
  Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 
1006/2012. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 
19-én tartott rendkívüli ülésérıl a Polgármesteri Hivatal 47 sz. 
tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor 
képviselı-testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, Valastyánné Gyıri 
Piroska aljegyzı, Kerekes Lászlóné, Nagy István, Kohut Tibor, Gyáni Károly 
irodavezetık, Farkasné Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselı-
testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, mivel 7 fı jelen van, és az ülést megnyitja. Ismerteti a testületi 
ülés napirendjeit, amelynek tárgyalásával a Képviselı-testület tagjai 
egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Jegyzıi álláshelyre pályázat kiírása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés a megüresedett jegyzıi 
álláshely betöltésére irányuló pályázati felhívást tartalmazza, szerepel benne 
mindaz, amit a jogszabályok alapján meg kell határozni. Javasolja ez alapján a 
pályázat kiírását, és kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Kérdése, hogy érdeklıdött-e már valaki az 
álláshelyre. 
 
Macsári József polgármester: Igen, érdeklıdnek az álláshelyre. Szavazásra 
bocsátja a pályázati felhívást, amelynek alapján megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

1/2012. (I. 19.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jegyzıi álláshely 
betöltésére az alábbi pályázatot írja ki: 



 2 

 
Pályázati felhívás 

Szeghalom Város Önkormányzata 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, 
valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § és 10. 
§-ában foglaltak alapján pályázatot hirdet jegyzıi álláshely betöltésére. 

 
A jogviszony idıtartama: Határozatlan idejő közszolgálati jogviszony, 6 hónap 
próbaidı kikötésével. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 
 
Munkavégzés helye: Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala 5520 Szeghalom 
Szabadság tér 4-8. 
 
Ellátandó feladatok: Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalának vezetése, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és más jogszabályok 
által a jegyzı feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.  
 
A munkakör betöltésének idıpontja: 2012. április 01. 
 
Illetmény és juttatás: A Köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény szerint. 
 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 
- büntetlen elıélet 
- cselekvıképesség 
- állam- és jogtudományi doktori képesítéssel és jogi vagy közigazgatási 

szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság 
elnöksége által a teljes körően közigazgatási jellegőnek minısített 
tudományos fokozat alapján adott mentesítés. 

- legalább ötévi közigazgatási gyakorlat 
 
Pályázat elbírálásánál elınyt jelent: önkormányzatnál szerzett szakmai és 
vezetıi gyakorlat 
 

 
A pályázathoz mellékelni kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot 
- a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt 
- szakmai gyakorlatról hiteles igazolást 
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- a jegyzıi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési 
elképzeléseket 

- nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a képviselı-testület tagjai 
megismerhetik 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében 
kéri tárgyalni 

- nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat megtételét vállalja. 
 
Pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási 
feladatokat ellátó szerv (szolgáltató központ) által történı közzétételtıl számított 
30 nap. 
 
Pályázati kiírás további közzétételének helye: 
- www.szeghalom.hu 
- Sárrét Tv Szeghalom 
 
A pályázat elbírálása: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 
pályázat benyújtási határidejének lejártát követı ülésén dönt. 
 
A pályázat benyújtásának módja:  
- személyesen Macsári József polgármester részére  
- postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata Macsári József polgármester, 
5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8.  
Borítékra kérjük ráírni: „JEGYZİI PÁLYÁZAT” 
 
Pályázattal kapcsolatos további információ: Macsári József polgármester T: 
66/371-611 
 
Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben 
szükséges intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal, illetve értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
2. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő 
Muzeális Győjtemény Alapító Okiratának módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés a Nagy Miklós Városi Könyvtár 
és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény Alapító Okirat módosítását 
tartalmazza, a Minisztériummal és a Kormányhivatallal egyeztetés történt ezzel 
kapcsolatban. Fıtevékenységként a könyvtári tevékenység szerepel, és e szerint 
kerül kiírásra az intézményvezetıi álláshely betöltésére a pályázat, mely 
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napirendként szerepel az ülésen. Kéri az elıterjesztéssel kapcsolatos 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd az alapító 
okirat módosítását szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeként megállapítja, 
hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
2/2012. (I. 19.) 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 15. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
„15.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 53.§ (2) 
illetve a 64. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. 
 

