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 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 
1515-7/2011. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 
27-én tartott nyilvános ülésérıl a Polgármesteri Hivatal 45. sz. 
tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Dr. 
Farkas József alpolgármester, Ács Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, 
Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor testületi tagok, Dr. Oláh Ernı címzetes 
fıjegyzı, Nagy István, Kohut Tibor, Kerekes Lászlóné, Gyáni Károly, Nagyné 
Kincses Ilona irodavezetık, Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, mővelıdési vezetı 
fıtanácsos, önkormányzati intézményvezetık, valamint a napirendi pontok 
kapcsán meghívott vendégek, Farkasné Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a nyilvános képviselı-testületi ülésen 
megjelenteket, képviselıtársait, meghívott vendégeket és városi televízión 
keresztül az érdeklıdıket, akik figyelemmel kísérik az ülést. Megállapítja, hogy 
a Képviselı-testület határozatképes, mivel 6 fı jelen van, és az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására, nyilvános ülésen javasolja a 
meghívóban szereplı napirendek tárgyalását úgy, hogy az 5/1. sz. elıterjesztést 
zárt ülésen tárgyalja a Képviselı-testület. Megállapítja, hogy ezzel a javaslattal a 
Képviselı-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Összevont bizottsági ülésen bizottsági tagok 
véleményezték a jelentést, és elfogadásra ajánlották. (Az elıterjesztések 
véleményezésérıl készült állásfoglalások a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
Kérdezi, hogy az írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a jelentést elfogadásra javasolja, 
és szavazásra bocsátja azt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
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H a t á r o z a t 
 
96/2011. (VI. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a lejárt 
határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
2. sz. napirend: Szóbeli tájékoztató a Képviselı-testület bizottságainak 
munkájáról 
Elıadók: Bizottságok elnökei 
 
Macsári József polgármester: Megkéri a bizottságok elnökeit, elsıként 
Hegyesi Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság munkájáról 
adjon tájékoztatást. 
 
Hegyesi Zsuzsanna Pénzügyi Bizottság elnöke: A 2010. évi önkormányzati 
választás után alakult új Képviselı-testület a korábbi 5 bizottság helyett 3 
bizottság mőködésérıl döntött a Szervezeti és Mőködési Szabályzatában, és az 5 
fıs Pénzügyi Bizottság látja el a korábbi Városfejlesztési, illetve Közbeszerzési 
Bizottság feladatait is. Tájékoztatása szerint 2010. októbertıl ez idáig 23 
alkalommal üléseztek, és 18 db határozatot hoztak. A Pénzügyi Bizottság 
feladat- és hatáskörét az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
határozza meg, ez alapján ellátják a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos 
feladatokat; az összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos feladatokat; részt 
vesznek az önkormányzati vagyongazdálkodási feladatokban; megtárgyalják a 
belsı ellenırzési jelentéseket, továbbá külsı szervek ellenırzési jelentéseit. 
Ezen túl döntenek a járdaépítésekrıl a költségvetésben meghatározott keret 
erejéig; lebonyolítják licitálással a képviselı-testület által elidegenítésre kijelölt 
ingatlanok eladását, illetve lebonyolítják a közbeszerzési törvény hatálya alá 
tartozó ügyeket és véleményezik a feladatkörüket érintı testületi anyagokat. A 
legjelentısebbek voltak ezek közül az Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
koncepciója, a 2011. évi költségvetési rendelete, illetve a 2010. évi zárszámadási 
rendelete. A Pénzügyi Bizottság tagjai részt vettek az intézmények 2011. évi 
költségvetési egyeztetésén, segítették a Képviselı-testület döntését a villamos- 
és gázenergia közös beszerzésében; önkormányzati intézmények alapító 
okiratainak módosításában; önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi 
élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásában; ivóvíz- és szennyvíz 
szolgáltatás díjainak; továbbá helyi járatú autóbuszok viteldíjának, 
szemétszállítási díj meghatározásában; közbeszerzési szabályzat, iparőzési 
rendelet megalkotásában. A Pénzügyi Bizottság fenti idıszakban a következı 
döntéseket hozta: Kolozsvári u. telek; Szabadság tér 14. C. III/10. sz., Tildy u. 
20-24. A. II/4. sz., Tildy u. 4-8. B. II/7. sz., Tildy u. 4-8. A. I/1. sz., Semmelweis 
u. 2., és 8. sz. ingatlanok elidegenítése licittárgyalással. D’Orsay kastély 
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pótmunkáinak elvégzésére; zöldterület gondozási feladatok ellátására; Várhelyi 
Ifjúsági Tábor épületeinek felújítására; Petıfi u. útburkolat felújítás pótmunkára 
ajánlattételi felhívások, közbeszerzési eljárások lezárása. Árajánlat kérése 
alapján nyertes szállító kiválasztása a Várhelyi Ifjúsági Tábor épület 
bútorbeszerzésére. 2011. évi járdafelújításokra és a KEOP energetikai pályázat 
készítéshez; Szeghalom belterület útjainak kátyúzására, illetve meglévı 
betonjárda aszfaltozására, továbbá Szeghalom-Érmellék u. szélesítése- 
telekhatár rendezése tárgyában ajánlatkérés, majd nyertes kiválasztása, 
Temesvári híd idıszakos vizsgálatára arra jogosult tervezı kiválasztása.  
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a Bizottság munkáját, és javasolja a 
szóbeli tájékoztató elfogadását, amelyet szavazásra terjeszt. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 
H a t á r o z a t 

 
97/2011. (VI. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Pénzügyi 
Bizottság munkájáról szóló szóbeli tájékoztatót. 
 
