- 31 521 11 0100 31 05 Hegesztı-vágó gép kezelıje 
- 31 521 11 0100 31 06 Volfram elektródás hegesztı 
- 33 542 05 0100 21 01 Fehérnemő-készítı 
- 33 542 05 0100 21 04 Textiltermék összeállító 
- 33 542 05 0010 33 01 Csecsemı- és gyermekruha készítı 
- 33 542 05 0010 33 02 Férfiszabó 
- 33 542 05 0010 33 03 Nıi szabó 
- 54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus 
- 54 542 01 0010 54 03 Textilipari technikus 
- 54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai szoftverüzemeltetı 
- 54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítı és –üzemeltetı 
- 54 481 03 0010 54 03 IT biztonság technikus 
- 54 481 03 0010 54 04 IT kereskedı 
- 54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó 
- 54 481 03 0010 54 07 Webmester 



- 52 523 01 0100 52 01 PLC programozó 
- 54 862 01 0000 Munkavédelmi technikus 
- 55 345 01 0010 55 05 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 

szakügyintézı 
- 54 345 02 0000 Logisztikai ügyintézı 
- 54 345 02 0001 54 01 Nemzetközi szállítmányozási ügyintézı 

 
8560911: Szakképzési és felnıttképzési támogatások 
8560921: Munkaerı piaci felnıttképzéshez kapcsolódó szakmai 

szolgáltatások 
9101211: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
9312041: Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása 

 
A 8520221, 8532121, 8531221, 8531121, 8531321, 8532221, 8532321, 
8555921 szakfeladatok esetén a szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleményével rendelkezı sajátos neveléső igényő gyermekek, tanulók 
nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztı 
pedagógus igénybevételével. 
Az ellátható fogyatékosság típusai: a többi tanulóval együtt nevelhetı 
értelmi (enyhe fokban sérült), beszédfogyatékos, autista, a megismerı 
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı 
tartós és súlyos rendellenességével küzdı, valamint a megismerı funkciók 
vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós 
és súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált nevelése. 

 
3. Az Alapító Okirat 13.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
13.2. Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
 
5590992: Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
6820022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
4. Az Alapító Okirat 13.3., 13.4., és a 13.5. sz. pontja hatályát veszti. 
 
5., Az Alapító Okirat módosításai 2011. február 22. napján  lépnek 
hatályba. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 



4/4. sz. napirend: Péter András Alapítvány beadványa (Borbola Györgyné 
öregdiák újirázi ingatlan felajánlása) 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés anyaga a Péter András 
Alapítványnak és az Önkormányzatnak szól. A Pénzügyi Bizottság 
véleményezte az írásos anyagot, a felajánlás feltételeit, és az volt az egységes 
véleményük, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között nem tudja 
felvállalni Szeghalom Város Önkormányzata, hogy befejezi az ingatlanon az 
építkezést, így azt ne vállalja. Az épület szerkezetkész állapotban van, és a 
felajánlásnak az a feltétele, hogy soha nem adhatja át más részére az 
Önkormányzat az ingatlant, nem értékesítheti. Úgy gondolja, hogy a hamarosan 
felújításra kerülı Várhelyi ifjúsági táborban tudják biztosítani majd a szeghalmi 
diákoknak a szabadidıs tevékenységüket. Javasolja Képviselı-testületnek, hogy 
az öregdiák felajánlását nagy köszönettel vegyék, de a jelenlegi gazdasági 
körülmények között nem lehet biztosítottnak látni az épület felépítését, illetve 
késıbbi üzemeltetését, így azt ne vállalják fel. Kéri az Alapítvány beadványával 
kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy az 
elıterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt, majd az írásos anyagot 
szavazásra bocsátja a bizottsági véleménnyel együtt. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy Képviselı-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
10/2011. (II. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete köszönettel vette 
Borbola Györgyné öregdiák újirázi ingatlanának felajánlását, de a jelenlegi 
gazdasági körülmények között nem látja biztosítottnak az épület befejezését, 
illetve késıbbi üzemeltetését, így azt nem tudja felvállalni. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekrıl értesítse a Péter András Alapítvány 
Kuratóriumának elnökét. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/5. sz. napirend: Mővelıdési, Sport és Szabadidı Központ 2011. évi 
munkaterve 
4/5/1. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat közmővelıdési 
feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról szóló jelentés 
Elıadó: Macsári József polgármester 



