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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
december 11-én  tartott rendkívüli üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 
45. sz. tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Mester Csaba, Z. 
Nagy Tibor testületi tagok, dr. Pénzely Erika jegyző, Valastyánné Győri Piroska 
aljegyző, Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, művelődési vezető főtanácsos, 
Polgármesteri Hivatal irodavezetői, önkormányzati intézmények vezetői, a 
napirendi pontok kapcsán meghívottak, jegyzőkönyv-vezető: Farkasné Gali 
Mária képviselő-testületi referens 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, a napirendek tárgyalása kapcsán meghívott vendégeket. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 8 fő jelen van, és 
az ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok 
tárgyalását azzal a módosítással, hogy ezen az ülésen tárgyalják a 2012. 
december 14-i ülés napirendi pontjai közül a 4. sz. napirendi pontot is, amely a 
2013. évi  hulladékszállítási díj megállapítását tartalmazza. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület tagjai a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal 
egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Összevont bizottsági ülésen bizottságok 
véleményezték a testületi ülés valamennyi előterjesztését. Az írásos jelentést a 
bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolták. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület tagjai részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 
nincs. A jelentés elfogadását szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
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H a t á r o z a t 

 
170/2012. (XII. 11.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
2. sz. napirend: Megállapodás a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amelynek anyagát a 
bizottságok véleményezték, és a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlották 
Képviselő-testületnek. 
Az előterjesztés szerint 3 döntési javaslatot tartalmaz. A KIK és az 
Önkormányzat közötti megállapodás jóváhagyása, megállapodás aláírására 
felhatalmazás. Javasolja továbbá az Önkormányzat a PAG SZESZI esetében a 
szakképzési feladatok leválasztását a gimnáziumi nevelés-oktatástól, illetve 
módosítani szükséges a Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodást, 
mivel abban már a köznevelési feladatnak nem kell szerepelnie. Kéri ezzel 
kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. 
 
Dr. Pénzely Erika jegyző: Amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja a KIK 
és Önkormányzat közötti, köznevelési intézmények átadásával kapcsolatos 
megállapodást, az a holnapi nap folyamán aláírásra kerül és továbbítva lesz a 
budapesti központhoz. 
 
Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai 
részéről kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati 
javaslatait, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
171/2012. (XII. 11.) Ökt. sz. 
 
A KIK és Szeghalom Város Önkormányzata között létrejött Megállapodást a 
Képviselő-testület jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
megállapodást írja alá. 
Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a Megállapodás kapcsán a 
felmerülő kérdésekben tárgyaljon és a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása 
mellett azokról döntsön. 



 3 

 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
 

H a t á r o z a t 
 
172/2012. (XII. 11.) Ökt. sz. 
 
A 2012. CLXXXVIII. tv. 2. § (7) bek. alapján Szeghalom Város Önkormányzata 
javasolja, hogy a 2013. január 1-jét  követő fenntartói jogosítvánnyal rendelkező 
szervezet a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 
esetében a szakképzési feladatokat válassza külön a gimnáziumi nevelés-
oktatástól. Különválasztás esetében a PAG működtetéséről tárgyalni szükséges, 
amelyre felhatalmazza a Polgármestert. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
 

H a t á r o z a t 
 
173/2012. (XII. 11.) Ökt. sz. 
 
A Képviselő-testület 2012. évi CLXXXVIII. tv. 3. § alapján szükségesnek tartja 
a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását, hogy abban állami köznevelési feladat ne szerepeljen. Ennek 
érdekében felkéri a Társulási Tanácsot, hogy a Megállapodás módosítását 
készítse el, és terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
 
Somogyiné Ambrus Erika Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskola igazgatója: Iskolájuk és Tantestületük részéről elmondja, 
hogy nehéz időszakon vannak túl. Kb. egy éve próbáltak ez ellen tenni, ami 
most bekövetkezett, részben törvényi szabályozás, és részben helyi dolgok miatt, 
ezért sajnálatát fejezi ki a Képviselő-testület előtt.  Visszatekint az 1926-os 
időszakra, amikor a gimnázium megnyitotta kapuit, és a későbbi időszakokra, 
amikor veszélyben volt az iskola működése, de mégis tovább működhetett, és 
mindezt részletesen kifejti. Hangsúlyozza, hogy a maguk részéről törekedtek 
mindig a gimnázium fennmaradására, a jövő számára megőrizni intézményüket. 
A jelenlegi döntéshez alkalmazkodniuk kell, és megköszöni a Képviselő-
testületnek a lehetőséget, amit ez ügyben biztosított számukra. 
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3. sz. napirend: Regionális Víziközmű vagyon tulajdonjogi helyzetének 
rendezése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, és az ezzel 
kapcsolatos bizottsági véleményt. A „KÖZÉP-Békési Térség” Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás előkészítette a regionális rendszer 
vagyonkiadásával kapcsolatos határozattervezetet, Szeghalmot 432/10000-ed 
tulajdoni részarány illeti meg. Amennyiben a tulajdoni részarányokat az 
Önkormányzatok elfogadják, akkor a megállapodás aláírható. Ehhez kéri a 
Képviselő-testület felhatalmazását. Kéri a véleményeket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nincs. 
Szavazásra bocsátja a határozattervezet elfogadását, és azt szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
H a t á r o z a t 