15.1.) Alaptevékenysége: 
 
Szakágazati rend szerint: 
   910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 
5. a) győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, 

megırzi, gondozza, rendelkezésre bocsátja, és a 
helyi igényeknek megfelelıen alakítja 

5. b) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári 
rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól 

5. c) biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését 

5. d)  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 
információcserében. 

    
15.2.) Szakfeladatok száma és megnevezés: 
 
 
Szakfeladat rend szerint:  
   91012  Könyvtári tevékenység 

9101211: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
9101221: Könyvtári állomány feltárása, megırzése, 

védelme 
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9101231: Könyvtári szolgáltatások 
 
91020  Múzeumi tevékenység 
9102011: Múzeumi győjteményi tevékenység 
9102021: Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység 
9102031: Múzeumi kiállítási tevékenység 
9102041: Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati 

tevékenység 
Mőködési engedély száma, kelte: 
MGy/116862/2011. Budapest, 2011. december 19. 

 
15.3.) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység 
   6820022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
   8219002: Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás” 
 
2. Az Alapító okirat módosítása 2012. január 20-án lép hatályba.  
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon.  
 
Határid ı: 8 napon belül  
Felelıs: Macsári József polgármester  
 
3. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő 
Muzeális Győjtemény magasabb vezetıi beosztás betöltésére pályázat 
kiírása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti a könyvtárvezetıi álláshely betöltésére 
vonatkozó pályázati felhívást, mely a módosított alapító okiratnak megfelelıen 
lett összeállítva. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nincs, és a pályázati felhívást szavazásra bocsátja. 
 

H a t á r o z a t 
 
3/2012. (I. 19.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény magasabb vezetıi 
beosztás betöltésére az alábbi pályázatot írja ki: 
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Pályázati felhívás 
Szeghalom Város Önkormányzata 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a 

 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekő Muzeális Győjtemény  

magasabb vezetıi beosztás betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti 
jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı 
 
A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: A magasabb vezetıi beosztás 
határozott idıre, 5 évig szól 
 
A munkavégzés helye: Szeghalom Nagy Miklós u. 2. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges 
feladatok: 
A városi könyvtár rendeltetésszerő mőködésének, nyilvános könyvtári ellátás 
feltételeinek biztosítása. A könyvtár feladatainak megfelelı ellátása, képviselete, 
a könyvtári munka minıségelvő igazgatása, szervezése, fejlesztése a 
könyvtárhasználók igényeinek megfelelı könyvtári szolgáltatások kialakítása. 
Egyben gondoskodik a muzeális győjtemény anyagainak gyarapításáról, illetve 
annak szakszerő megırzésérıl, kezelésérıl és nyilvántartásáról. Az intézmény 
feladatkörébe tartozó, illetve az intézményi épület kihasználtságára irányuló 
programok szervezése. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
            szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy  

  nem szakirányú egyetemi végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri 
 szakvizsga, vagy 
 fıiskolai könyvtárosi képzettség  

  -  felsıfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a  
     szakirányú munkaköri szakvizsgának és egyben az intézmény  
     alaptevékenységének megfelelı jogviszonyban szerzett legalább öt éves  
     szakmai gyakorlat 
  -  magyar állampolgárság 
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  -  a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás 
  -  büntetlen elıélet 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap 
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra 

jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt 
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési 

elképzelések 
 
A munkakör betöltésének idıpontja: 2012. április 01. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK-n történı megjelenéstıl 
számított 30 nap 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ és a pályázat 
elkészítéséhez szükséges tájékoztatás:  