Macsári József polgármester: A Mővelıdési Központ elkészítette, és 
benyújtotta Képviselı-testület számára a 2011. évi munkatervét. Az 
elıterjesztéshez kapcsolódik a közmővelıdési feladatellátásának szakfelügyeleti 
célvizsgálatáról szóló jelentés, a vizsgálat az elmúlt év második felében volt, és 
az ellenırzésrıl készült megállapításokat tartalmazza az anyag. Ez egyrészt arra 
vonatkozott, hogy helyezzék más alapokra a civilszervezetek támogatását, 
pályáztatását, illetve minden évben a költségvetés tárgyalásakor tőzze 
napirendre a Képviselı-testület a Mővelıdési Sport és Szabadidıközpont az évi 
munkatervét. A napirendhez tartozó anyagokat a Pénzügyi Bizottság, illetve az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság véleményezte, és azokat elfogadásra 
javasolták Képviselı-testület felé. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, majd szavazásra bocsátja elsıként a bizottsági 
állásfoglalásokkal együtt a Mővelıdési, Sport és Szabadidı Központ 2011. évi 
munkatervét. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
11/2011. (II. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 
Mővelıdési, Sport és Szabadidı Központ 2011. évi Munkatervét. 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Folyamatos, értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester, Maróthy Györgyné igazgató 
 
Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja napirendhez 
kapcsolódóan a közmővelıdési feladatellátásnak szakfelügyeleti célvizsgálatáról 
szóló jelentést. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
12/2011. (II. 21.) Ökt. sz. 
 
1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közmővelıdési 
feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról szóló jelentésben 
foglaltakat tudomásul veszi. 
 
 



2./ A Mővelıdési, Sport és Szabadidıközpont munkatervét minden évben a 
költségvetés elfogadásakor tárgyalja. 
3./ A helyi kulturális támogatások rendszerének jelenlegi gyakorlatán nem kíván 
változtatni. 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester, Maróthy Györgyné igazgató 
 
4/7. sz. napirend: Közös földgáz beszerzése 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az elıterjesztést, mely szerint a Békés 
Megyei Önkormányzat és intézményei részére a földgáz beszerzés ez év július 
1-tıl is közös lesz központilag. Javasolja, hogy hasonlóan az elmúlt évek alapján 
csatlakozzanak a közös földgáz beszerzéshez, bár a szakértıvel a hét folyamán 
kerül majd sor a gázfelhasználással kapcsolatos egyeztetésre. Az elıterjesztés is 
tartalmazza, hogy a 20 m3/h fogyasztást meghaladók nem maradhatnak az 
egyetemleges szolgáltatási körben, és közbeszerzéssel kell a szolgáltatót 
kiválasztani. Az Önkormányzatnak sok kis fogyasztási helye van, ahol 
lényegesen ez alatti a fogyasztás. Kéri a hozzászólásokat az elıterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: A Megyei Önkormányzat is folyamatosan 
vizsgálja a fogyasztási adatokat, és munkatársai minden olyan segítséget 
megadnak az önkormányzatoknak, amelyek szükségesek az elszámolás 
pontosításához. Az elıterjesztéssel kapcsolatos egyeztetések eredményeként a 
közbeszerzés lebonyolításánál feltételként lesz szabva, hogy a 20 m3/h alatti 
kapacitású gázóra esetében sem haladhatja meg az egyetemes szolgáltatói ár 
értékét. Tehát ilyen szempontból a Képviselı-testület akkor is megfelel a 
feltételeknek, ha ezt így külön nem foglalja határozatba. Abban az esetben, ha 
ezt nem tudják a tárgyalásos eljárásban elérni, akkor ezt kiemelik a 
közbeszerzési körbıl, mert az alacsony fogyasztási helyeknek a 
rendszerhasználati díja lényegesen magasabb, mint a nagy fogyasztási helyeké, 
és érdemes felülvizsgálni, hogy a fogyasztásnak megfelelı mérık legyenek 
mindenhol felszerelve. 
 