 
174/2012. (XII. 11.) Ökt. sz.  
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI 
HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL szóló megállapodást az alábbiak 
szerint: 

 
Az Ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően létrejövő Regionális 
víziközmű-rendszer vagyonának felosztását az alábbi tulajdoni részarányokkal 
fogadja el a képviselőtestület: 
 

 

Sor-
szám 

Önkormányzat neve 
tulajdoni részarány 
/10.000-ed arányban 

kifejezve 
  1. Almáskamarás Községi Önkormányzat 34 
  2. Békés Város Önkormányzata 927 
  3. Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata 3.794 
  4. Bélmegyer Község Önkormányzata 45 
  5. Bucsa Község Önkormányzata 60 
  6. Csabaszabadi Községi Önkormányzat 11 
  7. Csanádapáca Községi Önkormányzat 115 
  8. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 22 
  9. Csorvás Város Önkormányzata 220 
10. Dévaványa Város Önkormányzat 355 
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11. Doboz Nagyközség Önkormányzat 183 
12. Ecsegfalva Község Önkormányzata 37 
13. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 277 
14. Gerendás Községi Önkormányzat 44 
15. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 589 

16. 
Gyula Város Önkormányzata 
[Városerdő] 9 

17. Kamut Község Önkormányzata 49 
18. Kertészsziget Község Önkormányzat 14 
19. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 157 
20. Kétsoprony Község Önkormányzata 47 
21. Körösladány Város Önkormányzat 327 
22. Köröstarcsa Község Önkormányzata 109 
23. Körösújfalu Községi Önkormányzat 19 
24. Kötegyán Község Önkormányzat 59 
25. Lőkösháza Község Önkormányzat 76 
26. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat 38 
27. Méhkerék Község Önkormányzata 104 
28. Mezőberény Város Önkormányzat 460 
29. Mezőgyán Község Önkormányzat 43 
30. Murony Község Önkormányzat 54 
31. Nagykamarás Község Önkormányzat 57 
32. Okány Község Önkormányzat 95 
33. Pusztaottlaka Községi Önkormányzat 16 
34. Sarkad Város Önkormányzat 469 
35. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 63 
36. Szabadkígyós Község Önkormányzat 120 
37. Szeghalom Város Önkormányzat 432 
38. Tarhos Község Önkormányzata 40 
39. Telekgerendás Községi Önkormányzat 68 
40. Újiráz Községi Önkormányzat 23 
41. Újszalonta Község Önkormányzat 4 
42. Vésztő Városi Önkormányzat 270 
43. Zsadány Község Önkormányzat 65 

Mindösszesen: 10.000 
 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, a fenti megállapodást 
tartalmazó szerződés aláírására, illetve feljogosítja, hogy a vagyonrendezés 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges fenti tulajdoni részarányokat 
tartalmazó megállapodást aláírja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulás elnökét. 
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Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. sz. napirend: Víztorony III. ütemének megvalósítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az Alföldi Zrt. és az Önkormányzat közötti 
egyeztetés során elkészülnek évente a legfontosabb rekonstrukciós tételek. Az 
előterjesztés a 2013. évit tartalmazza teljes részletességgel. A határozati 
javaslatot a bizottságok megvitatták, és azt elfogadásra javasolták Képviselő-
testület felé. E szerint a Képviselő-testület kéri a Zrt.-t, hogy a közösen 
elfogadott rekonstrukciós munkákra készítse el a tényleges költségvonzatát 
2013. április 30-ig. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs. A határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
175/2012. (XII. 11.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alföldvíz Zrt. által benyújtott és 2013. évre vonatkozó rekonstrukciós 
javaslatot. 
A Képviselő-testület kéri a Zrt-t, hogy az alábbi munkákra vonatkozóan 2013. 
április 30-ig készítse el a részletes árajánlatokat és küldje meg Szeghalom Város 
Önkormányzata részére. 
 
Rekonstrukciós munkálatok: 
 
Vízágazatban: Víztorony III. ütemének megvalósítása 
Szennyvízágazatban:  
 
 - Szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz, nyomóvezeték rekonstrukció 
 - 12/A átemelő, nyomóvezetékének áthelyezése, valamint külön     
             költségvetésben bekapcsolása a FIR rendszerbe.  
 - Tisztítótelep OMS műtárgy légbeviteli elemek cseréje. 
 
