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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. 
március 30-án tartott nyilvános üléséről 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, 
Farkas Zoltán, Hegyesi Zsuzsanna, Mester Csaba, Z. Nagy Tibor képviselő-
testületi tagok, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Nagyné Hajdu Erzsébet 
oktatási, művelődési vezető főtanácsos, Nagy István, Gyáni Károly, Kerekes 
Lászlóné, Nagyné Kincses Ilona, Kohut Tibor irodavezetők, valamint a 
napirendekkel érintett meghívottak, és Farkasné Gali Mária jegyzőkönyv-vezető 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, a napirendi pontok kapcsán megjelent pályázókat, és a 
televíziónézőket, érdeklődőket, akik a helyi közvetítést figyelemmel kísérik. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel teljes létszámmal 
(9 fő) jelen van, és az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívó szerinti napirendi 
pontokat, és javasolja azok tárgyalását. Megállapítja, hogy ezzel a Képviselő-
testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri az 
írásos anyaggal kapcsolatos hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt, a jelentést 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 
38/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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2. sz. napirend: Tűzoltóság beszámolója 
Előadó: Túri János tűzoltóparancsnok 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelent Kovács 
Krisztián katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőt, és Túri János 
tűzoltóparancsnokot. Összevont bizottsági ülésen megtárgyalták az 
előterjesztést, ahol több kérdés elhangzott. Megkérdezi a parancsnok urat, hogy 
az írásos anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése.  
 
Túri János tűzoltóparancsnok: Nincs szóbeli kiegészítése, várja a kérdéseket, 
észrevételeket az írásos anyaggal kapcsolatban. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A beszámolót magas színvonalúnak tartja, és a 
bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően kéri parancsnok úr tájékoztatását, 
hogy az új törvények szerint a lépcsőházakra milyen új szabályozások 
vonatkoznak. Továbbá van-e lehetőség Szeghalmon, hogy a Tűzoltóság 
munkatársai végigjárnák a társasházakat, és szabálytalanságok esetén 
figyelmeztetést alkalmaznának? Ezzel az intézkedéssel ugyanis elkerülnék a 
komoly büntetéseket. 
 
Túri János tűzoltóparancsnok: Az OTSZ-nek megfelelően írják elő az 
épületek használatba vételét, ami konkrétan meghatározza a kritériumokat. E 
szerint a menekülési útvonalakat eltorlaszolni, elzárni nem szabad, és ezzel 
kapcsolatos tudnivalók megjelennek a közeljövőben a médiában az OK 
főigazgatójának megfogalmazása alapján, és ezt helyi szinten is közzéteszik a 
lakosság tájékoztatására. A Tűzoltóság szakemberei felajánlják, hogy kérésre 
kimennek és megnézik a lépcsőházakat, még mielőtt az említett ominózus 
bírságolás megkezdődne. Amennyiben a lépcsőházak közös képviselői élnek a 
lehetőséggel, egy többórás tájékoztatásra kerülhet sor a helyi kirendeltségen, 
ahol kérdéseket is megfogalmazhatnak akár telefonon, akár írásban. Befejezésül 
megköszöni az Önkormányzatnak az eddigi anyagi támogatását, segítőszándékát 
a Tűzoltóság irányába, és további sok sikert, erőt, egészséget kíván a Képviselő-
testület tagjainak a munkájukhoz. 
 
Macsári József polgármester: Megköszönve a jókívánságokat hangsúlyozza, 
hogy hosszú idő után nagyon jónak mondható az együttműködés a 
Tűzoltósággal úgy az Önkormányzatot, mint intézményeit tekintve. Igaz, hogy 
megváltozott a szervezet struktúrája, de a kirendeltség vezető, és a 
tűzoltóparancsnok urak segítségére továbbra is számítanak. Megköszöni eddigi 
segítségüket, támogatásukat, és a továbbiakban eredményes, sikeres munkát 
kíván a szervezet dolgozóinak. A fentiek után szavazásra bocsátja a Tűzoltóság 
írásos beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt. Szavazás alapján 
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megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:  

H a t á r o z a t 
 
39/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Szeghalmi Tűzoltóság 2011. évi tevékenységének értékeléséről készült írásos 
beszámolót, az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt. A Képviselő-testület a 
továbbiakban eredményes, sikeres munkát és jó erőt, egészséget kíván a 
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség dolgozóinak. 
 
3. sz. napirend: Jegyzői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Képviselő-testület 2012. januári ülésén 
pályázatot írt ki a jegyzői feladatok ellátására, határidőre 3 fő nyújtotta be 
pályázatát: dr. Makai Sándor, dr. Pénzely Erika és dr. Tanács Péter Zsolt. A 
pályázatokat áttekintve megállapítható volt, hogy dr. Tanács Péter Zsolt 
pályázatát nem a kiírásnak megfelelően nyújtotta be. A képviselőtársai részére 
eljuttatott anyag alapján látható volt, hogy nem tett nyilatkozatot a későbbi 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatban, továbbá nem vázolta fel jegyzői 
elképzeléseit. Tekintettel arra, hogy a pályázó nem a pályázati kiírásban 
foglaltaknak megfelelően nyújtotta be a pályázatát, ezért javasolja azt 
érvénytelennek nyilvánítani. A javaslatot szavazásra bocsátja, és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
40/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Tanács Péter 
Zsolt 1152 Budapest, Rákosmező köz 9/b. sz. alatti lakos jegyzői álláshelyre 
benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felel meg a 
pályázati kiírás feltételeinek. 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait a jegyzői pályázat 
elbírálásának eljárási szabályairól. Tekintettel arra, hogy a pályázók a nyilvános 
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tárgyaláshoz hozzájárultak, ezért az idevonatkozó önkormányzati törvény 
értelmében a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja a pályázatokat. Kéri a 
pályázókat egy rövid bemutatkozásra a jelenlevők és a helyi televíziót nézők 
számára, hiszen a képviselő-testületi tagok részleteiben ismerik a beadott 
pályázati anyagokat. A szavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot 
kell létrehozni, mivel titkos szavazással döntenek az elbírálásról. Elnöknek 
Hegyesi Zsuzsanna, tagoknak: Z. Nagy Tibor és Ács Zsolt képviselőtársait 
javasolja megválasztani. Minősített többség szükséges a döntéshez, így a 
Képviselő-testület létszámát figyelembe véve jelen esetben 5 szavazat szükséges 
ahhoz, hogy az elbírálás sikeres legyen, majd a pályázatot elnyert jegyző havi 
illetményét meg kell határozni. Amennyiben nem lesz érvényes döntés, akkor új 
pályázat kiírására kerül sor. A szóban előterjesztett határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
41/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzői pályázat 
elbírálásának eljárási szabályait az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

1.) Mivel a pályázók a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárultak, ezért a 
Képviselő-testület a módosított 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 12. § (4) 
bekezdése alapján a pályázatokat nyílt ülésen tárgyalja. 

2.) A pályázók meghallgatása és a vélemények elhangzása után a 
Képviselő-testület az Ötv. 12. § (6) bekezdése alapján titkos szavazással 
dönt. 

3.) A szavazás lebonyolításához az alábbi szavazatszámláló bizottságot 
választja meg: 

  Elnök: Hegyesi Zsuzsanna 
  Tagok: Z. Nagy Tibor, Ács Zsolt 

4.) A döntéshez az Ötv. 15. § (1) bekezdése alapján minősített többség 
szükséges (5 fő). 