Macsári József polgármester: Az elmondottak alapján kéri a fentiekben a 
segítséget, hogy a kisebb fogyasztásokra is vonatkozzon az egyetemleges 
szolgáltatás igénybevétele. Javasolja képviselıtársainak, hogy az 
elıterjesztésnek megfelelıen csatlakozzanak a közös földgáz beszerzéshez, ami 
minden egyes fogyasztási helyre vonatkozzon, amennyiben az kedvezı, és 



fogadják el a szindikátusi szerzıdést, illetve hatalmazza fel a Képviselı-testület, 
hogy a szerzıdést aláírja, és a közös földgáz beszerzés ügyében eljárjon. A 
javaslatokat az elıterjesztéssel együtt szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
13/2011. (II. 21.) Ökt. sz. 
 
1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilvánítja 
csatlakozási szándékát a Békés Megyei Önkormányzat koordinálásával létrejövı 
közös földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz. 
2./ Jóváhagyja a csatolt Szindikátusi Szerzıdés tervezetét. 
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szindikátusi Szerzıdést aláírja, és a 
közös földgáz beszerzés ügyében eljárjon. 
4./A rendszerhasználati díjak 20 m3/h fogyasztás alatt nem haladhatják meg az 
egyetemes szolgáltatás költségeit. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, úgy 
ezen fogyasztási helyeket az Önkormányzat a közbeszerzési pályázatban nem 
kívánja szerepeltetni. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. március 04. és folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Szóbeli bejelentések: 
 
Macsári József polgármester: A városban aláírásgyőjtés indult el a 47-es 
fıközlekedési átmenı út, valamint az Újtelepi út állapota miatt, és ezzel 
kapcsolatban kérné Farkas Zoltán képviselıtársa, Megyei Közgyőlés elnökének 
a közbenjárását. A levelet eljuttatják képviselıtársa és a Közútkezelı Kht. 
részére is. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A tájékoztatásként kiosztott levél alapján 
nem lepte meg a kertészszigeti polgármester asszony állásfoglalása azzal 
kapcsolatban, ami korábbi testületi ülésen elhangzott felvetésére vonatkozott, 
miszerint véleménye szerint a töviskesi gyermekeknek kedvezıbb lenne, hogy 
Szeghalomra járjanak óvodába, iskolába. Ezt valóban többször elmondta, de 
kimondottan a gyermekek érdekében tette, és még azt sem feltételezi, hogy a 
kertészszigeti óvodában nincsenek kiváló óvodapedagógusok, de úgy gondolja, 
hogy egy tanyaközpontban élı hátrányos helyzető gyermekeknek is meg kell 