Macsári József polgármester T: 66/371-611  
 
A pályázat benyújtásának módja:  
- személyesen Macsári József polgármester részére 
- postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata Macsári József polgármester 
5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni: 
„PÁLYÁZAT KÖNYVTÁRVEZET İ” 
 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követı elsı 
képviselı-testületi ülés 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
- KSZK 
- Szeghalom város honlapja: www.szeghalom.hu 
- Kis-TV Szeghalom 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat a pályáztató által összehívott 
szakmai bizottság és az Önkormányzat Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága 
véleményének kikérésével Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete bírálja el. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
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Határid ı: Azonnal, illetve értelemszerő 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
4/1. sz. napirend: Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási 
Megállapodás módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A képviselıknek kiosztott anyag alapján minden 
információ a rendelkezésre áll, hogy a TISZK-bıl Gyomaendrıd Város 
Önkormányzata kiválik, ezért a Társulási Megállapodást módosítani kell. Ezt 
tartalmazza a határozati javaslat, melyet javasol elfogadásra. Kéri a napirenddel 
kapcsolatos hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Kérdése, hogy elıny-e az átlaglétszám 1536 fıben való 
meghatározása, és az elıterjesztés kivonatában írt 193 fı mire vonatkozik. 
További kérdése: a TISZK-nek nem Szeghalom a központja? 
 
Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, kulturális vezetı-fıtanácsos: 1500 fı 
szükséges ahhoz, hogy a TISZK megmaradjon, és a tényleges létszám alapján 
kapják meg az elıterjesztés szerinti összeget. Eddig sem Szeghalom volt a 
TISZK központja, hanem Szarvas. 
 
Macsári József polgármester: A TISZK központja kezdettıl fogva Szarvas 
volt. Megköszöni a hozzászólásokat, és a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja, amelynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
4/2012. (I. 19.) Ökt. sz.  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az 
elıterjesztett Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási 
Megállapodás 5. sz. módosítását Gyomaendrıd Város Önkormányzata 
kiválása miatt. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a 
Társulás elnökét. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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4/2. sz. napirend: A háziorvosi körzetek határainak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 
rendelet a fogorvosi körzetek meghatározása miatt vált szükségessé. A 
mellékletek szerint az I. és II. sz. körzetekben szerepelnek azok az utcák is, 
melyek elızıleg kimaradtak, az anyagban ez ki van emelve. Bizonyára ismert a 
tisztelt képviselıtársai elıtt, hogy a gyermek fogorvosi teendıket ellátó orvos 
megszüntette az önkormányzatnál fennálló munkaviszonyát, és meg kellett 
oldani ezen a területen a helyettesítést. A késıbbiekben ez a munkakör is 
meghirdetésre kerül. Egy jelentkezı már van, aki szeptemberben végez, és akkor 
tudná esetleg elvállalni az álláshelyet. Kéri a napirenddel kapcsolatos 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és a rendelet-
tervezetet szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelete 
a háziorvosi körzetek határainak megállapításáról szóló 6/2003. (IV. 01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyi 
közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének 
szabályairól szóló, 2001. évi CVII. törvénnyel módosított, 2000. évi II. tv. 2. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

1. § 
 

A háziorvosi körzetek határainak megállapításáról szóló 6/2003. (IV. 01.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba. 
 
3. sz. melléklet az 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelethez 
 

I. sz. fogorvosi körzet 
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ÁNTSZ KÓD: 040096088 
Ady E. u. Árpád u. Állomás Újtelep 
Bajcsy Zs. u. Baross u. Bartók B. u. 
Bethlen G. u. Bocskai u. Csaba u. 
Csík u. Dapsy G. u. Dobó u. 
Dózsa Gy. u. Fáy u. József A. u. 
Kassai u. Kazinczy u. Kárász u. 
Kendereskert Kossuth tér Koplalókert 
Lehel u. Péter A. sor Patai u. 
Sárrét u. Semmelweis u. Simon F. u. 
Szabolcs v. u. Szeghalmi Gy. u. Szeleskert 
Szelesi Újtelep Széchenyi u. Tildy u. 
Vásártér Vasút u. Vasvári u. 
Vörösmarty u. 
Bangókert major Csíkér tanya Farkasfok 
Kandó Kálmán u. Károlyderék major Kereksziget tanya 
Kernye ırház II. IV. V. VI.VIII. X. kült. Siskás tanya 
Fokköz major  
 

II. sz. fogorvosi körzet 
 
ÁNTSZ KÓD: 040096087 
Arany J. u. Bacsó B. u.   Corvin u. 
Dugovics u. Érmellék    Honvéd u. 
Hódos u.  Hunyadi u.   Jókai u. 
Kinizsi u. Kolozsvári u.   Kossuth u. 
Nagy M. u. Nádasdy u.   Petıfi u. 
Pozsonyi u. Rákóczi u.   Somogyi B. u. 
Szabadság tér Tass v. u.    Táncsics u. 
Toldi u. Torda u.    Újtelep (összes utca) 
Zrinyi u. Halas    Töviskes 
I. III. VII. IX. külterület 
 