5.) A pályázatot elnyert jegyzőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény alapján meg kell határozni az illetményét. 

6.) Érvényes döntés hiányában új pályázat kiírása szükséges. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 



 5

Macsári József polgármester: Megkéri a pályázókat, hogy néhány gondolatot 
mondjanak el pályázatukról. 
 
Dr. Pénzely Erika pályázó: Kecskeméten született 1961-ben, jogi diplomája 
van és első munkahelye a szeghalmi Városi Tanács volt 1985-től. 27 éve itt 
kezdett el dolgozni gyámügyi előadóként, később az igazgatási osztályt vezette, 
1990-tól, pedig jegyzőként dolgozott az Önkormányzatnál. 11 évet töltött itt el, 
1996-ban az akkori Közigazgatási Hivatal vezetőjének hívására Békéscsabára 
ment dolgozni és a Gyámhivatalt vezette az elmúlt évig, amikor munkaviszonyát 
megszüntették, jelenleg munkanélküli. Nagy örömmel és lendülettel jönne 
Szeghalomra, szívesen dolgozna a városért, amennyiben pályázatát elfogadja a 
Képviselő-testület. 
 
Dr. Makai Sándor pályázó: Gyulán született 1953-ban, Zsadányban dolgozik 
jegyzőként, és Komádiban él. Iskolái után 1971-től a füzesgyarmati 
Nagyközségi Tanácsnál dolgozott, 1978-tól Zsadányban vb. titkárként. 1993-tól 
jegyzőként dolgozik Zsadányban, 2008-tól körjegyző, mivel Zsadány és Geszt 
településekkel körjegyzőség alakult. 40 éves munkaviszonyát a közigazgatásban 
töltötte el, ez a pálya volt az életcélja, nagy tanítómesterei voltak Szeghalmon és 
Füzesgyarmaton is. Jóleső érzéssel jött el a testületi ülésre, és örömmel nyújtotta 
be a pályázatát, ezt nagy szakmai kihívásnak tekinti. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a pályázók bemutatkozását, és kéri 
a Képviselő-testület tagjainak véleményét észrevételét a pályázatokkal 
kapcsolatban. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Véleménye szerint mindkét pályázati anyag 
jónak értékelhető. Dr. Pénzely Erika pályázatát szakmailag mind a jelen, mind a 
jövő elképzeléseit illetően is magas színvonalúnak ítéli meg. Ő már dolgozott itt, 
és korrekt, jó munkabírású jegyzőnek ismerték meg. A pályázatában nem csak a 
jelenről írt, hanem a 2013-tól bekövetkező változások feladatait is látja, és a 
teendőket ennek megfelelően fogalmazta meg. Indokai alapján Dr. Pénzely 
Erika pályázatát javasolja elfogadásra Képviselő-testület felé. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a fenti véleményt, és kéri a 
Szavazatszámláló Bizottságot, hogy kezdje el munkáját. Ismerteti a titkos 
szavazás módját, a szavazólapok kiosztásra kerülnek és a titkos szavazás idejére 
szünetet rendel el. 
Szünet után, a szavazás lebonyolítását követően kéri Hegyesi Zsuzsanna 
elnököt, hogy ismertesse az eredményt. 
 
Hegyesi Zsuzsanna Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos 
szavazás eredményét: kiosztott szavazólapok száma: 9 db, urnában található 
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szavazólapok száma: 9 db, ebből érvényes: 9 db, és Dr. Pénzely Erika 9 db 
szavazatot kapott. A Bizottság megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt, 
és a megválasztott jegyző: Dr. Pénzely Erika pályázó. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a Szavazatszámláló Bizottságnak a 
munkáját. A titkos szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
42/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a 
megüresedett jegyzői álláshelyre beérkezett pályázatokat, és dr. Pénzely 
Erika Békéscsaba, Dobozi út 148. sz. alatti lakos pályázatát fogadja el. 
 
Képviselő-testület 2012. április 1. napjától, határozatlan időre kinevezi dr. 
Pénzely Erikát Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal jegyzőjének. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Gratulál a kinevezett jegyzőnek, és megköszöni 
Dr. Makai Sándornak a pályázatát. 
 
Dr. Pénzely Erika jegyző: Megköszöni a kinevezését, és a legjobb tudása, 
szorgalma szerint fog dolgozni. 
 
Macsári József polgármester: A kinevezett jegyzőnek meg kell állapítani a 
havi illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján. Ennek 
értelmében az alapilletmény: 318.863,- Ft, a vezetői illetménypótlék: 127.545,- 
Ft, így a havi illetményt összesen: 446.408,- Ft-ban javasolja megállapítani, 
melyet szavazásra terjeszt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
43/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Pénzely Erika 
jegyző havi illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 255. és 256. §-ai alapján 318.863,- Ft alapilletmény + 127.545,- Ft 
vezetői illetménypótlék, összesen: 446.408,- Ft-ban állapítja meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: E napirendhez kapcsolódóan a nyertes 
pályázónak esküt kell tennie a Képviselő-testület előtt, ezért megkéri Dr. 
Pénzely Erikát az eskütételre. 
 
Dr. Pénzely Erika jegyző a Képviselő-testület előtt leteszi az esküt Macsári 
József polgármester által előmondott esküszöveggel. (Esküokmány a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
4. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok 
elbírálása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az intézmény alapító okiratának módosításával 
kapcsolatban az illetékes minisztériummal egyeztettek, az alapító okirat 
módosítása megtörtént, és ez alapján lett kiírva a vezetői álláshelyre a pályázat. 
2 fő nyújtotta be pályázatát: Koczó Éva és Tóth Katalin. A Képviselő-testület 
Szakmai Bizottságot hozott létre a pályázatok véleményezésére, ennek tagjai, 
illetve az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjai mindkét pályázatot 
véleményezték, és azokat alkalmasnak tartották az elbírálásra. Mindkét bizottság 
részéről Koczó Éva pályázatát támogatták, és Képviselő-testület felé őt 
javasolták megbízni az intézményvezetői feladatokkal. Kéri a pályázatokkal 
kapcsolatos hozzászólásokat. 
 