adni a lehetıséget, hogy idejárjanak. Itt a felzárkóztató, fejlesztıprogramokon 
gyógypedagógusok segítik az óvodásokat az iskolára való felkészülésre. Az, 
hogy Kertészszigetbe járnak a töviskesi gyermekek, úgy gondolja, ez nem a 
polgármester asszony döntése kell, hogy legyen. Kéri a polgármester urat, a 
soron következı ülésen foglaljon állást a Képviselı-testület minden tagja 
egyenként és név szerinti szavazással arról, mi a véleménye arról, hogy a 
töviskesi óvodás, és alsó tagozatos iskolások Kertészszigetbe, majd Bucsára 
járnak. Csakis a gyermekek érdekében teszi ezt, és nem más érdekében. A másik 
közérdekő bejelentése az ivóvízzel kapcsolatos, amelynek minıségével 
kapcsolatban a médiában Dr. Farkas József alpolgármester úr azt nyilatkozta, 
hogy semmi baj a vízzel, iható és „én hergelem, én csinálom a problémát a 
vízzel a városban”. Tudomásul kell venni, hogy a város ivóvize nem felel meg 
az egészséges ivóvíz kritériumának, az itt élıket bőn félretájékoztatni, és 
számára mindezt hitelrontásnak tekinti. Gyermekgyógyász professzor és 
belgyógyász professzor írásos véleményét kérte meg. Egész országra vonatkozik 
az a megállapítás, hogy átlagban naponta serdülıkortól felnıttkorig a jodid 
szükséglet 150 egység, a városban pedig minden kútnál, rendszernél 1000-1200-
1500 egység található az ivóvízben. Már most olyan magas a pajzsmirigyes 
megbetegedések száma, hogy ezzel foglalkozni kell. Az embereket az igazságról 
kell tájékoztatni, ezt el kell mondani, és amíg nem oldódik meg ez a probléma az 
ivóvíz minıség javításával kapcsolatban, addig, aki meg teheti vegyen jodid 
nélküli ásványvizet. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: Köszöni az úttal kapcsolatos megkeresést, amelyre 
reagálva elmondja, hogy a Regionális Fejlesztési Tanácsnak 2013-as idıszakig a 
fejlesztésre 5 milliárd forint áll rendelkezésre, ebbıl 1,75 milliárd érinti Békés 
megyét, és 38-40 milliárdba kerülne a fıutak helyreállítása. A Közútkezelı Kht-
val már folytatott egyeztetést, hogy az Arany J u., a Töviskes felé vezetı út 
belterületi szakaszával kapcsolatban milyen lehetıségek vannak, de a gond az, 
hogy a fent említett fejlesztési pénz belterületi utakra nem is használható fel, 
csak települések közötti útszakaszokra. Egyetért a beadvánnyal, hiszen a kátyúk 
javítása az utak fejlesztése szempontjából nem megoldás, és a lehetıségekhez 
képest képviselni fogja az ügyet, hogy ebben elıremozdulás legyen. Mindezek 
után bejelenti, hogy a 2011. évi költségvetésben a részére biztosított tiszteletdíj 
összegérıl lemond december 31-ig, és a civilszervezetek mőködésére ajánlja fel. 
Kéri, hogy ezzel kapcsolatban szavazzon a Képviselı-testület. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Dr. Farkas Erzsébet képviselıtársa által 
elmondottakhoz hozzáfőzi, hogy a szülık többsége Kertészszigetbe szeretné 
járatni a gyermekeket óvodába, iskolába, és mivel ez szülıi akarat, ebben nem 
dönthet a Képviselı-testület. Korábban volt már arra példa, amikor ígéretet 
kaptak a szülık arra, hogy Töviskesbıl Szeghalomra hozzák a gyermekeket 
önkormányzati busszal, és utána VOLÁN busszal kellet járni a gyerekeknek. Ezt 



a jelenlegi háborút el kellene csitítani, mert most már elviselhetetlennek tőnik. 
Véleménye szerint jelenleg is rendben történik a töviskesi gyermekeknek, sıt a 
szülıknek is a szállítása az óvodán és az iskolán kívül a különbözı programokra 
is. Kérdése képviselıtársához, hogy melyik intézmény terhére kívánja az 
autóbusz költségét és fenntartását meghatározni, hiszen erre is kell gondolni, 
hogy ki állja majd mindennek a költségét. Hangsúlyozza, hogy az elmúlt évek 
során mindig segítette a gyerekeket és segíteni is fogja ıket a jövıben is, de ez a 
háború nem folytatódhat, és a szülık véleményét figyelembe kell venni. 
Hozzászólásának továbbá részében rátér a Széchenyi úti lakosok  
aláírásgyőjtésére, ami a kamionforgalomra, az utak állapotára irányul, és kérik a 
Képviselı-testületnek, külön Farkas Zoltán képviselıtársának a segítségét. 
Ugyancsak nagy problémát jelent az újtelepi utak állapota és a lakók, illetve az 
ott közlekedı vállalkozók is kérik ebben az önkormányzat segítségét. Az a hír 
terjedt el, hogy az önkormányzat és a közútkezelı egymásra mutogat, ez nem 
fedi a valóságot, mivel a közútkezeléső úthoz az önkormányzat nem nyúlhat 
hozzá. Ezt tájékoztatásképpen mondta el, és ismételten kéri Farkas Zoltán 
képviselıtársát, hogy mindebben legyen segítségükre. 
 