A Képviselő-testület a részletes költségvetések ismeretében a rendelkezésre álló 
rekonstrukciós alap figyelembe vételével határozza meg a 2013. évi 
rekonstrukciós munkákat a jövő év májusi testületi ülésén. 
 
Felelős: Macsári József, polgármester 
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Határidő: értelem szerint 
 
5. sz. napirend: Háziorvosokkal, házi-gyermekorvosokkal, fogorvosokkal 
feladat-ellátási szerződés előkészítése 
Előadó:  Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, és az ehhez 
kapcsolódó bizottsági véleményeket. Bizottságok az előterjesztést elfogadásra 
javasolták Képviselő-testületnek. E szerint meg kell újítani a háziorvosokkal az 
ellátási szerződést. Tartalmaznia kell mindazt, amelyet a törvény előír, és ami az 
előterjesztésben szerepel, és kéri ehhez a felhatalmazást. Kérdezi 
képviselőtársait, hogy van-e ezzel kapcsolatban a kérdés, észrevétel. 
Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nincs. A 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja, szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
176/2012. (XII. 11.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló, 2000. évi II. 
törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat nevében a háziorvosokkal, házi-
gyermekorvosokkal, fogorvosokkal feladat-ellátási szerződést, vagy annak 
módosítását elkészítse, és azt aláírja. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: 2012. december 21. 
 
6. sz. napirend: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás kérelme Csökmő 
Nagyközség csatlakozására 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Csökmő Nagyközség csatlakozási szándékát 
nyújtotta be a Szeghalom Kistérség Többcélú Társuláshoz. Ezt a Társulási 
Tanács elfogadta, és kérik a települések képviselő-testületeitől, hogy a 
csatlakozást támogassák. Összevont bizottsági ülésen bizottsági tagok 
támogatták az előterjesztést. Kéri ezzel kapcsolatban a kérdéseket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását, és megállapítja, hogy Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
 
177/2012. (XII. 11.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy 2013. január 1-től Csökmő Nagyközség teljes jogú tagja legyen Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulásnak. 
 
7. sz. napirend: Hulladékszállítási díj megállapítása 2013. évre 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti a hulladékszállítási rendelet 
módosításával kapcsolatos előterjesztést a bizottsági véleményekkel együtt. A 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolták, és a hulladéklerakási járulék fizetési 
kötelezettségével kapcsolatban az előterjesztés szerinti 1. sz. variáció 
elfogadását támogatták. Javasolták, hogy a Békés-Manifest Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. az ügyfelekre (a fogyasztási helyekre, lakosságra, vállalkozókra) 
arányosan érvényesítse és terhelje a szemétszállítási adónemet. Megállapítja, 
hogy Képviselő-testület a bizottsági vélemény alapján az ismertetett 1. sz. 
variáció elfogadásával egyhangúlag egyetértett. Szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

27/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására irányuló 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló  
2/1999. (III. 2.) ör. módosításáról 

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében kapott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 2/1999. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
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2. § 
 

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 

27/2012. XII. 12. ÖR. 1. melléklete 
(2013. január 1-től érvényes díjak). A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 
 A B 

 Megnevezés Díj * 

1. Lakossági hulladékgyűjtés és 
szállítás 

291,43 Ft/lakás/ürítés 

2. Céglogós zsák 291,43 Ft/db 

 

* A díjak arányosan 20,- Ft/ürítés rekultivációs, rekonstrukciós költséget 
tartalmaznak a szeghalmi felhagyott lerakók rekultivációjához. 
 
B e j e l e n t é s e k: 
 
- Járási hivatalok átalakításával kapcsolatos megállapodás változása 
(Okmányirodai dolgozók illetményadatainak változása) 

Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Polgármesteri Hivatal 2 okmányirodai 
dolgozójának változik az illetményadata, 2012. december 1-től december 31-ig 
10 % -kal emelve. Az Okmányiroda 2013. január 1-től a Járási Hivatal keretén 
belül fog működni, és a dolgozók átkerülnek ettől az időponttól. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassák a javaslatot, és ezzel kapcsolatban 
kéri a véleményeket, észrevételeket.  
 
Dr. Pénzely Erika jegyző: Képviselő-testületi döntésre azért van szükség, 
mivel a járási hivatalok átalakításával kapcsolatos megállapodás 5/2. sz. 
melléklete ennek megfelelően változik  
 

Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy képviselői hozzászólás 
nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztést, és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
H a t á r o z a t 

 
178/2012. (XII. 11.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzata jóváhagyja a 2012. október 31-én megkötött, 
a járási hivatalok átalakításával kapcsolatos megállapodás 5/2. számú 
mellékletének változását Horváthné Danka Ilona és Sajti Tamásné 
illetményadatainak vonatkozásában. 