Elek Ferencné testületi tag, mint a Szakmai Bizottság, valamint az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottságok a pályázatok áttekintése, 
illetve a pályázók meghallgatása után megállapították, hogy a pályázatok 
megfelelnek a pályázati kiírásnak, és elbírálásra alkalmasak. A pályázóknak 
lehetőségük volt pályázatukat szóban kiegészíteni, a bizottsági tagok részéről 
kérdéseket megfogalmazni. A vélemények összegzése után mindkét bizottság 
tagjai egyhangúlag Koczó Éva pályázatát támogatták, mivel felvázolta az 
összevont intézménnyel kapcsolatos jövőbeni elképzeléseket, megjelenítve 
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együtt a múzeumot és a könyvtárat. Több éve tapasztalt, és gyakorlott 
intézményvezető, feladatát eddig is megfelelően látta el, ezért a bizottságok 
Koczó Éva pályázatát javasolják elfogadásra. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólást, és a szavazásra 
bocsátja a Szakmai Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
javaslatát a pályázatok elbírálására vonatkozóan. Szavazás alapján megállapítja, 
hogy Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
44/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Nagy 
Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
magasabb vezetői (intézményvezetői) álláshelyére beérkezett pályázatokat, 
és Koczó Éva Szeghalom Szabadság tér 16/B. sz. alatti lakos – jelenlegi 
megbízott intézményvezető – pályázatát fogadja el. 
A Képviselő-testület 2012. április 1-től 2017. március 31-ig megbízza Koczó 
Évát a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény Szeghalom, intézményvezetői teendőinek ellátásával. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Gratulál Koczó Éva intézményvezetőnek 
pályázatának sikeres elbírálásához, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
idevonatkozó törvény értelmében állapítsák meg havi illetményét. A 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében a havi illetményt 
174.155,- Ft alapilletménnyel, és 45.000,- Ft vezetői pótlékkal együtt összesen 
219.155,- Ft-ban javasolja megállapítani. A javaslatot szavazásra bocsátja, 
melynek alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
45/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koczó Éva Nagy 
Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
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intézményvezetőnek havi illetményét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerinti bértábla „F” fizetési osztály, 11. fizetési 
fokozata alapján 174.155,- Ft alapilletmény + 45.000,- Ft vezetői pótlék, 
összesen 219.155,- Ft-ban állapítja meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Koczó Éva intézményvezető: Megköszöni a Képviselő-testületnek a döntését. 
 
5/1. sz. napirend: Farkas Zoltán országgyűlési képviselő beszámolója  
Előadó: Farkas Zoltán országgyűlési képviselő 
 
Macsári József polgármester: Megkérdezi országgyűlési képviselő urat, hogy 
van-e kiegészítése a parlamenti munkáról készült írásos beszámolójához. 
 
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő: Megköszöni a lehetőséget, hogy 
képviselői munkájáról beszámoljon, ami nem egyszerű, hiszen a Parlament 
2010-es megalakulását követően nagymértékű törvénykezésbe kezdett az 
Országgyűlés, amely 1990-től idáig nem volt jellemző. Ezek közül azokat 
próbálta kiemelni, amelyek az ország vonatkozásában a legfontosabb kérdések 
voltak. A 2008-as pénzügyi válság Magyarország tekintetében nehéz pénzügyi 
helyzetet teremtett, és sok olyan törvényt kellett megalkotni, amelyek a 
legnehezebb helyzetű térségben élő embereket is érintette. Az elmúlt 2 évben 
fogadóóráin legtöbben devizatartozások ügyében keresték fel, segítséget kérve 
nehéz anyagi helyzetük miat, és természetesen ennek a problémának a 
megoldásához is próbált segítséget nyújtani a Kormány. A törvények 
megalkotásával lehetőségeket keresnek azok részére is, akiknél az első 
intézkedések sem nyújtottak segítséget, és ez irányú törvényjavaslatok 
bekerültek a Parlamentbe. Az Országgyűlés a közigazgatás átszervezésével 
kapcsolatban is hozott döntéseket. Tapasztalható volt, hogy az a fajta 
önkormányzati finanszírozási rendszer, amely az 1990-es önkormányzati 
választást követően alakult ki, és folyamatosan az önkormányzatokra bízta a 
feladatokat, ehhez nem biztosítva forrást, úgy ítélte meg Országgyűlés a 
kormányjavaslatot, hogy ebben módosításokat kezdeményez. Ez azt jelentheti a 
törvény véglegesítésével, a járási hivatalok kialakításával kapcsolatosan, hogy a 
feladatok egy része megosztásra kerül és átalakulnak az önkormányzati 
feladatok. A jövőkép szempontjából szerencsésebb lesz, hiszen a cél az, hogy az 
ország különböző részein akár az óvodába, illetve oktatási intézményekbe 
felkerült gyermekeknek az esélyegyenlősége jobb legyen az eddigieknél, hiszen 