Macsári József polgármester: Valóban kevés a Békés megyére fordítható 
fejlesztési támogatási összeg, és sajnálatos, hogy ez belterületi útra nem 
vonatkozik. Biztos abban, hogy egy közös pályázattal is támogatná a Képviselı-
testület, hogy az újtelepi utat rendbe tegyék, itt mindenképpen szükséges 
valamilyen megoldás. Az elızıekben Farkas Zoltán képviselıtársa bejelentette, 
hogy februártól december 31-ig lemond a részére járó tiszteletdíjról. Javasolja 
ezt Képviselı-testületnek tudomásul venni, és szavazásra bocsátja képviselıtársa 
bejelentését. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
14/2011. (II. 21.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Farkas 
Zoltán önkormányzati képviselı tiszteletdíjról való lemondását 2011. 
február 1-tıl december 31-ig. A tiszteletdíj összege Szeghalom Város 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mőködési célú általános tartalékába 
kerül abból a célból, hogy az civilszervezetek támogatására fordítható. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 



Dr. Farkas József alpolgármester: Dr. Farkas Erzsébet felvetésére elmondja, 
hogy az ivóvízzel kapcsolatos nyilatkozatában nem említette képviselıtársának a 
nevét. Egyetért azzal, hogy akinek egészségügyi problémája van, az ne 
fogyassza ezt a vizet. Az Önkormányzat is végeztetett tanulmányokat a víz 
minıségére vonatkozóan, és hangsúlyozni szeretné, hogy az Önkormányzat évek 
óta azon munkálkodik, hogy a városban egészséges ivóvizet biztosítsanak a 
lakosság számára, tehát nem ült a babérjain. Itt említi a tisztítóberendezés 
cseréjét, valamint a regionális víznek az ide hozatalát, ami a végsı megoldást 
jelentené az egészséges ivóvíz biztosításával kapcsolatban. Kérdése, hogy ennél 
korábban mit tudna tenni az Önkormányzat. A másik kérdés, ami a töviskesi 
gyermekeket illeti az a véleménye, hogy elıbb elı kell teremteni a költséget az 
ideszállításukhoz. Maga is sajnálja, hogy az óvodások, iskolások nem itt járnak 
óvodába, iskolába, hiszen lényegesen kedvezıbbek lennének számukra a 
lehetıségek egy városi intézményben, de ezt nem lehet megoldani név szerinti 
szavazással. Elıbb meg kell nézni, hogy ennek a költségét hogyan tudja 
biztosítani az önkormányzat. Az úttal kapcsolatban elhangzottak, hogy milyen 
támogatási összegek állnak rendelkezésre fejlesztési célra, és eddig nem látta, 
hogy a térség országgyőlési képviselıje az utak felújításával kapcsolatban 
bármilyen indítványt tett volna a Megye költségvetésénél. A továbbiakban utal a 
Magyar Narancs decemberi számában megjelentekre, miszerint a Békés Megyei 
Önkormányzat a közbeszerzés során nem a szabályok szerint járt el, ezt 
bizonyítják a közbeszerzési döntıbizottság által kiszabott bírságok konkrét eset 
kapcsán. Kérdése arra irányul, hogy folytattak-e ebben vizsgálatot, hiszen ha 
ilyen eset Szeghalom városában történt volna, akkor az ismeretlen tettes elleni 
feljelentés során már nyomozást indítottak volna. Ezzel kapcsolatban kérne 
tájékoztatást, hogy mi indokolta például a legdrágább ajánlattevı kiválasztását a 
közbeszerzési eljárás során, mivel a Pénzügyi, Közbeszerzési Bizottság elnöke 
ígérete ellenére eddig még nem reagált az újságcikkre.  
 