Dr. Farkas Erzsébet Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális 
és Egészségügyi Bizottság 2010. októbertıl 2011. júniusig 11 alkalommal 
ülésezett és összesen 12 db határozatot hozott. Munkájukat az Önkormányzat 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglaltaknak megfelelıen végzik. Ennek 
során elbírálják a Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíj 
pályázatokat; döntenek a keret erejéig a szemétszállítással kapcsolatos 
kedvezmények odaítélésérıl; a keret erejéig döntenek az elsı lakáshoz jutás 
támogatásáról; javaslatot tesznek a szociális helyzet alapján a bérlakásra 
jogosult bérlı kiválasztására és véleményezik a feladatkörüket érintı testületi 
anyagokat. Ezek közül a legjelentısebbek: szociális rendelet módosítása; napi 
élelmezési és nyersanyagköltségekrıl szóló rendelet; 2011. évi költségvetési 
koncepció, költségvetési rendelet; szemétszállítási rendelet, lakásbérbeadási 
névjegyzék; iskolatej biztosítása, ivóvízminıség-javító program véleményezése, 
továbbá kezdeményezték a méhnyak rák elleni védıoltás anyagi támogatását. 
 
Fenti idıszakra vonatkozóan a bizottsági határozatok a következı döntéseket 
tartalmazzák: a bizottsághoz több kérelem érkezett szociálisan rászorultak 
részérıl, anyagi támogatás biztosítását, illetve tüzelıanyagot, vagy építési 
anyagot kérve. A Bizottság ilyen esetekben a Mőszaki Iroda, illetve Szociális 
Iroda bevonásával döntött. A Bizottság 10 db vegyes tüzeléső kályha vásárlását 
indítványozta a szociálisan rászorulók számára, eddig 3 család részére 
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biztosítottak kályhát, és engedélyezték részükre a kályha árának havi 
törlesztéssel való visszafizetését. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat 
odaítélésérıl döntöttek a keret erejéig, ezáltal 8 fı szeghalmi tanuló részesült 
támogatásban. Hulladékszállítási kedvezménnyel kapcsolatban 114 fı részére 
biztosított a Bizottság 50 %-os díjkedvezményt, és 51 fı 75 év felettiek részére 
biztosítottak 100 %-os díjkedvezményt. A Bizottság az 50 %-os 
díjkedvezmények odaítélésével kapcsolatban új szabályozás kidolgozását tartja 
szükségesnek, az ezzel kapcsolatos rendelet módosítását javasolták. Egy esetben 
döntöttek kamatmentes, visszatérítendı önkormányzati támogatás odaítélésérıl, 
segítséget nyújtva ezzel a kérelmezık lakáshelyzetének megoldásában. A 
Bizottság tagjai részt vesznek a lakásbérbeadási névjegyzék összeállításában, 
környezettanulmányt folytatnak, és szakmai munkájukkal segítik elı a 
névjegyzék összeállítását. A névjegyzék elıterjesztésére várhatóan a 
szeptemberi ülésen kerül sor. 
A Bizottság továbbra is nagy figyelmet fordít mind az egészségügyi alapellátás, 
mind a szakellátás szakorvosokkal való feltöltésére, illetve a város egészséges 
vízzel való ellátására. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a Bizottság munkáját, és javasolja a 
szóbeli tájékoztató elfogadását, amelyet szavazásra terjeszt. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 
98/2011. (VI. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság munkájáról szóló szóbeli tájékoztatót. 
 