 10

vannak olyan települések a térségben is, ahol társulva, vagy e nélkül sem tudták 
ellátni megfelelő színvonalon ezeket a feladatokat. Ebben nagyon komoly 
átalakítás várható, és bíznak abban, hogy javulni fog a helyzet. A térség 
országgyűlési képviselőjeként fontos kérdésnek tartja, hogy hogyan tudnak 
ennek a térségnek a helyzetén javítani. Szükségesnek tartja a gazdasági 
szerkezetet tekintve, hogy a pályázati rendszerek vonatkozásában is új helyzet 
alakuljon ki, hiszen Békés megye, ezen belül Észak-Békés térsége is a regionális 
fejlesztéspolitikának az egyik sajnálatos vesztese volt. Mindenki által ismert, 
hogy melyek azok a tényezők a nehéz helyzetű térségben, amelyek a 
kiemelkedést akadályozzák, de tény, hogy sok esetben Békés megye pályázati 
pénzeket veszített. Remélhetőleg ebben pozitív változás várható, és a 
területfejlesztés kérdése megyei szinten kerül megalkotásra, ennek törvényi 
előkészítése folyamatban van és a Parlament elé kerül. Ebből fakadóan, ami 
érinti az önkormányzatok kérdéseit is, várhatóan a megyei önkormányzatok 
képviselőinek az összetételében is lesz változás. A térségben működő gazdasági 
társaságok is keresik a választ arra, hogy miért ilyen bürokratikus a pályázati 
rendszer, miért haladnak ilyen nehezen az elszámolási rendszerek, hiszen a 
pályázat befejezésétől 2 év is eltelik, mire teljesen le tudják zárni a pályázatot. 
Tekintve, hogy utófinanszírozottak a pályázatok ez az önkormányzatoknak is 
nagy terhet jelent. Bízik abban, hogy azok a megírt pályázatok, amelyek ennek a 
térségnek a szinten tartását jelentik, azok sikeresek voltak. A céljuk továbbra is 
az, hogy minél több embernek a helyzetén segítsenek, akiknek gondjuk van a 
lakáshitel, illetve különböző számlák kifizetésével kapcsolatban, továbbá 
segítsenek az itt élők foglalkoztatásában. Mindezek után várja a kérdéseket, a 
jelenlevők és a képviselőtársai részéről. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A képviselő úr régóta a város és a megye 
vezetői közé tartozik, és mint megyei vezető tisztában van az itteni súlyos 
válságokkal, problémákkal. A statisztikai adatok szerint, minden negatív 
dologban Békés megye a legelsők között szerepel. Többek között itt a 
legnagyobb az elvándorlás, a legkevesebb munkahely, legkisebb az átlagbér, 
magas a halálozási szám. Sajnos nagyon nehéz helyzetben élnek itt az emberek, 
nagy a kilátástalanság, a pénztelenség, nincs jövőkép, és ez hatalmas problémát 
jelent az itt élőknek. Éppen ezért nem véletlen az elvándorlás, hiszen egyik 
probléma szüli a másikat. Kérdése a képviselő úr felé, hogy mit tudott, és tud 
tenni, hogy Békés megye, azon belül Szeghalom is ne szakadjon le az országos 
átlagtól, mert sajnos munkahely problémával küzdenek, és a közmunka nem 
jelent megoldást a megélhetésre. A Kormány milyen úton próbálja ezt a kérdést 
megoldani, illetve a képviselő úr mit kíván tenni annak érdekében, hogy ezt a 
borzasztó folyamatot megállítsa? 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A térség felé elsődleges lenne a 
közúthálózat fejlesztési programjának az elindítása, a térség megközelíthetősége 
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érdekében, mert e nélkül nem várható el, hogy munkahely teremtődjön az 
Észak-Békési térségben. A megye központjában úgy a munkahelyteremtés, és 
más fejlesztések tekintetében sokkal dinamikusabb előrelépések voltak. Sajnos 
innen több kis- és nagyobb vállalkozók áthelyezték más településre a 
székhelyüket, csökkentve ezzel az iparűzési adót, és ez még nehezebbé teszi a 
helyi problémák megoldását. Éppen ezért nagyon fontos a térség, illetve a város 
megközelíthetősége, és ehhez indokolt a közúthálózat fejlesztése, a vállalkozók, 
befektetők számára jobbá válhatnak a lehetőségek. A Dunántúlon, illetve a 
közép-magyarországi térségek dinamikus fejlesztése kapcsán látszanak a 
befektetések, a munkahelyteremtések, hiszen számtalan nyugati autógyár, egyéb 
ipar fejlődése indult be. Sajnos az itt lévő rossz úthálózat miatt ez nem 
valósulhat meg. Van-e remény arra, hogy a térség megközelíthetősége jobbá 
váljon?  
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A 4. sz. választókerület választotta meg a 
képviselő urat, és az elmúlt 2 évi munkájánál ezt elfelejtette. Véleménye szerint 
ugyanis nem érdekli, hogy hogyan élnek itt az emberek, hiszen megszavazta a 
lakosság 95 %-át érintő 16 %-os személyi jövedelemadó bevezetését annak 
tudatában, hogy Szeghalom körzetében 110 ezer a bruttó jövedelem, Békés 
megyében 150 ezer. 416 ezret kellene keresni ahhoz, hogy valaki a 32 %-os 
jövedelemadóba essen. Ennél, illetve a 12.500 forintos adójóváírás 
kivezetésének megszavazásakor eszébe jutottak-e az itt élő minimálbéresek, a 
közmunkások, szociális segélyezettek, (akiknek a száma folyamatosan 
jelentősen növekszik) továbbá a Felina Hungária, Billerbeck, Csaba-Metál 
dolgozói? Az új törvények ugyanis ezeknek az embereknek a megélhetését 
veszélyeztetik annak ellenére, hogy a választási ígéretben jövedelememelkedés 
is szerepelt. Ebben a körzetben ebből sajnos semmit nem valósítottak meg. 
Tekintettel az országgyűlési képviselői és megyei vezetői tisztségére, 
Szeghalom városa ebből mit profitált? Példaként említi azt is, hogy az elmúlt 
évek alatt nem tudta elérni a Pándy Kálmán Kórháznál, hogy a városban, a 
szülőhelyén megfelelő egészségügyi ellátás működjön, hiszen az ígéretek 
ellenére kevés az orvosi szakellátás. A továbbiakban felemlíti a nagy költségű 
külföldi utazásokat, (Szumátra, Azori-szigetek), és kérdése itt is, hogy ezekből a 
„jeles utakból” mit profitált Békés megye, és Szeghalom. Megjegyzi, hogy a 
romastratégiát helyben is tanulmányozhatta volna, majd a Népszabadság egyik 
újságcikke nyomán hozza szóba a Megyei Önkormányzatot is érintő 
kötvénykibocsátás kudarcát. A térséget jellemezve valóban nagyon helyzetben 
vannak az itt élő emberek, akiket sokkal érzékenyebben érint minden intézkedés 
akár az üzemanyagárak emelése is, mert sok tekintetben elmaradnak a 
fejlődéstől. A FIDESZ programjával ellentétben a problémák nem oldódtak 
meg, hiszen a svájci frank kb. 245 forint, az infláció mértéke 5,9 százalékos, és 
nem csökken az államadósság. Mint ahogyan már elhangzott, ezek a negatív 
tényezők mindinkább a vidéken élők megélhetését veszélyeztetik, és kérdése 
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ehhez kapcsolódik hangsúlyozottan, hogy mit gondolnak az országgyűlési 
képviselők: „azt gondolják, hogy amit a parlamentben csinálnak az elmúlt 2 
évben, az valami jó dolog, vagy csoda fog történni? Csoda, mint Schmitt Pállal, 
aki az igazmondás bajnokaként szerepelt az utóbbi héten, pedig plágiumot 
követett el a doktori disszertációjának írásakor.” Befejezésül megerősíti, hogy 
elégedetlen az országgyűlési képviselői munkával, mert hiányolja az 
érdekérvényesítő képességet. 
 
Macsári József polgármester: A jelenlegi közfoglalkoztatási rendszerben havi 
fizetés helyett heti fizetést kapnak a közmunkások, ami rendkívül kedvezőtlen 
számukra, és ez a rendszer négyszeres adminisztrációs munkát jelent az 
ügyintézők számára. Kedvezőbb lenne mindenkinek a havi fizetés, és kérné 
képviselőtársának ebben a segítő közreműködését. A továbbiakban vasútvonalak 
megszüntetését érintő kérdést tesz fel. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
egy eurós pályázat keretében tanulmánytervet készíttet, amelyhez önrész 
szükséges az érintett önkormányzatok részéről. Szeghalom városa – ugyanúgy, 
mint Körösladány – abban az esetben csatlakozik a pályázathoz, ha ebben részt 
vesz a MÁV, a magyar állam is, mert egyébként a 200 milliós kiadás 
hiábavalónak tűnik. A mai újságban olvasható ugyanis, hogy Szeghalmot 
érintően 6 járatot – 4 Gyoma, 2 Püspökladány irányába – szüntetnek meg. Éppen 
ezért érthetetlen, hogy miért kellene ilyen nagy költségű tanulmánytervet 
készíttetni egy olyan vasútvonal helyreállítására, amellyel a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium sem ért egyet, hiszen részükről történt országszerte a járatritkítás. 
 