Farkas Zoltán testületi tag, mint a Megyei Közgyőlés elnöke: Úgy látja, hogy 
a testületi ülés politika színterévé vált, és úgy gondolja, hogy most a város 
költségvetését tárgyalják, ezért nem kellene idehozni a Megyei Önkormányzatét. 
Annyit azonban tudni kell, hogy a 2006-2010. között az elızı kormány 5 
milliárd forintot vont el a Megyei Önkormányzat költségvetésébıl. Az utakkal 
kapcsolatos felvetésre úgy gondolja, hogy lehet számon kérni olyan dolgokat 
személyétıl, ami eddig nem valósult meg, de korábban is volt itt országgyőlési 
képviselı, ı meg tudta oldani egyik pillanatról a másikra ezt a problémát? Nem 
tudta. Eddig tervek sem voltak, és addig nem lehet pályázni, amíg nincsenek 
tervek, ezt tudni kellene Dr. Farkas Józsefnek is. Ismeri a Kinizsi út állapotát, 
ami korábban sokkal rosszabb állapotban volt, a mőszaki irodavezetıvel 10 éven 
keresztül állandóan eljuttatták ezzel kapcsolatos megkeresésüket a 
Közútkezelıhöz. Élni fog azzal a lehetıséggel, hogy kísérletet tegyen az utak 
fejlesztésének megvalósítására, de tudni kell, hogy kormányzatnak 2011. évre 



többek között ezer milliárd kamatfizetési kötelezettséggel kell számolnia a 
költségvetésben. A fenti hozzászólásban elhangzott, hogy mit írt a Magyar 
Narancs, nyílván azt, amit az újságíró megfogalmazott. Amennyiben a témát 
felvetı úgy gondolja, hogy ez mind igaz, akkor lehet büntetıfeljelentést tenni. 
Az, aki a megyei önkormányzat közbeszerzési eljárását jogászként lefolytatja, 
azt a bírságot, amit a szabálytalanság miatt a közbeszerzési döntıbizottság 
részére kiszab, azt ki is kell fizetni, és ez a Megyei Önkormányzatnak nem 
került egy fillérjébe sem. Nagyon bonyolultak a közbeszerzések, és joga van 
mindenkinek megtámadni a közbeszerzési eljárásokat, ezzel élnek is többen, 
mivel kevés lehetıség van ebben a pénzügyi válsággal terhelt idıszakban 
különösen az építési beruházásnál arra, hogy munkát kapjanak. Véleménye 
szerint egyébként a Magyar Narancs újságírójának az elfogulatlansága erısen 
megkérdıjelezhetı, és emlékezteti az alpolgármester urat, hogy a korábbi 
idıszakban együtt voltak tagjai az önkormányzatnál a közbeszerzési 
bizottságnak, és volt olyan közbeszerzési eljárás, ahol olyan volt a pontozási 
rendszere a felhívásnak, hogy a legdrágább ajánlatot tevı lett a nyertes. Úgy 
gondolja, hogy ahol emberek dolgoznak, elıfordulhatnak hibák, és nyílván az a 
felelısségük, hogy ezeket a hibákat a minimálisra csökkentsék, de aki a hibáért 
felelıs annak vállalnia kell azt. Az utak állapotával kapcsolatos felvetésekre 
visszatérve hangsúlyozza, hogy ezzel a problémával nem egyedül kell 
megküzdenie. Azért, hogy a házak falai megrepedeznek, ezért mérnöki 
tevékenységet nem akar magára vállalni, és megjegyzi, hogy az elmúlt idıszak 
idıjárási változásai is közrejátszottak a lakások állagának romlásában. Mindezek 
sok vitára adhatnak okot, de közös a felelısség, hogy a megoldást megkeressék, 
és erre törekszik. Azért is szeretne részt venni a képviselı-testületi üléseken, 
hogy a várost érintı ügyekben a lehetıségeit hozzá tudja tenni, amire az itt élık 
jogosan igényt tartanak.  
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A félreértések elkerülése miatt elmondja, 
hogy nagy tisztelettel kérte Farkas Zoltán képviselıtársa segítségét az utak 
javításával kapcsolatban, amit az itt élı emberek fogalmaztak meg, nem 
követelızve, csupán tolmácsolni szerette volna véleményüket. Ezt nem számon 
kérésnek tekinti, hanem kérésnek, mivel képviselı úrban bíznak, aki az itt 
élıknek segítséget tud ebben nyújtani. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A töviskesi gyerekek szállításának kérdésére 
visszatérve sajnálja, hogy képviselıtársnıje indulatában tıle várja meghatározni, 
hogy a költségvetésben mibıl biztosítják az ezzel járó költségeket. Egyelıre 
errıl még szó sincs, a maga részérıl a gyermekek érdekeit tartja szem elıtt, mert 
nem mindenki szeretné a gyerekeit Kertészszigetbe hordani. Az, hogy a 
gyerekeken kívül Kertészsziget elviszi a szülıket, nagyszülıket a 
rendezvényekre is, ez azért van, mert ezt kívánja a település érdeke. Személyes 
tapasztalata van a Töviskesben élı lakosokról, hiszen mint gyermekorvos 