4/3. sz. napirend: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés szerint a szociális rendelet több 
pontja módosítást igényel. Új támogatási lehetıség a szociális tőzifa 
támogatásként való bevezetése. Azok a családok, akik anyagi helyzetük miatt 
erre rászorultak, a téli tüzelıjük beszerzése megoldatlan, akkor családonként 
egyszeri 5 mázsa tőzifára jogosultak kérelmük alapján. Összesen 1000 mázsa 
fával rendelkezik a Hivatal erre a célra, és a végrehajtási rendelet kötelezıen 
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elıírja az önkormányzatoknak, hogy a szociális rendeletben szabályozni kell, 
kik kaphatják ezt a fajta támogatást. A tőzifát 2000,- Ft+ÁFA önrész 
biztosításával lehetett igényelni állami erdészettıl, és jelenleg 500 m3 felének a 
beszállítása már megtörtént. A szociális rendelet módosításának további része 
arra vonatkozik, hogy a humán pappiloma vírustól veszélyeztetett korcsoport 
tagjainak a továbbiakban rászorultsági alapon biztosítja ingyen az oltóanyagot 
az önkormányzat. Kéri ezzekapcsolatban a hozzászólásokat. 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Ezek szerint erre nem lesz pénz a 
költségvetésben? 
 
Macsári József polgármester: A jövı évi költségvetésben erre nem lesz pénz, 
ezért szükséges módosítani a szociális rendeletet. Javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását, és szavazásra bocsátja az elıterjesztést. Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

2/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelete 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

5/1997. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) A rendelet 3. § (1) bekezdés d) és g) pontjai helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek:  
 
d) aktív korúak ellátásának (rendszeres szociális segély és foglalkoztatást 
helyettesítı támogatás) megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése 
 
g) lakásfenntartási támogatás (Sztv. 38-39.§.) 
 
(2) A rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja hatályát veszti. 

2. § 
 

A rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
h) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a 

gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár elıtti ellátás, a 
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szolgálati járandóság, a balett mővészeti életjáradék, az átmeneti 
bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a 
megváltozott munkaképességő személyek ellátásai, 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, 
foglalkoztatást helyettesítı támogatás, a rendszeres szociális segély, az 
ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék, a közszolgálati járadék, 
valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb 
azonos típusú ellátás. 

 
3. § 

 
A rendelet 7.§ (1) bekezdés m) pontja az alábbiak szerint módosul: 
m) foglalkoztatást helyettesítı támogatás. 
 

4. § 
 

A rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: 
e) helyi lakásfenntartási támogatás (Sztv. 140/I. §) 

 
5. § 

 
A rendelet 10.§ (1), (3), és a (9) bekezdésben a „bérpótló juttatás”  szövegrész 
helyébe a foglalkoztatást helyettesítı támogatás szövegrész kerül. 
 

6. § 
 

A rendelet 11. § 2012. március 31. napjával hatályát veszti 
7. § 

 
A rendelet 14. § (4) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
Ha az eltemettetı családjában az egy fıre jutó nettó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének két és félszeresét, a temetési 
segély összege: 20.000,-Ft. 
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8.§ 
 

A rendelet 17. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Szociális tőzifa támogatás 
 
(1) A polgármester szociális tőzifa támogatásban részesíti azokat a családokat, 
ahol létfenntartási gondokkal küzdenek és a téli tüzelı beszerzése megoldatlan. 
 
(2) Elsısorban azokat a családokat kell támogatásban részesíteni, ahol 10 év 
alatti gyermek(ek), idıs kisnyugdíjas, tartós betegséggel, deviza lakáshitellel 
küzdık, illetve munkanélküliek élnek, kivéve, ha gépjármővel, a lakott lakáson 
kívül másik lakással, mővelt vagy bérbe adott mezıgazdasági földterülettel 
rendelkeznek.   
 