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő: Teljesen egyetért a polgármester úr 
kérésével a havi fizetés visszaállításával kapcsolatban, amit a 
belügyminisztérium felé már jelzett, mivel ezt a kérést több érintett települések 
polgármesterei is megfogalmazták. Bízik abban, hogy változni fog a kifizetés 
módja, és kedvezően alakul az érintettek számára. A vasútvonalak 
helyreállításával kapcsolatos pályázat valóban akkor ér valamit, ha az a 
vasúthálózat, ami már be is van zárva, további veszteséget nem szenved el. 
Amikor a járatritkítással kapcsolatos információ eljutott hozzá, azonnal a 
Vasúthoz és a KÖRÖS VOLÁN-hoz fordult, hogy a közösségi közlekedés 
vonatkozásában tettek-e lépéseket, a Gyomaendrőd és Püspükladány járatainak 
vonatkozásában a kompenzáció megtörténik-e. A maga részéről sem tudja 
elfogadni a járatritkítást, az említett az intézkedéssel nem ért egyet, mert nem 
tartja körültekintőnek és megnyugtatónak. Ezzel kapcsolatban elkezdődtek a 
tárgyalások, és bízik abban, hogy előre tudnak lépni a kérdést illetően. Hegyesi 
Zsuzsanna képviselőtársa felvetésére elmondja, hogy a demográfiai adatok 
alapján 1980-82. volt a fordulópont Békés megyében, amikor sajnos több volt a 
halálozás, mint a születés. Egyéb kérdések kapcsán is felvetődött – Dr. Farkas 
Erzsébet képviselőtársa is felvetette – hogy hogyan függ össze a gazdaság 
fejlesztése, a munkahelyteremtés, az infrastruktúra fejlesztés. Ott, ahol Budapest 
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központúságból, vagy annak mellékágazásaként nem indult el gyorsforgalmi út 
fejlesztése, sajnos a jelenleg tapasztalható tendencia, hogy az elmúlt 10 év alatt 
9 %-kal csökkent Békés megye lakossága, és ez a következő időszakban sem 
állítható meg, mert nem lesz érdekük itt maradni azoknak sem, akik most végzik 
itt az iskoláikat. Tény, hogy a regionális fejlesztési politikában Békés megyére is 
jutott valamennyi pénz az elmúlt években, de sajnos nem volt elegendő a 
kritikus utak felújítására. Ezzel kapcsolatban nagyon sok egyeztetés történt a 
Közúthálózat vezetőjével, és arra próbált maga is törekedni, hogy a 
legkritikusabb helyeken érjenek el eredményeket. Hegyesi Zsuzsanna 
képviselőtársa többször számon kérte rajta, hogy Vésztő és Szeghalom közötti 
útszakaszon mikor várható fejlesztés. Ezt többször felvetette a regionális 
fejlesztési tanácskozáson és azzal kellett szembesülnie, hogy még tervek sem 
készültek erre az útszakaszra, ez még most van folyamatban. Bízik abban, hogy 
2012. második felében ez a fejlesztés elkészül, míg a többi 2013-ban. 
Visszatérve az előbbi felvetésre, nem tudja, hogyan lehet megállítani Békés 
megye lakosságának csökkenését, arra viszont könnyű a válasz, hogyan állítsák 
meg az emberek, a fiatalok elvándorlását. Az ötlet megvalósítása a nehezebb, és 
a megye gazdasági társaságaira, a kormányra, és az önkormányzatokra közösen 
felelősséggel járó intézkedést igényel, ami ennek a helyzetnek a lehetőségén 
javítana. Az M 44-essel kapcsolatos probléma 20 éves, hiszen azóta emlegetik, 
hogy Békés megyét a 44-es helyett az M 44-esen lehet megközelíteni. 
Folyamatban van az M 4-es tervezése, kiszélesítése is, illetve a nyomvonal a 4-
es főútnak Püspökladánynál a 42-es felé letérítése, a tervezésnek a következő 
szakasza. A Kormány az M 44-est kiemelte a ppp-konstrukcióból, és Brüsszellel 
folyik az egyeztetés az európai unió által támogatott közútfejlesztésbe való 
beemelésére, azonban ennek a lehetőségei nincsenek meg 2013. december 31-ig. 
Be kellett viszont tervezni, hogy a közútfejlesztés területén melyek azok az 
infrastruktúrafejlesztések, amikre az Európai Unió forrást biztosít. Egy dolgot 
lehet megtenni, hogy mindhárom, tervekkel rendelkező szakasznak a négy 
évszakos környezetvédelmi hatástanulmányát elkészítsék. Másik fontos feladat a 
területfejlesztésnél a Gyomaendrőd és az államhatárig tartó útszakasznál a 120 
km-es sebességről 160 km-re való megerősítése, ez egy 71 milliárdos 
vasútfejlesztési beruházás, és a polgármester úr által felvetett kérdésre 
visszatérve, nem fogja betölteni a szerepét a vasútfejlesztés, ha az állandó 
vasútvonalak elavulnak, és azzal nem foglalkoznak. 
Dr. Farkas József felvetéseire reagálva elmondja, hogy több olyan kérdéskör 
van, amellyel egyetértenek. A szuperbruttó kivezetése, ha nincs 
bérkompenzáció, az alacsony keresetűek rosszabbul járnak, és ezért is tesz 
intézkedést a Kormány a kiegészítés lehetőségeinek megteremtésére. Azok 
esetében, mint például a Felina, Billerbeck, Csaba Metál cégek vezetőivel együtt 
a megyével kapcsolatos területfejlesztési jövőképet megpróbálják együtt 
felvázolni. Az adózással kapcsolatos döntéseknél az volt a cél, hogy a gazdasági 
válságban, ha csak kizárólag a bevétel centrikusság jelenik meg a 
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költségvetésben, illetve a gazdaságpolitikában, akkor a befektetői bizalom nem 
fog kialakulni az ország irányába, hiszen azok az országok, akik az elmúlt 
években gazdaságilag fejlődtek, azok éppen arra törekedtek, hogy az adókat 
hogyan lehet csökkenteni, és ez által a gazdaságot fejleszteni. Elfogadja, hogy 
ennek eredményei Békés megyében és Szeghalmon nem nagyon jelentkeztek, 
hiszen Békés megyében a legalacsonyabbak a jövedelmi viszonyok. A 
területfejlesztés kapcsán próbálják érzékeltetni, hogy mi mindent kell tenni 
annak érdekében, hogy ez a térség ebből az állapotból kikerüljön. A közmunkát 
illetően Magyarországon a legnagyobb probléma az, hogy a szociális hálózatot 
az adófizetők pénzéből akkor sem lehetne finanszírozni, hogy ha 32 %-nál 
magasabb adót fizetnének az emberek. Fontos a közmunkaprogram, hiszen akik 
ennek keretében foglalkoztatva vannak, könnyebben visszavezethetőek a 
„munka világába”. Másik nagyon fontos kérdés, hogy ez a nehéz gazdasági, 
pénzügyi helyzet a családok helyzetét is negatívan érinti. Például 2006-ban 500 
alatt volt a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyerekek száma, ma már ez 
közel 700. Ezek mind olyan problémák, amelyek még inkább ránehezednek az 
itteni önkormányzatokra, és terhelik a helyzetet. Miután utalás történt 
tisztségeire, a saját jövedelmi viszonyaira, hangsúlyozza, hogy választott 
tisztségeket tölt be, és a lakosság szavazatai alapján kapott erre lehetőségeket. 
Éppen ezért a térség helyzete, és az emberek gondjai érzékenyen érintik, 
igyekszik minél több segítséget nyújtani, de ez nem egyszerű az eseteket 
tekintve. Elhangzott, hogy Szeghalom, vagy a térség mit profitált tisztségeiből, 
ha valóban ez lenne a célja, akkor nem jó úton járna, ugyanis nem ez a cél. 
Tudná egyébként sorolni, hogy a gazdasági társaságok mennyi pályázati pénzt 
nyertek: ebben a városban is jelenleg két ipari csarnok épül; a békéscsabai és 
helyi Csaba Metál is komoly támogatást nyert fejlesztésre; füzesgyarmati 
gazdasági társaságok szintén forráslehetőséghez jutottak, továbbá Füzesgyarmat 
és Körösladány településeken rövidesen megindul a szennyvíz beruházás, ezeket 
sorolva nagy összegű pénzekről tudna beszámolni a térséget illetően. Egyébként 
mindenki számára hozzáférhetőek ezek az adatok, mint ahogyan a 
kötvénykibocsátással kapcsolatban is, és az említett újságcikket nem kívánja 
kommentálni. Beszámolóik alkalmával elmondták, hogy a Békés Megyei 
Önkormányzatnak nem voltak likviditási gondjai, nem volt működési hitele. 
Azzal ellentétben, hogy 9,4 milliárd forintos adósságot emlegettek, csaknem 20 
milliárdos fejlesztést tudtak megvalósítani. Akkor, amikor az ominózus kritika 
érte a Megyei Önkormányzatot, 7 milliárd volt az önkormányzat számláján, 1 
milliárd a folyószámláján, és ami a számlán maradt, a törvény értelmében 2012-
ben átutalásra került az állami adósságkezelőnek. A helyi egészségügyi 
szakellátással kapcsolatban nem először hangzott el a kritika, lehet bírálni, de 
nem a szeghalmi krónikus osztály és járó-beteg egységnek a vezetőjén múlik a 
szakorvosok hiánya, mivel ez országos probléma. A Kormány az elmúlt 
időszakban nagy erőfeszítéseket tesz, hogy megállapodjon a rezidensekkel, 
orvosokkal az itt maradásuk érdekében. Azt határozottan visszautasítja, hogy a 
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nyilvános testületi ülésen bárkit is jelzőkkel illessen Dr. Farkas József 
alpolgármester. A továbbiakban azokra a kérdésre is kitér, amely az elmúlt 
időszakban a közvéleményt is foglalkoztatta. 2011-ben valóban részt vett az 
európai régiók közgyűlésén az Azori-szigeteken, a Megyei Közgyűlés 
elnökeként. Bővebben erről azért nem nyilatkozik, mert ebben az ügyben 
büntetőeljárás van folyamatban, majd akkor, ha eljön az ideje, ha nem, akkor 
pedig nem történt olyan cselekmény, ami miatt vád érte. Utal Dr. Farkas József 
alpolgármester romakérdésre vonatkozó „kioktatására” is. Tájékoztatja, hogy 
szociológiából írt szakdolgozatában a szeghalmi cigányság helyzetével 
foglalkozott, a dolgozat kutatásokon alapult, de egyébként a másik 30 napirend 
mellett a romakérdést is megtárgyalta az EU Régiók Bizottsága. Észak-
Szumátrával a Békés Megyei Önkormányzatnak együttműködési megállapodása 
van, és beszámol ennek részleteiről is, mivel ezt is szóba hozta alpolgármester 
úr. Azt, hogy nem tartja alkalmasnak tisztségének betöltésére, és a választáskor 
mást tisztelt meg bizalmával, ezt tudomásul veszi, de véleménye szerint nem 
ezzel kellene foglalkozni, hanem azzal, hogy az elkövetkező időben akár 
közösen is, hogyan tudnak együttműködni , és Szeghalomnak, a térségnek, 
valamint az országnak a segítségére lenni. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Képviselő úr jól fogalmazta meg, hogy az 
utakkal kapcsolatban mindig hangoztatja a véleményét, de továbbra is 
hangsúlyozza, hogy számára természetesen a szeghalmi problémák a 
legfájóbbak. Nem tudja elfogadni például, hogy az Újtelepen csak a rövidebb út- 
szakaszon végezték el a javítást, míg a hosszabb, járhatatlan szakaszon nem. Ez 
elfogadhatatlan a nagyfokú balesetveszély miatt, és a lakosság folyamatosan 
tiltakozik. Nem tudja elfogadni a közútkezelő cég válaszát, miszerint erre nincs 
pénz, hiszen évek óta ezt hallani. A kátyúzás semmiképpen nem megoldás, amit 
elvégeztek talajcserével az jó, de ahol csak kátyúzgatás van, hatalmas gödrök 
vannak. Gyula felé vezető utat is megemlíti, ahol Békéstől-Dobozig 7 éve 
történt a javítás, és már nyomvályús az út, kimondottan kritikus állapotú. Ha jól 
értette, a Vésztő és Szeghalom közötti útszakasz felújítására a közeljövőben nem 
is kerülhet sor, mivel még tervek sincsenek? Ez nagyban kifogásolható, mivel az 
egyik legfontosabb útszakaszról van szó. Mikor számíthatnak ennek az 
útszakasznak a felújítására? 
 