Elek Ferencné Oktatási Kulturális és Sportbizottság elnöke: Képviselı-
testület a 2010. évi önkormányzati választást követı alakuló ülésén az SZMSZ-
ben 3 bizottság mőködésérıl döntött, így az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság látja el a korábban mőködı Sport és Civilszervezetek Bizottságának a 
munkáját is 5 fıvel. A Bizottság 2010. októberétıl ez év júniusáig 10 
alkalommal tartott ülést és 32 határozatot hozott. Fıbb döntések, állásfoglalások, 
amellyel a bizottság segítette a Képviselı-testület döntéseit: 2011. évi 
költségvetési koncepció összeállítása, intézmények élelmezési és 
nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása. Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának, Házirendjének, valamint Minıségirányítási Program 
jóváhagyása. Mővelıdési Sport- és Szabadidı Központ 2011. évi 
munkatervének, SZMSZ-ének elfogadása; Tildy Zoltán Általános Iskola, 
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Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
Pedagógiai Programjának és Házirendjének jóváhagyása; TISZK-kel 
kapcsolatos elıterjesztések véleményezése; intézmények alapító okiratainak 
módosítása; Nagy Miklós Városi Könyvtár és a Sárréti Múzeum összevonása; az 
új intézményvezetıi álláshelyre kiírt pályázat, könyvtár és múzeum 
megszüntetése. A Képviselı-testület 2011. évre 12 millió forint támogatást 
biztosított a bizottság számára, és ebbıl az összegbıl a keret erejéig támogatják 
a helyi kulturális, sportegyesületeket, civilszervezeteket a benyújtott kérelmek 
alapján. A határozatok többsége anyagi támogatások elbírálását, odaítélését 
tartalmazzák. A támogatottakkal támogatási szerzıdés kötésére kerül sor, 
amelyben konkrétan meghatározásra kerül a bizottsági döntés alapján, hogy a 
támogatás felhasználásáról milyen formában, és meddig kell elszámolni. A 
támogatásban részesülık kérelmükben ismertették a 2011. évi programjaikat, 
elért eredményeiket, költségvetésüket és konkrétan meghatározták a kért 
támogatás összegét, és a bizottság ez alapján mérlegelte a támogatás nagyságát. 
Lehetıség szerint valamennyi beadványt támogatott a bizottság – sajnos, nem a 
kért összegnek megfelelıen – és fıképpen szeghalmi nagyobb rendezvényeket 
támogattak. Eddig a Bizottság 21 kérelmet támogatott: különbözı sport és 
kulturális, iskolai rendezvényeket, és a lakosság nagy részét érintı Szeghalom 
újratelepítése 300. évfordulója megrendezéséhez, városi karácsonyi ünnepségre, 
és az év végi jutalmazásokra nyújtott támogatást, amit a tanulmányi, mővészeti, 
sport és egyéb területen jeleskedık elismerésére fordítanak majd. Lehetıség 
szerint támogatták az alapítványokat is és bizottsági javaslatok alapján ezekben 
a Képviselı-testület döntött. A Bizottság feladatkörét érintıen az anyagi 
támogatásokon felül, szakmailag és erkölcsileg is segítik a nevelési-oktatási, 
mővelıdési intézmények, sportegyesületek, szakosztályok célkitőzéseit, terveit. 
Ezúton szeretné megköszönni a Hivatal munkatársainak munkáját, kiemelten 
Nagyné Hajdu Erzsébet fıtanácsos asszony munkáját, aki nagyban segítette a 
bizottság munkáját. Valamennyi bizottsági tagnak is köszönetet mond, akik 
szinte mindig teljes létszámmal aktívan részt vettek a bizottság munkájában. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a bizottság munkáját, és javasolja a 
szóbeli tájékoztató elfogadását, amelyet szavazásra terjeszt. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 
99/2011. (VI. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az Oktatási 
Kulturális és Sport Bizottság munkájáról szóló szóbeli tájékoztatót. 
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3. sz. napirend: Beszámoló a gyermekvédelmi törvénybıl adódó feladatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A beszámoló 3 részbıl áll, részben a jegyzıi 
hatáskörbe utalt feladatokról, részben a városi gyámhivatal intézkedéseirıl, 
részben a gyermekjóléti és családsegítı szolgálatnak a munkájáról, amelyet 
kistérségi feladatkörben látnak el Szeghalmon is. Korábbi évekhez hasonlóan 
most is igen részletes, és mindenre kiterjedı beszámoló készült az elmúlt évi 
eddig végzett munkáról. Megkérdezi az elıterjesztıket, hogy van-e kiegészítés 
az anyaghoz. 
 
Kerekes Lászlóné Szociális Iroda vezetıje: Szóbeli kiegészítésük nincs az 
elıterjesztett anyaghoz. 
 
Macsári József polgármester: Megkérdezi a Képviselı-testületet, hogy van-e 
kérdés, vélemény az elıterjesztéssel kapcsolatban. Összevont bizottsági ülésen 
tárgyalták az elıterjesztést, és elfogadásra ajánlották bizottsági tagok a 
beszámolót Képviselı-testületnek. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, majd a 
beszámolót javasolja elfogadásra, és szavazásra bocsátja azt. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
100/2011. (VI. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a 
Gyermekvédelmi törvénybıl adódó feladatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 
 
4/1. sz. Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális 
Győjtemény Alapító Okiratának módosítása 
4/1/1. Megállapodás a Polgármesteri Hivatal és a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény intézménye között 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Javasolja a két elıterjesztést együtt tárgyalni. A 
4/1. sz. elıterjesztés a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő 
Muzeális Győjtemény alapító okiratának módosításáról szól, valamint a hozzá 
kapcsolódó megállapodás az Önkormányzat és intézménye között a könyvelésre, 
elszámolásra vonatkozik, mint ahogyan ez szükséges volt valamennyi 
intézménynél megtenni. Az új intézmény alapító okirat módosítása a 
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Kormányhivatal észrevétele alapján történt, ezt tartalmazza a határozati javaslat. 
Mindkét anyagot véleményezték a bizottsági tagok, és Képviselı-testület felé 
elfogadásra javasolták. Kérdezi képviselıtársait, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, és elsıként a határozati javaslat szerinti 
alapító okirat módosítását terjeszti szavazásra. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
101/2011. (VI. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja. 

 
1., Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
        7. Jogelıdjei: 
   Nagy Miklós Városi Könyvtár 
   Címe: 5520 Szeghalom, Nagy M. u. 6. sz. 
 
   Sárréti Múzeum 
   Címe: 5520 Szeghalom, Tildy u. 14. sz. 
 
2., Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
 
      15. Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
   Alapvetı szakágazat: 
   TEÁOR 910100  Könyvtári, levéltári tevékenység.   
 

A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL törvény 53. § (2) bekezdése 
alapján nyilvános könyvtári ellátás mőködtetése. 

 
3., Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
 
 Gazdálkodási jogköre: 
 Önállóan mőködı költségvetési szerv 
 
 
 Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 
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Az intézmény elsısorban szakmai célú költségvetési keretekkel 
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási 
joggal és felelısséggel bír. 
 