(3) Ha az igénylı a jogosultsági feltételeknek megfelel, akkor családonként 
egyszeri 5 q tőzifára jogosult a keret erejéig, azzal hogy a Szociális Iroda által 
készített 2. számú formanyomtatványon lehet a kérelmet benyújtani. 
 

9.§ 
 

A rendelet 18/A.§ az alábbiak szerint módosul: 
A humán pappiloma vírustól veszélyeztetett 14-15-ik életévüket betöltött 
korcsoport tagjainak, akiknek állandó lakóhelye Szeghalom és családjában az 
egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegét az önkormányzat az oltóanyagot ingyen biztosítja.  
 
Ez a rendelet a 2012. január 20-án lép hatályba. 
 
2. sz. melléklet a 2/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelethez 
 
 

K É R E L E M 
támogatott szociális tőzifa igényléséhez 

 
Alulírott …………………...(szül.: ……év…hó…nap, an.: ………………) 5520 
Szeghalom ……………..u……sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a tisztelt 
Polgármesteri Hivatalhoz, hogy részemre támogatott szociális tőzifát 
megállapítani szíveskedjenek. 
 
A rászorultságomat az alábbiak alapján kérem megállapítani: 
a.) 10 év alatti gyermeket/gyermekeket nevelek, 
b.) kisnyugdíjas vagyok, 
c.) tartósbetegség, súlyos fogyatékosság miatt, 
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d.) deviza lakáshitellel rendelkezem, 
e.) munkanélküliség a családban, 
f.) nyugdíjminimum alatt élünk. 
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy nem rendelkezem a 
2/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében említett 
vagyontárgyak egyikével sem. 
 
Kelt: Szeghalom, 2012. év …. hó….nap 
         ………………………. 

   aláírás 
B e j e l e n t é s e k: 
 
Macsári József polgármester: A rendkívüli testületi ülésnek egyéb napirendje 
nincs, és az alábbi bejelentéseket teszi. Kérné a tisztelt Képviselı-testület 
hozzájárulását ahhoz, hogy a Mővelıdési Sport és Szabadidı Központnál 2011. 
december 31. napjával megszőnt gazdasági vezetı munkaviszonya miatt az 
államháztartásról szóló törvény alapján, a végrehajtására kiadott 368/2011. sz. 
kormányrendelet 10. § (2) bek. alapján megállapodás szerint az Önkormányzat 
Pénzügyi Irodája lássa el 2012. január 1-tıl a fıkönyvi könyvelést és a 
beszámoló készítését az intézménynél. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, a szóbeli elıterjesztést szavazásra 
bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
5/2012. (I. 19.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Mővelıdési Sport- és Szabadidı Központ intézményénél az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 10. § (2) alapján, megállapodás szerint az Önkormányzat 
Pénzügyi Irodája lássa el 2012. január 1-tıl a fıkönyvi könyvelést és a 
beszámoló készítést, mivel az intézmény gazdaságvezetı munkaviszonya 2011. 
december 31-én megszőnt. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Korábban döntött a Képviselı-testület a 
közkifolyók megszüntetésérıl, illetve megtartásáról. A Nádasdy u. 2. sz. alatt 
lévı közkifolyó az ÁNTSZ. szerint mintavételi kút, ezért kéri a Képviselı-
testületet, hogy a korábbi testületi határozatot módosítsák a szerint, hogy ezt 
továbbra is üzemeltessék. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a szóbeli elıterjesztését 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 
6/2012. (I. 19.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 141/2011. (IX. 26.) 
Ökt. sz. határozatát a szerint módosítja, hogy a Szeghalom Nádasdy u. 2. sz. 
alatt lévı közkifolyót, mely megszüntetésre van kijelölve, továbbra is mőködı 
kútként  kell üzemeltetni, mivel ez korábban is mintavételi kútként üzemelt.  
 
Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a kút további 
üzemeltetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ı: 8 napon belül 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A továbbiakban tájékoztatja képviselıtársait, 
hogy január 24-én megkezdıdik a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatos 
egyeztetés az önkormányzati intézményekkel, 9 órától kezdıdıen, ahol jelen 
lesznek az intézményvezetık és az érdekképviseleti szervek. December 31-én 
fogadott el a parlament két olyan törvényt, melyek közül az egyik a mai napig 
nem jelent meg a Magyar Közlönyben, ami alapvetıen befolyásolja a 
költségvetés készítését. Jogszabály szerint a költségvetés benyújtására 45 nap a 
határidı az ország költségvetésének elfogadását követıen, és így kell 
összeállítani a költségvetést, hogy még nem jelent meg erre vonatkozóan a 
jogszabály. Február 10-ig megkapják a képviselık a költségvetés anyagát, 
függetlenül attól, hogy várhatóan 27-én tárgyalják azt. A jogszabályok január 
30-án jelennek meg, és a változások nemcsak a költségvetés szerkezetének a 
módosulását jelenti, hanem helyi rendeletek, szabályzatok módosítását is, 
mellyel kapcsolatban még nem áll kellı felvilágosítás, információ az 
Önkormányzat részére. 
A költségvetési egyeztetésekre készülve elmondja, hogy az Általános Iskola elsı 
körben 137 millió önkormányzati kiegészítést kér a költségvetésében, a 
középiskola 59 milliót, a többi intézmény igényei hasonlóak a korábbi évekhez, 
itt nincsenek kiugró tételek.  
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Január 20-án a Magyar Kultúra napja alkalmából elıadást rendez a Tildy Zoltán 
Általános Iskola színjáték- és zene tanszaka 16 órai kezdettel a Dózsa Gy. úti 
ifjúsági házában, és erre szeretettel meghívják a Képviselı-testület tagjait. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A könyvtárban is ezen a napon 17 órakor 
lesz a Könyvtárban Komáromi Gábor „Vésztı az otthonom, Mágor a sorsom” 
címő könyv bemutatója. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Körösladányi szülı hiányolta a továbbtanuláshoz, hogy 
a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola honlapjáról 
hiányzik a különös közzétételi lista. Ez segítséget nyújt a továbbtanuláshoz. 
Ennek utánanézett, és valóban nincs fent a honlapon, így kéri Nagyné Hajdu 
Erzsébet vezetı fıtanácsost ezzel kapcsolatban, szíveskedjen intézkedni. 
További kérdése, hogy van-e valami elızetes információ az intézmények 
megtartására, és konkrétan a középiskolára gondol. 
 
Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, kulturális vezetı-fıtanácsos: Intézkedni 
fog a különös közzétételi lista megjelentetése érdekében. 
 
Macsári József polgármester: Még nem kaptak választ a fenntartói 
szerzıdéssel kapcsolatban, egyet lehet tudni, ha az Önkormányzat úgy dönt, 
hogy továbbra is fenntartója lesz az iskoláknak, akkor sincs joga az 
intézményvezetıt megválasztani. Márpedig ha a költségeket nézik, az 
Önkormányzat finanszírozza az intézményt, akkor partner intézményvezetı kell 
ahhoz, hogy ne kérjenek ilyen nagy összegő önkormányzati kiegészítést. 2013. 
január 1-tıl lesz érvényes a jelenlegi 22-vel szemben a 32 kötelezı óra, és ha 
mindez már ez évtıl lép életbe, akkor túlóra, helyettesítés sehol nem lesz 
alkalmazható. 
 
Elek Ferencné testületi tag: Egyébként sem helyes a január l-jei idıpont, mivel 
a tanév  szeptember l. napjával kezdıdik. 
 
Macsári József polgármester: Számviteli szempontból így logikus, és így lett 
elfogadva az ország 2012. évi költségvetési törvénye. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Megjegyzi, hogy a tavalyi saját bevétel is 
mőködési kiadásra lett fordítva, holott fejlesztésre is fordíthatták volna, és 
elmaradt például az utak szélesítése, győjtı utak felújítása, stb. Kérdezi, hogy 
hogyan áll a szociális bérlakások eladása, hirdetése, illetve a szükséglakásokkal 
kapcsolatos tennivalók, mivel március végére ígérték ezeket. A hónapok telnek, 
és a hátralékok győlnek, ugyanis továbbra sem fizetnek a bérlık. Üres lakások 
vannak, ezzel kapcsolatban kér választ. 
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Macsári József polgármester: Az üres bérlakásokba több bérlıt a listáról nem 
helyeznek a Tildy 16-18. sz. alá. A szükséglakás kialakítása után ott is meg kell 
határozni jelképes bérleti díjat. A jogszabályok alapján a közbeszerzési határidı 
még nem telt le, és várhatóan január végére újból szükség lesz rendkívüli ülésre, 
ahol eldöntik, elbírálják a beérkezett pályázatokat, figyelembe véve, hogy a 
beruházást nem pályázati pénzbıl, hanem a lakásalapba eddig győjtött forrásból 
finanszírozzák. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Vannak olyan ingatlanok, melyet már január 
1-tıl hirdetni lehetne, ilyen a Széchenyi u. 1. sz. alatti ingatlan is, és a Tildy u. 
16-18. sz. alatti is. Megjegyzi, hogy a szükséglakásokban nem elıírás a gázfőtés. 
 