Dr. Farkas József polgármester: A fentiekben elhangzott a képviselő úr által, 
hogy 7,5 milliárd forint átutalása megtörtént az állami adósságkezelő felé, az 
viszont nem, hogy mennyit kell majd visszafizetni. Azt hangoztatják, hogy a 
megyei önkormányzatnak nincs likviditási problémája. Ez addig igaz, amíg nem 
kezdődik meg a kötvény visszatörlesztésének ideje. Emlékezete szerint még a 
helyi önkormányzatot is arra kapacitálták, hogy miért nem jegyeznek Szeghalom 
Város Önkormányzatának kötvényt. Azért nem, mert Szeghalom városnak nem 
voltak likviditási gondjai, és nem voltak gondjai a fejlesztéssel, mert itt olyan 
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pénzgazdálkodás folyt, hogy amit elterveztek, azt megvalósították. A jövedelmi 
viszonyokat említve, meg lehet nézni, hogy kit, hogyan érint az 1 kulcsos adó 
bevezetése. Foglalkozásából adódóan maga is találkozik nap, mint nap az 
emberekkel, és szembesül a nagy szegénységgel, ami itt és a térségben jellemző. 
Kitért arra az országgyűlési képviselő úr, hogy működjenek együtt. Hogyan 
működjenek együtt, amikor a feltételeket arról az oldalról határozzák, és aki 
nem ért egyet, az 
 
Farkas Zoltán képviselő: A válaszadások között nem azt mondta, hogy az 
említett útszakasz javítása nem valósul meg, hanem azt, hogy korábban az 
említett kritikus útra nem készültek tervek. Szerette volna elérni, hogy ezt az 
útszakaszt felújítsák, és erre a szakaszra a közútkezelő cég figyelmét is felhívta. 
Természetesen a megoldás az, amit Hegyesi Zsuzsanna képviselőtársa is 
elmondott, hogy meg kell keresni a forrást és bízik abban, hogy miután a 
jegyzőkönyv ezen részét ismételten eljuttatja a Közútkezelő vezetőjéhez, akkor 
elindul a fejlesztés a forrás megléte esetén. A kötvénykibocsátást tekintve, nincs 
értelme tovább vitát generálni. A Megyei Közgyűlés olyan kötvénykezelési 
szabályzatot alkotott, ami szabályozza, hogy olyan beruházást a kötvényből nem 
lehet megvalósítani, amelynek megtérülését a befektetés nem biztosítja. 
Egyébként nem volt magas kamatozású, mivel a költségvetés gazdálkodás 
egyensúlyai jó számokat mutattak.  
 
Befejezésül elmondja, hogy a választási adatokra vonatkozó hozzászólásokat 
illetően kész elbeszélgetni minderről, továbbá kész leülni és megvitatni 
mindazokat a kérdéseket, amelyek ennek a térségnek a fejlesztését 
eredményezik. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni az országgyűlési képviselő úr 
beszámolóját, az elhangzott hozzászólásokat, a válaszadásokat, és a napirendet 
lezárja. 
 
5/2. sz. napirend: Vízterhelési díj meghatározása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Békés Megyei Vízművek Zrt. előterjesztése 
alapján 2012. április 1-től a határozati javaslatban foglalt vízterhelési díj 
mértékét szükséges megállapítani a városban. Bizottságok az írásos 
előterjesztést megvitatták, és elfogadásra javasolták, kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
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H a t á r o z a t 
 
46/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint árhatóság 
egyetért a Békés-megyei Vízművek Zrt. által megállapított Szeghalom városra 
vonatkozó vízterhelési díj meghatározásának módszerével, és így a díj 2012. 
április 1-től alkalmazott mértékével. 
 