A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai, szervezeti 
egységekkel rendelkezik, ezen kívül egyes adminisztratív, szellemi 
támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység 
nélkül – elláthat. 

 
Az intézmény pénzügyi- gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja 
el. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 
 
Határid ı: 2011. július 1. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A fentiek után javasolja elfogadni az 
Önkormányzat és az új intézmény közötti megállapodást, amelyet szavazásra 
terjeszt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 
igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
102/2011. (VI. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a határozat 
mellékletét képezı megállapodást, amely a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan 
mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, illetve a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény, mint önállóan mőködı 
költségvetési szerv között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és 
felelısségvállalás rendjérıl szól. 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: 2011. július 01. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/2. sz. napirend: Ingatlan felajánlása az Önkormányzat részére 
Elıadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Az elıterjesztés szerint a beadványban a 
tulajdonosok egy része felajánlotta az ingatlant az Önkormányzat részére, de ezt 
nem a tulajdonosok teljes köre tette meg. A bizottságok a kérelmet tárgyalták, és 
úgy foglaltak állást, hogy amennyiben a felajánlók ennek az ingatlannak az 
összes tulajdonosai lennének, megvenné az önkormányzat, de így csak 
résztulajdont szerezne, ezért megköszönik a felajánlást, de az Önkormányzat 
nem tudja ezt elfogadni A bizottsági állásfoglalás ez volt, amelyet a napirenddel 
kapcsolatban kialakítottak a bizottsági tagok. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, majd az elıterjesztést 
szavazásra bocsátja a bizottsági véleménnyel együtt. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
103/2011. (VI. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megköszöni az 
Önkormányzat részére három fı tulajdonos által felajánlott Szeghalom Újtelep 
VIII. u. 1. sz. alatti ingatlan tulajdoni hányadról való lemondásukat, de 
tekintettel arra, hogy résztulajdonosi felajánlásról van szó, ami az 
Önkormányzat számára résztulajdon szerzést jelentene, így a Képviselı-
testületnek nem áll módjában elfogadni az ingatlant.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a beadvány elıterjesztıit. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/3. sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának 
módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés a Tildy Zoltán Általános Iskola, 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
alapító okiratának módosítását tartalmazza, melyet összevont bizottsági ülésen 
véleményeztek a bizottsági tagok, és elfogadásra ajánlották Képviselı-
testületnek. Kéri az alapító okirat módosításával kapcsolatos hozzászólásokat. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, majd az elıterjesztett határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
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H a tá r o z a t 

 
104/2011. (VI. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tildy Zoltán 
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja. 
 
1., Az Alapító okirat 11. pontja  helyébe az alábbiak lépnek: 
11. A költségvetési szerv besorolása: 

Gazdálkodási jogköre: 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 12. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

További szakágazat: 
TEÁOR  5630 italszolgáltatás, 
TEÁOR 5621 rendezvényi étkeztetés, 
TEÁOR 5320 egyéb postai, futárpostai tevékenység. 

 
3., Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
17. Vállalkozási tevékenységek, szakfeladat számai: 
 562920: Egyéb vendéglátás 

 
A vállalkozási tevékenység kiadásai nem haladhatják meg a 
költségvetési szerv összes kiadásának 2 %-át. 

 
4.  Az Alapító Okirat módosításai 2011. július 1. napján lépnek hatályba. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 
 
Határid ı: 2011. július 1. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/4. sz. napirend: VODAFONE kérelme 
Elıadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A Swiss System Kft. kereste meg az 
Önkormányzatot a vodafone toronnyal kapcsolatban, az elıterjesztés lényege az, 
hogy a korábbi bérleti díjat csökkenteni kívánja a nehéz gazdasági helyzetre 
való tekintettel egy közel 100 ezer forintos éves díjjal, 952 ezer forintról 857 
ezer forintra. Az összevont bizottsági ülésen a bizottságok úgy foglaltak állást, 
hogy mivel a gazdasági válság nemcsak a versenyszférát érinti, hanem az 
önkormányzatokat is, így nem áll módjukban hozzájárulni a bérleti díj 
csökkentéséhez. Kapcsolódott volna ehhez az elıterjesztéshez egy másik is, 
amiben a torony környékének további bıvítését, fejlesztését kérnék, de errıl 
eddig hivatalos levél nem érkezett. Javasolja az összevont bizottsági ülésen 
megfogalmazott állásfoglalás elfogadását, miszerint az Önkormányzat vagyoni 
helyzete nem tesz lehetıvé további engedményeket a bérleti díjjal kapcsolatban. 
Kéri a hozzászólásokat az elıerjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nincs, így szavazásra terjeszti a szerzıdésmódosítási kérelmet a 
bizottsági állásfoglalással együtt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
105/2011. (VI. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Swiss 
System Kft. beadványát a Vodafone Magyarország Zrt. szerzıdésmódosítási 
kérelmével kapcsolatban, és nem fogadja el a Szeghalom Külterület helyre 
létrejött távközlési hálózat állomásának üzemeltetéséhez szükséges terület 
bérleti díjának csökkentését. Az Önkormányzat vagyoni helyzete nem ad 
lehetıséget további engedmények biztosítására a bérleti díjat illetıen. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a Vodafone Zrt.-t. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/6. sz. napirend: Tájékoztató Szeghalom vízveszteség csökkentése 
érdekében tett intézkedésekrıl 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelent Rung 
Attila osztályvezetı urat és Szabó István kirendeltség-vezetı helyettes urat, akik 
megjelentek a Békés megyei Vízmővek Zrt. részérıl. Az elıterjesztés a Békés 
Megyei Vízmővek Zrt. tájékoztatója, amely Szeghalomra vonatkozó 
vízveszteség csökkentése érdekében tett intézkedésekrıl szól. Az írásos 
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anyagban a tett intézkedések konkrétan szerepelnek, és örömmel olvasható, 
hogy a közelmúltban mért arányos vízveszteség a korábbi évekhez képest 
csökkent, hiszen 41-38 % után 26 %-ról beszélhetnek. Ennek sok összetevıje 
van, és a hálózaton történı fejlesztések, felújítások is ezt a célt szolgálják. 
Megkérdezi a Vízmővek Zrt. képviselıit, hogy a tájékoztatót kiegészítik-e. 
Rung Attila Békés Megyei Vízmővek Zrt. osztályvezetıje: A tájékoztatót 
Szabó István helyi kollegája állította össze, aki az intézkedések döntı részét 
vezényelte, illetve nagy részét maga hajtotta végre. A maga részérıl az írásos 
anyagot abban az esetben egészíti ki, amennyiben kérdés hangzik el az anyaggal 
kapcsolatban. Természetesen tovább folytatják a vízveszteség keresését, és 
remélik a további eredményeket. 
 