 
Macsári József polgármester: Hegyesi Zsuzsanna képviselőtársuk 2 havi 
tiszteletdíjáról mondott le. A Képviselő Asszony kérése, hogy ebből az 
összegből vásároljon az Önkormányzat a szeghalmi Fiatalok Közössége 
Szeghalomért Egyesület által kiadott meséskönyvből. Javasolja 
képviselőtársainak, hogy ehhez járuljanak hozzá. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, majd a szóbeli 
határozati javaslatot szavazásra terjeszti. Szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
179/2012. (XII. 11.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2012. (IV. 27.) 
Ökt. sz. határozatával tudomásul vette Hegyesi Zsuzsanna önkormányzati 
képviselő 2 havi tiszteletdíjáról (alapdíj) való lemondását.  
Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat vásároljon a szeghalmi 
Fiatalok Közössége Szeghalomért Egyesület által kiadott meséskönyvből 83 
db-ot, a 2 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeggel. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
Macsári József polgármester: Megkérdezi képviselőtársait, hogy van-e 
közérdekű bejelentésük. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskolát érintő döntéssel kapcsolatban részletesen kifejti véleményét. 
Úgy érzi, hogy lehetett volna másképpen is dönteni, de ehhez nem volt vevő a 
Képviselő-testület egyhangúlag. Más döntés esetén most szóba sem kerülne, 
hogy ki lesz a fenntartó, ki lesz a működtető, és ezt miből kell megoldani. A 
továbbiakban utal Dr. Farkas József alpolgármester szavaira, amikor személyét, 
és családtagját a hitében többször diszkriminálta. Ezt visszautasítja, mivel ez 
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személyiségi jogokat sért. A továbbiakban több település református közép- és 
felsőfokú oktatási intézményeit sorolva hangsúlyozza, hogy a Református 
Egyház ezeket az intézményeket jól működteti, és sajnálja, hogy Szeghalmon ez 
nem valósult meg. Kéri, hogy emlékezzenek mindannyian az alapítókra még 
ebben az időben is. További bejelentése arra vonatkozik, hogy Szeghalmon 
adminisztrációs hiba miatt tartós élelmiszer kiosztására nem kerülhetett sor. 
Amennyiben lehetőség adódik, kéri, hogy a jövőben ezt meg kell valósítani, meg 
kell szervezni. 
 
Macsári József polgármester: A sajtóhírekből tudható, hogy 228 település nem 
vállalta iskoláik működtetését, Szeghalom Város Önkormányzata pedig vállalta. 
Amennyiben a gimnáziumi oktatást leválasztja a KIK, akkor a működtetés az 
Önkormányzat feladata lesz, ezt a szándékot a Képviselő-testület korábban már 
kinyilvánította döntésében. A szociális támogatással kapcsolatban elmondja, 
hogy az arra rászorulók részére nagy összegű szociális juttatást terveznek a 
költségvetésben minden évben, és ennek tervezésére mindig nagy gondot fordít 
az Önkormányzat. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A Pénzügyi Bizottság javaslatát terjeszti elő 
Macsári József polgármester egy havi bruttó bérének megfelelő összegű 
jutalmazására, mivel erre adott a pénzügyi lehetőség. A környező településekkel 
ellentétben Szeghalom város gazdálkodása változatlanul stabil, 
kiegyensúlyozott. Tervezett beruházások teljesülnek, a közmunkaprogramot 
bővítik. A felsorolt indokok alapján javasolja a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. tv. 4/A § alapján egy havi illetménynek megfelelő 
jutalom kifizetését a bérmegtakarítás terhére. 
 
Bartis Márton alpolgármester: A szóbeli bejelentés tárgyalására átveszi a 
képviselő-testületi ülés vezetését. Támogatja a fenti javaslatot, és kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólást. Megállapítja, hogy a szóbeli javaslattal 
kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a polgármester úr 
jutalmazására vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 
 
Macsári József polgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt 
nem vesz részt a szavazásban. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

H a t á r o z a t 
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180/2012. (XII. 11.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 4/A. § alapján Macsári József 
polgármester részére egy havi munkabérének megfelelő összegű jutalom 
kifizetését állapítja meg a bérmegtakarítás terhére. 
 
Megbízza az alpolgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartis Márton alpolgármester 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni képviselőtársainak a fenti döntést. 
Megállapítja, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülésen egyéb bejelentés 
nincs, és az ülést lezárja. A soron következő ülés időpontja: 2012. december 14-
én 14.00 óra, amelyre tisztelettel várja a Képviselő-testület és bizottságok 
tagjait. 
 

K.m.f. 
 
 
 

   Macsári József sk.       Dr. Pénzely Erika sk. 
       polgármester                              jegyző 

 

 
 
 
 