Macsári József polgármester: Az utóbbi ingatlan akkor kerül hirdetésre, ha a 
főtési probléma megoldódik. A szükséglakásban a főtést kályhával oldják majd 
meg az ott lakók, az elıírás szerinti minimum feltételeket biztosítja az 
Önkormányzat a lakók számára. 
 
Nagy István mőszaki iroda vezetıje: Kártyás villanyóra lesz az ott lakók 
számára biztosítva, vízóra külön lesz kinti nagymérıvel, és főtést mindenki 
kályhával oldja meg. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Abban a kérdésben dönteni kellene, hogy a 
Széchenyi u. 1. sz. alatti ingatlant le kellene bontani, mivel azt eladni nem tudja 
az Önkormányzat. Nincs megoldva a rendırségnek a parkolója, és az épület 
olyan rossz állapotban, hogy erre az önkormányzat pénz költeni nem fog. Ha az 
ingatlan lebontásra kerülne, ott 10-14 parkolót ki lehetne alakítani. 
 
Macsári József polgármester: Kéri képviselıtársainak ezzel kapcsolatban a 
véleményét. 
 
Bartis Márton alpolgármester, Elek Ferencné testületi tag: Támogatják a 
felvetést. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Kérdés, hogy bontsa le az Önkormányzat, 
vagy hirdessék meg lebontásra az épületet. 
 
Macsári József polgármester: A fentiek szerint javasolja, hogy vegyék ki az 
értékesítésre kijelölt ingatlanok közül a Széchenyi u. 1. sz. alatti ingatlant, az 
ingatlan kerüljön lebontásra, és a közterületen parkolókat alakítsanak ki. 
Mindenképpen kedvezıbb megoldást kell választani a bontásra vonatkozóan, ezt 
a Mőszaki Irodavezetés vizsgálja meg, mivel ott még valóban vannak 
használható építıanyagok. 
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Nagy István: Mőszaki Iroda vezetıje: Vannak érdeklıdık az ingatlanok 
lebontására, meg fogják vizsgálni a lehetıségeket. 
 
Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja a javaslatot a 
Széchenyi u. 1. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban, és szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
7/2012. (I. 20.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött arról, hogy a 
Széchenyi u. 1. sz. alatt lévı ingatlant kiveszi az értékesítésre kijelölt 
ingatlanok listájáról. 
Az épület rossz állapotára való tekintettel indokolt annak bontása. A 
Képviselı-testület megbízza a Mőszaki Irodát, hogy a bontással kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. A Mőszaki Iroda vizsgálja meg annak lehetıségét, 
hogy a bontás árverés útján történjen, vagy a Polgármesteri Hivatal házi 
brigádjával kerüljön végrehajtásra, a város részére kedvezıbb lehetıséget kell 
végrehajtani. 
Az épület bontását követıen az üres telken parkolók kialakítását tartja 
indokoltnak  a Képviselı-testület, mellyel javítani lehet a Kossuth téren 
jelentkezı parkolási igényeket, illetve ez által a tér is nyitottabbá, rendezettebbé 
válik. A parkolók kialakításával kapcsolatos további intézkedésekre a bontás 
végrehajtását követıen kerül sor. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határid ı: Folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tekintettel arra, hogy egyéb bejelentés nem 
hangzott el, megköszöni képviselıtársainak a munkáját és a rendkívüli testületi 
ülést lezárja. 

Kmf. 
 

    Macsári József           Valastyánné Gyıri Piroska 
  polgármester            aljegyzı 