állandó kapcsolatban van a szülıkkel, gyermekekkel, és meg kell értenie a 
Képviselı-testületnek, hogy az esélyeket biztosítani kell számukra is. Csupán 
azt kérte képviselıtársaitól, hogy foglaljanak állást ebben. Az alpolgármester úr 
felvetésére, ami az ivóvíz vizsgálatával kapcsolatos elmondja, hogy mint orvos 
szakértıbb ez ügyben, mint más, ezért igyekszik mindent megtenni annak 
érdekében, hogy felhívja a figyelmet a jodid egészségkárosító hatására. Ingyen 
kapta meg a gyermekgyógyász és belgyógyász szakértıi véleményét, amely 
mutatja, hogy milyen ártalmakat okoz az itteni ivóvíz, és amíg ebben nincs 
változás, addig igyekszik felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy akár 
megelızésképpen is olyan ásványvizet kell fogyasztani, ami nem tartalmaz 
jodidot. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Nem akarja a vitát tovább erısíteni, de 
elmondja még, hogy több gyermek akar Kertészszigetbe járni, mint 
Szeghalomra, és ugyanabban az idıben ugyanaz a busz nem tud ellenkezı 
irányban közlekedni, és hadd dönthessenek a szülık. 
 
Macsári József polgármester: Azért is fontos lenne az említett újtelepi utakat 
járhatóvá tenni, mert azon túl, hogy milyen károkat tudnak okozni a kátyúk, az a 
tapasztalat, hogy kikerülve ezt a részét a 3,5-4 méter széles lakó-utakon 
próbálják elhagyni a várost sok esetben a nagy gépjármővek és félı, hogy a 
nemrég épült új önkormányzati utak is károsodhatnak. Befejezésül bejelenti, 
hogy az önkormányzatnál az utóbbi napokban ÁSZ ellenırzésre került sor, 
melynek során 4 folyamatban lévı beruházást vizsgáltak, attól függetlenül, hogy 
ezek közül még egyik beruházás sincs befejezve. Az ellenırzés 
végeredményérıl tájékoztatni fogja a késıbbiekben a tisztelt Képviselı-
testületet. Tekintettel arra, hogy a nyilvános testületi ülésnek egyéb napirendje 
nincs, illetve több bejelentés nem hangzott el, így megköszöni 
képviselıtársainak az eddigi munkáját, a lakosság figyelmét, és a nyilvános ülést 
lezárja. Képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a munkáját. 
 

Kmf. 
 

 Macsári József Dr. Oláh Ernı 
  polgármester címzetes fıjegyzı 
 