A vízterhelési díj mértéke 2012. április 1-től: 
 
Lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást 
igénybevevő: 

8,00 Ft/m3+ÁFA 
(2,00.Ft/m3+ÁFA) 

Hatósági csatornadíjat fizetendő igénybevevő: 12,00 Ft/m3+ÁFA 
(3,00 Ft/m3+ÁFA) 

Szippantott (kihordásos) szennyvíz után 
fizetendő: 

18,00 Ft/m3+ÁFA 
(4,50 Ft/m3+ÁFA) 

 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: 2012. április 1. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
5/3. sz. napirend: 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés Szeghalom Város 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló módosítását tartalmazza, a 
rendelet-tervezet így a zárszámadás előtti előirányzat módosításokat tartalmazza 
a Magyar Kincstárral és az intézményekkel történt egyeztetések alapján. 
Áprilisban az előirányzatok figyelembevételével kerül előterjesztésre képviselő-
testületi ülésen az Önkormányzat 2011. évi zárszámadása. Bizottságok 
véleményezték az írásos anyagot, és a módosítást e szerint javasolták Képviselő-
testület felé. Kéri a hozzászólásokat. Tekintettel arra, hogy hozzászólás nem 
volt, a rendelet-tervezetet szavazásra terjeszti. Szavazás alapján megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 
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a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 22.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 

A 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: ÖR.) 3. § (1)-(6) bekezdéseinek helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 
„(1) A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének  

a./ bevételi főösszegét 3.183.785 ezer Ft-ban 
b./ kiadási főösszegét 3.183.785 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg, melyből a helyi önkormányzat költségvetésének 

aa./ bevételi főösszege 3.183.547 ezer Ft 
ba./ kiadási főösszege 3.183.547 ezer Ft 

 
a cigány kisebbségi önkormányzat költségvetésének  
 

ab./ bevételi főösszege 238 ezer Ft, 
bb./ kiadási főösszege 238 ezer Ft. 

 
(2) A Képviselő-testület a 3. § (1) a./ pontban meghatározott bevételi főösszeget 
az alábbi bontásban határozza meg:  
 

a./ Működési bevételek 1.887.663 ezer Ft 
b./ Felhalmozási bevételek    920.054 ezer Ft 
Pénzforgalmi bevételek összesen: 2.807.717ezer Ft 
c./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 
(pénzforgalom nélküli bevétel) 

   376.068 ezer Ft 

Finanszírozási bevételek összesen.    376.068 ezer Ft 
Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási) 
mindösszesen: 

3.183.785 ezer Ft 

 
(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) b./ pontban meghatározott kiadási főösszeget 
az alábbi bontásban állapítja meg: 
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a./ Működési kiadások. 2.101.290 ezer Ft 
b./ Felhalmozási kiadások 1.082.495 ezer Ft 
Pénzforgalmi kiadások összesen: 3.183.785 ezer Ft 

 
(4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési bevételek és a működési 
kiadások különbözeteként keletkezett 213.627 ezer Ft működési hiányt az előző 
évi működési célú pénzmaradványból finanszírozza. 
 
(5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a 
felhalmozási kiadások különbözeteként keletkezett 162.441 ezer Ft felhalmozási 
hiányt 143.567 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból és 18.874 
ezer Ft az előző évi működési célú pénzmaradványból finanszírozza. 
 
(6) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az 1. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően 167.235 ezer Ft-ban határozza meg: 
 

a./ Működési céltartalék     97.448 ezer Ft 
b./ Felhalmozási céltartalék     69.787 ezer Ft 
 

2. § 
 
Az ÖR 1., 2., 3., 4. és 9. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4. és 9. 
mellékletei lépnek. 

3. § 
 

Az ÖR. „Tájékoztató adatok III.”, „Tájékoztató adatok IV.” és „Tájékoztató 
adatok V.” mellékletei helyébe e rendelet „Tájékoztató adatok III.”, 
„Tájékoztató adatok IV.” és „Tájékoztató adatok V.” mellékletei lépnek. 
 

4. § 
 

Ez a rendelet 2012. április 2-án lép hatályba.  
 
5/4. sz. napirend: KÖRÖS VOLÁN Zrt. részére működési támogatás 
biztosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Képviselő-testületi határozatban meg kell 
erősíteni, hogy 2011-ben a KÖRÖS VOLÁN Zrt. részére 320.000,- Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott az Önkormányzat. A nyilatkozat az állami 
támogatás igénybevétele céljából szükséges. Bizottságok a határozati javaslatot 
támogatták, kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás 
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eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
47/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖRÖS VOLÁN 
Zrt-vel (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.) kötött közszolgálati szerződésnek, 
illetve a 23/2011. (V. 20.) NFM rendeletben foglaltaknak megfelelően a helyi 
közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 2011. évben nettó 
320.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújtott. 
 
A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a helyi közlekedést tárgyév január 1-
től december 31-ig folyamatosan fenntartja, valamint azt, hogy a Busztv. 6. §-a 
szerint pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte 
meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
5/5. sz. napirend: A helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról 
szóló 13/1998. (XII. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A helyi járatú autóbuszok viteldíjáról szóló 
rendeletet hatályon kívül kell helyezni, mivel az erre vonatkozó jogszabály 
hatályát vesztette. Ennek értelmében nem rendeletben, hanem a KÖRÖS 
VOLÁN Zrt. és Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés mellékletében 
kerülnek rögzítésre a megállapított tarifák. Összevont bizottsági ülésen a 
rendelet-tervezetet véleményezték a bizottság tagjai, és e szerint javasolták a 
rendelet megalkotását. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Tekintettel 
arra, hogy hozzászólás nem volt, a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 

a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló  
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13/1998. (XII. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 
CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Hatályát veszti Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló 13/1998.(XII. 22.) sz. 
rendelete. 

2. § 
 
E rendelet 2012. április 2-án lép hatályba. 
 
5/6. sz. napirend: Ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 15/2008.(XI. 
29.) rendelet módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az önkormányzati rendelet módosítása szintén 
jogszabályváltozás miatt szüksége, így hatályát veszti a rendeletnek az a része, 
mely szerint az Önkormányzat az ármegállapító. Bizottságok véleményezték a 
módosításra vonatkozó előterjesztést, és ennek alapján javasolták a rendeletet 
megalkotni. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, 
és a rendelet módosítását szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2012.(IV. 2.) önkormányzati rendelete  
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás  

díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
15/2008. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) a., pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § 
 
A rendelet 2. §-a hatályát veszti. 
 

2. § 
 
E rendelet 2012. április 2-án lép hatályba. 
 