Macsári József polgármester: Megkérdezi képviselıtársait, hogy az 
elıterjesztett anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A nagyfokú vízveszteséget sikerült lejjebb 
faragni, ezért köszönet a Békés Megyei Vízmővek Zrt.-nek. Kérdése arra 
irányul, hogy van-e a városnak olyan területe, ami még nem lett felülvizsgálva. 
További kérdése, amelyet sokan megfogalmaznak: hány fı lehet még az, aki 
átalánydíjat fizet a településen, illetve rejtett hibák léteznek-e még? 
 
Ács Zsolt testületi tag: Még így is nagy az arány, de az elızıhöz viszonyítva 
eléggé jó adat a jelenlegi vízveszteségi %. Felmerült lakossági bejelentések 
alapján, hogy a közkifolyók számát csökkenteni kívánják tovább. Ez mennyire 
fedi a valóságot? Az Újtelepen ugyanis olyan helyen akarják megszüntetni, 
amely pont olyan helyen van, ahol nagy szükség lenne rá. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Csatlakozva az elızı hozzászólásokhoz, 
örömmel látta, hogy az elmúlt idıszakok észrevételeinek valamilyen szinten 
jelentkezik az eredménye, ugyanis nem hiába való volt sok esetben a kritikát 
megfogalmazó hozzászólás az elmúlt években, hiszen mára 26 %-ra csökkent a 
vízveszteség a kimutatás szerint, amely korábban még az 50 %-ot is meghaladta 
a statisztika szerint. Kérdése, hogy erre a csökkentésre és ezekre a 
felülvizsgálatokra miért ennyi kritika után került sor, hiszen ezeket az 
intézkedéseket akár 5-6 évvel ezelıtt is meg lehetett volna tenni, talán kevesebb 
ráfordítással. Az átalánydíjas fogyasztók vélhetıen mennyivel fogyaszthatnak 
több vizet, mint amennyiért fizetnek, és ezeknek a megszüntetése mikorra van 
tervezve? A jelenlegi 26 %-os vízveszteség optimálisan mennyire csökkenthetı? 
 
Rung Attila Békés Megyei Vízmővek Zrt. osztályvezetıje: Az elhangzott 
kérdésekre válaszol. A korábbi idıszakra vonatkozóan említett 50 %-os 
vízveszteség nem ugyanaz, mint a jelenlegi 26 %-os vízveszteség, ugyanis 
többfajta veszteségrıl van szó. A kitermelt víz és a hálózatba betáplált víz között 
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is van különbség, itt Szeghalmon ez elég nagy, mert viszonylag bonyolult 
víztisztítási technológia van, ez termelési különbözet, mert a szőrı-öblítı 
vizeket nem lehet veszteségnek tekinteni. Az anyagban bemutatott százalékok 
ezek a szeghalmi elosztó hálózatba betáplált és abból a fogyasztókhoz mérve 
kifolyt víz különbsége, ezt szolgáltatási különbözetnek tekintik. Ez sem mind 
hálózati veszteség, benne van például a vízhálózat mosatására felhasznált 
vízmennyiség. Tehát azok a százalékok, amelyek az elıterjesztésben 
szerepelnek, azok a szolgáltatási különbözet százalékai, és ebben a hasznosan 
elhasznált vizek is benne vannak, amelyet nem lehet csökkenteni. A 
vízveszteség csökkentését jól szemlélteti a nullponti fogyasztás, ami 19,2 % és 
ez a tulajdonképpeni hálózati vízveszteség, amit a hálózati hiányosságok is 
okoznak, és természetesen még továbbra is keresik a vízveszteség okait. 
Átalánydíjasokat érintıen elmondja, hogy még mindig vannak átalánydíjat 
fizetık a városban, és folyamatosan kezdeményezik a vízmennyiség mérését, és 
amennyiben meg van az együttmőködés a fogyasztóval, úgy ott elvégzik. Tehát 
30-40 fırıl lehet szó, és aki jelentkezik, ott vízmérıt szerelnek fel. Arról nincs 
tudomásuk, hogy akik átalánydíjasok, ık mennyi vizet fogyaszthatnak, hiszen 
ennek megállapítására nem áll rendelkezésükre semmilyen eszköz. A 
közkifolyók leszerelésével kapcsolatban válaszul elmondja, hogy a Békés 
Megyei Vízmővek Zrt. saját kezdeményezésre nem szerel le közkifolyókat, csak 
az Önkormányzat kérésére. Visszaszerelés olyan esetben lehetséges, amikor 
olyan fogyasztót akarnak korlátozni, akinek a 150 méteres körzetében nincs 
vízvételezési hely, ilyen esetben biztosítani kell közkifolyót az Önkormányzattal 
egyeztetve ezt. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Társasházi lakásokat érintı ügyben veti fel, 
hogy a fımérı által bemért, illetve azon átfolyt vízért kell vízdíjat fizetni. 
Kérdezi, hogy merülhet-e fel mőszaki ok, ha például egy 40 lakásos 
társasházban keletkezik hiány, és a lakók között széjjel van osztva, vagy arról 
lehet szó, hogy a belsı rendszert valaki „buherálja?” 
 