5/7. sz. napirend: Békés Megyei Vízművek Zrt. csatornarákötési 
kampányához csatlakozás 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
megkeresése alapján került napirendre. Itt az Önkormányzat szándékát kell 
határozatba foglalni, hogy részt kíván venni a csatornarákötési kampányban, 
amit a Vízművek Zrt júniusig hirdetett meg. Az akció arról szól, hogy 
mindazok, akik ebben az időszakban rákötnek a csatornarendszerre, ők 5 havi 
díjelengedésben részesülnek a Zrt. részéről. Tekintettel arra, hogy lényegesen 
megnő a talajterhelési díj, illetve kötelező lesz a rákötés, mindenkit arra 
szólítanak fel a városban, hogy éljenek ezzel a felajánlott lehetőséggel. Kb. 300-
350 ingatlan van, ahol a rákötés a mai napig nem valósult meg. Mindenképpen 
érdemes a lehetőséget kihasználni, mivel később nem lesz ilyen kedvezmény, a 
rákötés pedig kötelező. Bizottságok az előterjesztést támogatták, és javasolták a 
kampányhoz való csatlakozást a kedvezményes rákötés miatt. Kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd 
az előterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
48/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. felhívása alapján csatlakozik a csatornarákötéseket ösztönző 
kampányhoz. A kampány során az Önkormányzat együttműködik a Békés 
Megyei Vízművek Zrt.-vel. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: 8 napon belül, illetve értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
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5/8. sz. napirend: Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Szabályzat a közbeszerzési törvény elveit 
tartalmazza, a nettó 1 millió forint és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzésekre vonatkozik az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál. 
Meghatározza az alapfogalmakat, szabályokat, és meghatározza, hogy a 
Pénzügyi Bizottság köteles a feladatkörében eljárni, ajánlatokat bekérni és 
javaslatot tenni. Bizottságok véleményezték a szabályzatot, és elfogadásra 
javasolták Képviselő-testületnek. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nem volt, és a szabályzatot szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
49/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékletét képező Beszerzések Lebonyolításának Szabályzatát, amely 2012. 
április 1-től hatályos. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Beszerzések Lebonyolításának 
Szabályzatában foglaltak végrehajtásáról. 
 
Határidő: Folyamatos, értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester, valamint a Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
5/9. sz. napirend: Pályázat benyújtása „Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztése, felújítására” (Sporttelep régi futballpálya 
felújítása) 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A pályázatot a Belügyminisztériumhoz lehet 
benyújtani iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása 
tárgyában, és a támogatás elnyerése esetén a Sporttelepen lévő régi futballpálya 
lenne felújítva. A felújítással kapcsolatban egyeztetés szükséges a 
KÖRKÖVIZIG vezetésével a tereprendezésre és egyéb ügyintézésre 
vonatkozóan. Bízik abban, hogy a telekhatár rendezéssel megegyezés jön létre. 
Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, majd a pályázat benyújtását 
szavazásra bocsátja. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
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H a t á r o z a t 
 
50/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 
4/2012. (III. 1.) BM. rendelet „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztése, felújítása” tárgyú támogatásának elnyerése céljából pályázatot nyújt 
be a Sporttelepen lévő régi futballpálya felújítására. 
 
A felújítás tervezett összköltsége: bruttó 12.709.983,- Ft, a támogatás 
mértéke: 80 %, azaz 10.167.986,- Ft. A szükséges önerő mértéke: 20 %, azaz 
2.541.997,- Ft. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
5/10. sz. napirend: Pályázat benyújtása „Közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítására” (2 db térfigyelő kamera kihelyezése) 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A pályázatot szintén a Belügyminisztériumhoz 
lehet benyújtani Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására. 
A D’Orsay kastélynál a sétakertben kerülne elhelyezésre 2 db térfigyelő kamera 
biztonsági okokból. Az egyik a kastélykert és a Bocskai u. közötti parkoló 
villanyoszlopára, a másik a kastély homlokzatára lenne felszerelve. Kéri ezzel 
kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Kérdése arra vonatkozik, hogy eddig hasznosnak 
bizonyultak-e a városban a térfigyelő kamerák. A közbiztonságot illetően van-e 
visszatartó ereje? A felvételeket a helyi rendőrséghez továbbítja a rendszer, 
viszont tudomása szerint nincs kapacitás arra, hogy azt figyeljék. 
 
Macsári József polgármester: Májusi képviselő-testületi ülésen napirenden fog 
szerepelni a Rendőrkapitányság beszámolója, és ennek során az elhangzott 
kérdéseket fel lehet tenni. Tudomása szerint figyelemmel kísérik a felvételeket, 
és hasznosnak ítélhető meg közbiztonság szempontjából a térfigyelő kamerák 
kihelyezése. Megköszöni a fenti hozzászólást és az előterjesztést szavazásra 
bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
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H a t á r o z a t 
 

51/2012. (III. 30.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 
4/2012. (III. 1.) BM. rendelet „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása” tárgyú támogatásának elnyerése céljából pályázatot nyújt be 2 
db térfigyelő kamera kihelyezésére. 
 
A kamerák kihelyezésének tervezett összköltség bruttó 2.569.464,- Ft, a 
támogatás mértéke: 80 %, azaz: 2.055.571,- Ft. A szükséges önerő mértéke 
20 %, azaz: 513.893,- Ft. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
S z ó b e l i  b e j e l e n t é s e k: 
 
Macsári József polgármester: A testületi ülésnek egyéb napirendje nincs. A 
továbbiakban tájékoztatja a jelenlevőket, és a testületi ülést figyelemmel kísérő 
TV-nézőket, hogy megállapodás jött létre a gyulai állatmenhellyel a kóbor 
kutyák elszállításával kapcsolatban. Szeghalmon egy baráti kör tagjai nagyon 
sokat tesznek azért, hogy a városban befogott kóbor kutyák ne kerüljenek a 
menhelyre, és próbálnak új, felelősségteljes gondolkodású gazdákat találni. 
Köszönetet mond a nyilvánosság előtt Molnár Józsefnénak, Pék Katalinnak és 
Hanitz Sándornak, akik ebben a munkában lelkiismeretesen részt vesznek. A 
továbbiakban kérdezi képviselőtársait, hogy van-e közérdekű bejelentésük. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag, mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: A méhnyak rák elleni védőoltással kapcsolatban az Önkormányzat 
költségvetésében 1,5 millió forintot különítettek el. A hatályos rendelkezés 
értelmében jelenleg a 28.500 forintos 1 főre eső jövedelem alatt a családok 
ingyen kapják a védőoltást. Javaslata az, hogy azoknál a családoknál, ahol az l 
főre eső jövedelem ettől magasabb, azok a családok is kapják meg az 50 %-os 
támogatást. Sajnos eddig a jelentkezők csak száma: 23 fő, és mivel a jövedelmi 
viszonyok alapján nem mindenki jogosult támogatásra, nagy segítséget jelentene 
számukra az 50 %-os mértékű támogatás. Ezt módosító indítványként terjeszti 
elő a szociális rendeletet módosítására. Amennyiben e szerint valósul meg a 
támogatás, 850 ezer forint lesz a kiadás az 1,5 millióval ellentétben. Kéri 
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képviselőtársait, hogy ebben támogassák, és így 9 fő ingyen kapná a védőoltást, 
a többi jelentkező, pedig 50 %-os támogatással. 
 
Macsári József polgármester: A módosító indítványhoz a szociális rendelet 
módosítása szükséges, ezért javasolja képviselőtársainak, hogy ezt támogassák, 
és ennek alapján készítik elő a rendelet-tervezetet a szükséges egyeztetések után. 
Természetesen igyekszik az Önkormányzat segíteni a védőoltásra jelentkezőkön, 
de nem lehet figyelmen kívül hagyni a jövedelmi viszonyokat. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület tagjai egyetértettek a fenti javaslattal. 
 
Tekintettel arra, hogy egyéb bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a 
munkáját, és az ülést lezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Macsári József     Valastyánné Győri Piroska 
  polgármester                   aljegyző 