Rung Attila Békés Megyei Vízmővek Zrt. osztályvezetıje: Vízmennyiség 
mérésekor a szabályok szerint igyekeznek megközelíteni a fogyasztást a 
vízmérıvel. Azoknál a vízmennyiségeknél, amirıl szó van, a lakás vízmérık a 
valós mennyiséghez közelebb mérik meg a mennyiséget, mint a lépcsıház 
aljában lévı tömbházi vízmérık. Ennek a mőszaki részét tekintve arra lehet 
következtetni, ha nincs semmilyen vízvételezési tömör csıvezeték, akkor a lakás 
vízmérık összegének 2,3 %-kal többnek kell lennie, mint a lépcsıházinak. 
Ennél a mennyiségnél, ha sokkal nagyobb különbségek adódnak, akkor annak 
nincs igazából mőszaki oka, ott vagy illegális vízvételezés van, vagy olyan 
közös vízmérési hely, ami nem mér, vagy pedig ahogyan a fentiekben 
elhangzott, valaki „buherálja”a vízmérıjét”. A lakásokban lévı vízmérık nagy 
része mágnes kuplungos vízmérı, amit folyamatosan cserélnek le, de még sok 
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ilyen van, amelyek manipulálhatóak, ahol viszont manipulálás jelét látták, ott 
már nem ilyen vízmérıt szerelnek fel. Itt jegyzi meg, hogy olyan vízmérı, amit 
egyáltalán nem lehet manipulálni, olyan nincs. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Kérdése még, hogy maradt-e ki a városnak 
olyan része, ami még nem lett felülvizsgálva. 
 
Rung Attila Békés Megyei Vízmővek Zrt. osztályvezetıje: Két 
vizsgálatrendszert végeztek, az egyik a hálózatnak a szemrevételezési 
ellenırzése, amit teljes egészében elvégeztek a szeghalmi kollegák, illetve a 
központi csıtörés keresı csoport vizsgálta a városban a víz elfolyást. Ilyen 
csoport egy van a megyében, és most Szeghalmon sokkal többet dolgoztak, mint 
amennyit a város képvisel az össz. mőködési területen, és ebbıl kb. 5 % 
vizsgálat van hátra, így ezt még a továbbiakban folytatják. 
 
Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy egyéb kérdés nincs, a 
válaszadások megtörténtek és nagy tisztelettel megköszöni a Békés Megyei 
Vízmővek Zrt. munkáját, amelynek köszönhetıen a 38-41 %-os vízveszteségrıl 
26 %-ra redukálta azt le, és 10 % körüli az az érték, amelynél lejjebb már nem 
igen lehet menni. Bízik abban, hogy ha csak a költség hatékonyságot veszik 
figyelembe egy 26 %-os vízveszteségnél, közelítve a Vízmővek Zrt-nek az 
átlagához, ennek nem vízdíjnövekedést, hanem inkább csökkenést kell 
produkálnia, hiszen kevesebb lesz az a víz, amely után díjbevételre nem 
számíthat a Zrt. Mindezek után javasolja elfogadásra az írásos elıterjesztést az 
elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, és a válaszadásokkal együtt, és szavazásra 
terjeszti azt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
106/2011. (VI. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 
„Szeghalom vízveszteség csökkentése érdekében tett intézkedésekrıl” szóló 
írásos elıterjesztést a szóbeli kiegészítésekkel és az elhangzott kérdésekre adott 
válaszadásokkal együtt. 
 
4/7. sz. napirend:  

- Törvényességi észrevétel miatt Nagy Miklós Városi Könyvtár és 
Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény intézményvezetıi 
pályázat érvénytelenítése 

- Koczó Éva ideiglenes intézményvezetıi megbízása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi 
észrevételt tett Szeghalom Város Önkormányzat 72/2011. (V. 16.) sz. 
határozatával kapcsolatban, amelyben a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekő Muzeális Győjtemény intézményvezetıi pályázatának kiírásáról 
döntött. Ennek figyelembevételével a pályázati kiírást érvényteleníteni kell, és új 
pályázatot kell kiírni az új intézmény intézményvezetıi álláshelyére. A másik 
határozati javaslat arra vonatkozik, hogy az új intézmény magasabb vezetıi 
besorolású igazgatójának 2011. július 1-tıl az intézményvezetıi álláshelyre kiírt 
pályázat elbírálásáig Koczó Évát az intézmény közalkalmazottját bízzák meg, és 
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján 
állapítsák meg. Az elıterjesztést, a törvényességi észrevételt az Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottság, valamint az új intézmény intézményvezetıi 
álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményezı Szakmai Bizottság 
véleményezte és a határozati javaslatokat támogatták. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, és elsıként szavazásra 
bocsátja a pályázat érvénytelenítésére vonatkozó határozati javaslatot. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
107/2011. (VI. 27.) 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelembe véve a Békés 
Megyei Kormányhivatal BT. 7397-1/2011. sz. törvényességi észrevételében 
foglaltakat – a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális 
Győjtemény intézményvezetıi pályázatának kiírását érvényteleníti, és új 
pályázat kiírását rendeli el.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. augusztus testületi ülés 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja az új intézmény 
vezetıjének ideiglenes megbízására vonatkozó határozati javaslatot, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
 
108/2011. (VI. 27.) 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény magasabb vezetıi 
besorolású igazgatójának 2011. július 1-tıl az intézményvezetıi álláshelyre 
kiírt pályázat elbírálásáig Koczó Évát, az intézmény közalkalmazottját 
bízza meg.  
 
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján, 
az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletmény: 166.835,- Ft, vezetıi pótlék: 
45.000,- Ft, összesen: 211.835,- Ft. 
 
Határid ı: 2011. július 01. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/8. sz. napirend: Gépkocsivásárlás árajánlatok alapján 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztéshez kapcsolódóan a testületi 
ülésen is lett kiosztva írásos anyag, amelyet a Pénzügyi Bizottság is tárgyalt. 
Három árajánlat lett kérve az Önkormányzat tulajdonát képezı 4 éves 
személygépjármő cseréjére vonatkozóan, a Pénzügyi Bizottság a beterjesztett 
árajánlatokból a TOYOTA 1,6 gépjármőre vonatkozó ajánlatot, mint a 
legalacsonyabb árajánlatot tartja elfogadhatónak és a jelenlegi gépkocsi 
beszámítási ára ennél a kedvezıbb ajánlatot tevı kereskedınél a legjobb. A 
jelenlegi gépkocsi 4 éves, 170 ezer kilométerrel, és az árkülönbözetet 
figyelembe véve kedvezı árat lehet elérni a beszámításnál, így a Pénzügyi 
Bizottság is ezt támogatta. A Toyota gépjármőre vonatkozó árajánlat 5,6 millió 
forint, több mint 1 millió forintos árengedménnyel, és a jelenleg meglévı 
személygépkocsi 2,2 millió forintos beszámításával. Kéri ezzel kapcsolatban a 
véleményeket, észrevételeket, esetleges kérdéseket. Hozzászólás nem hangzott 
el, így az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság javaslatával együtt szavazásra 
terjeszti. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
109/2011. (VI. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért új 
személygépkocsi vásárlásával. Az Önkormányzat tulajdonát képezı 4 éves 
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KOZ-433 frsz.-ú Passat gépkocsi cseréjére vonatkozóan három árajánlat közül a 
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján TOYOTA  gyártmányú Avensis Sedan 1,6 
Valvematic típusú gépjármő megvételét határozza el a békéscsabai A1 
AUTO Meszlényi Autókereskedés (Békéscsaba Almáskerti Ipari Park 2.) 
árajánlata alapján, a fenti forgalmi rendszámú gépkocsi vételi árának 
beszámításával. 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: 2011. július 27. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Szóbeli bejelentések 
 
Macsári József polgármester: Bejelenti a Képviselı-testületnek, hogy 2011. 
július hónapban szeretné kivenni szabadságát, ami azt jelenti, hogy bizonyos 
feladatok ellátásánál az alpolgármesterek lesznek megbízva, de maga is 
bármikor elérhetı lesz ez idı alatt. Megkérdezi képviselıtársait, hogy van-e 
közérdekő bejelentésük. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Szeretné megköszönni a polgármester úrnak, 
jegyzı úrnak és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, Nagyné Hajdu 
Erzsébetnek a Semmelweis napi ünnepség megrendezéséhez nyújtott 
segítségüket, hozzáállásukat. Az ünnepségen a 47 évig városban mőködı 
szülıotthonban dolgozóit is ünnepelték, nem volt senki kitüntetve – nem errıl 
szólt az ünnepség – hanem együttesen megköszönték mindenkinek a munkáját, 
akik nagyon odaadó munkát végeztek. Nagy örömükre szolgált, hogy 35 fı régi 
dolgozó el tudott jönni, és hálásak voltak ezért a városnak. A továbbiakban 
bejelenti, hogy a méhnyak rák elleni védıoltás második adagját is megkapta a 
soron következı csoport. Mindezek után az illetékesek felé tolmácsolja 
észrevételét, miszerint a vasútállomáson lévı 2 autóbuszváró, fıleg a 
vasútállomás oldalán lévı váró életveszélyes a rossz állapotukat tekintve, és 
javasolja cseréjüket. Szintén az illetékesek felé tolmácsolja, hogy nagyon 
szépnek ítéli meg a D’Orsay kastély kivitelezését, viszont a park zöldterületét is 
rendbe kell tenni, az illetékeseknek ezt gyakrabban meg kellene nézniük. Ezen 
kívül például a félköríves ablakokba, hasonló zöld színő ládákba muskátlit 
lehetne tenni, az oszlopok elé is a kertész elképzelése szerint, amivel még 
szebbé lehetne tenni az épületet, és véleménye szerint ennek a költsége a 
kertészeti költségvetésbıl biztosítható lenne. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Sajnos visszatérı problémának tekinti a Tildy u. 20-24. 
sz. épülete mögötti és a Fáy u. lakótelep közötti illegális szemétlerakót. A 
Mőszaki Iroda vezetıjével már többször egyeztettek ez ügyben, és segítettek, 
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mivel az Önkormányzat elszállíttatta a szemetet, de sajnos a mai napig 
idehordják az építési törmeléket és a zöld hulladéktól kezdve mindent. Ide egy 
hulladék lerakását tiltó tábla elhelyezése lenne indokolt, bár ez nem jelentene 
teljes megoldást, esetleg büntetnék az illegális szemétlerakást. Javasolja, hogy 
mindaddig, amíg nem tudnak alternatívát kínálni a lakosságnak, hogy hova 
vihetik az ilyen hulladékot, egy ideiglenes lerakót ki kellene jelölni. Mivel 
bezárt a szeméttelep nehéz ezt a dolgot megoldani, ezért nem tudja, hogy van-e 
joga az önkormányzatnak ideiglenes lerakót kijelölni, egyeztetve a 
szemétszállító céggel. Amióta ugyanis nincs szeméttelep, az építési törmelékek 
megszaporodtak az út mellett, a belváros kellıs közepén és kéri, tegyék meg a 
lépéseket, hogy ideiglenesen valahol lerakható legyen a szemét, amelyrıl a 
lakosság is kapjon megfelelı tájékoztatást. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A lakosság segítséget kér a UPC 
szolgáltatással kapcsolatban, mivel rengeteg sok panasz merül fel. A nézık 
többsége arra panaszkodik, hogy pont a legérdekesebb programokon nincs kábel 
televízió szolgáltatás, például néhány focimeccset emlegettek, illetve nincs 
internetkapcsolat a nap különbözı szakában. Irodájuk csak Budapesten található, 
és csak hosszas telefonálás után lehet ıket elérni, Szeghalmon nincs irodájuk. 
Kéri a lakosság, hogy valamilyen megoldást találjon az Önkormányzat, hogy a 
felmerülı panaszaikat intézni tudják. Tudja, hogy nem egyszerő a dolog, egy 
szolgáltatóról van szó, de felvállalta ezt a feladatot Szeghalmon, aminek nem 
tesz eleget. Minderre segítséget kérnek a lakosok az Önkormányzattól. 
 
Macsári József polgármester: Az elhangzott észrevételekkel kapcsolatban a 
munkatársak megteszik a szükséges lépéseket. A D’Orsay kastély elıtti 
zöldterület rendezésével kapcsolatban a kivitelezı megbízottjával múlt héten 
megtörtént az egyeztetés. Ezúton tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a 
városközpont rekonstrukciós pályázat zárásaként egy szerény ünnepséget 
terveznek, és meghívják az e munkában résztvevıket, a jelenlegi és korábbi 
képviselıtestület tagjait, kivitelezıket, mőszaki ellenıröket. Várhatóan 
augusztus 3-án kerül sor a mősorral egybekötött ünnepségre. Július vége a 
határidı a városi kertésznek arra, hogy a kastély környezetét teljesen rendbe kell 
tenni. A Képviselı Asszony által tett javaslatokat eljuttatják hozzá, és biztosan 
támogatja az intézményt a virágosítással. Az építési törmelékkel kapcsolatban 
szeretnék kijelölni az új, de már felhagyott hulladéklerakó területét, részben 
azért, mert késıbb ezt a külterületi utak javítására szeretnék felhasználni. Sajnos 
valóban tapasztalható, hogy egy lakás átalakításnál a keletkezett törmeléket az 
utcán helyezik el. Tájékoztatásul elmondja, hogy ilyen célból meg lehet rendelni 
a szolgáltatótól egy konténert, amiben a bontási hulladékot tárolni lehet, amit a 
szolgáltató leszámláz. Az Önkormányzat szeretne kialakítani egy területet, ahol 
késıbbi kıtöréssel hasznosítani lehet ezeket az építési törmelékeket. A 
Környezetvédelmi Felügyelıségnek az engedélye szükséges az ilyen depóniák 
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kialakításához, aminek nagy költsége van. Az említett tábla elhelyezése 
megoldható a szemétlerakás tiltása érdekében. Elhangzott az UPC 
szolgáltatással kapcsolatos panasz is, ezért a szolgáltatót írásban megkeresi a 
lakossági panaszokkal kapcsolatban, és reméli, hogy minıségben, illetve a 
csatornák elérésében eredmények születnek ez által. Tekintettel arra, hogy egyéb 
bejelentés nincs, befejezésül mindenkinek megköszöni a figyelmét, Képviselı-
testületnek az eddigi munkáját, és a nyilvános ülést lezárja. Képviselı-testület a 
továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Macsári József  Dr. Oláh Ernı 
 polgármester címzetes fıjegyzı 
 
 
 


