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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 
27-én tartott nyilvános üléséről a Polgármesteri Hivatal 45. sz. 
tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor 
képviselő-testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, Valastyánné Győri 
Piroska aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői, önkormányzati 
intézményvezetők, valamint a napirendi pontokkal érintett meghívottak, és 
érdeklődők 
Jegyzőkönyv-vezető: Farkasné Gali Mária  
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket, önkormányzati képviselőket, napirendi pontokkal érintetteket, 
valamint a városi televízión keresztül a lakosságot. Megállapítja, hogy 6 fő 
képviselő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést 
megnyitja. A hiányzó képviselők igazoltan vannak távol. Javasolja a meghívón 
szereplő napirendek tárgyalását úgy, hogy az 5/6., 5/7. és 5/11. sz. 
előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják, továbbá a Pénzügyi Bizottság javaslatára 
az 5/8. sz. napirendet, a vagyonrendeletet vegyék le a napirendről azzal, hogy az 
részletes kidolgozás után ismét előterjesztésre kerüljön. A javaslatot szavazásra 
bocsátja, és 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 
előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás 
nincs, és a jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
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15/2012. (II. 27.) Ökt. sz.  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
2. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
Előadó: Macsári József polgármester 
(Dr. Farkas Erzsébet képviselő e napirendnél érkezett az ülésre, így a Képviselő-
testület létszáma 7 főre emelkedett.) 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés tartalmazza Szeghalom Város 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének rendelet-tervezetét, az ehhez 
kapcsoló táblázatokat, valamint a középtávra szóló fizetési kötelezettségeket 
tartalmazó határozati javaslatot. Az írásos anyagot tekintve formájában és 
összegszerűségében is lényeges változások vannak 2011. évihez képest. A 
költségvetés szerkezetét a jogszabályi előírások szerint kellett átalakítani, a 
közpénzek átlátható, nyílt felhasználásának figyelembevételével, amelyet az 
Országgyűlés elfogadott. Az összegszerűség csökkenésének egyik oka: 2012. 
január 1-től nem jelenik meg a város költségvetésében a több, mint 200 millió 
forint, amely a Tűzoltóság költségvetése volt, mint kötött felhasználású 
normatíva. Ez évben nem tudnak annyi embert foglalkoztatni a közmunka 
program keretében, mint 2011-ben, amikor a bérpótló juttatásban részesülő 458 
főt foglalkoztatni tudta az Önkormányzat hosszabb-rövidebb időre. Sajnos nem 
ismétlődik meg az a nagy beruházás a városban, amelynek a pénzügyi zárása 
2011-ben a felhalmozási kiadásoknál 600 millió forintos tételben jelentkezett. A 
gyermeklétszám csökkenése miatt 2012-ben csökkentek a normatívák, és 
vannak bevételkiesések a költségvetési törvényből fakadóan is, illetve a 
jövedelem differenciálódás miatt a városra eső összeg több mint 16 millióval 
kevesebb a tavalyinál. Minimális mértékben a szociális normatívák nőttek 2012-
ben, mivel a térség jövedelmi viszonyait tekintve növekedett a szociálisan 
rászorultak rétege, és a normatívából többet kellett igényelni. A személyi jellegű 
kiadások csökkentek az elmúlt évihez képest, ugyanakkor az intézményekkel 
történt költségvetési egyeztetések során valamennyi intézménynél biztosítva 
lettek azok a dologi jellegű kiadások, amelyek a legnagyobb tételt jelentik egy-
egy intézmény gazdálkodásában. Figyelembe lett véve a 2 %-os ÁFA emelkedés 
is, valamelyest csökkennek a szociálpolitikai kiadások, mivel a bérpótló 
juttatásként emlegetett szociális járadék 28.500,- Ft-ról 22.800,- Ft-ra csökkent, 
és változó mértékű az önkormányzati kiegészítés ezekhez a feladatokhoz. 
Örvendetes, hogy az előterjesztett költségvetés tartalmazza mindazokat a 
szociális támogatásokat, amelyeket a szociális törvényen túl a szociális 
rendeletében meghatározott a Képviselő-testület. Egy feszített költségvetés lett 
előterjesztve 2012-re, több adható elem kimaradt, de a város gazdálkodásának 
stabilitását csak így lehet megőrizni, illetve az intézmények működésének 
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biztonságát. Vannak új intézmények, amelyek nem teljes gazdasági évben 
működtek a 2011-es költségvetési évben, a mai ülésen ehhez kapcsolódó 
előterjesztés is szerepel napirendként. Próbálnak minden intézményt megfelelő 
szinten működtetni, amely az önkormányzati törvényben nem kötelező 
feladatként jelenik meg Szeghalom város feladatai között. A költségvetés ebben 
az évben is csak úgy tud egyensúlyban maradni, hogy az előző évi 
pénzmaradványt kötelezően kimutatják, részben működésre, részben 
felhalmozásra. Jelenleg még nem lehet tisztán látni, hogy melyek azok a 
feladatok, amelyek nagyobb kiadást jelenthetnek az év során Szeghalom város 
vonatkozásában. Konkrét összeget még nem lehet tudni, de a víztorony 
felújításával kapcsolatos kiadásokra számítani kell. A felhalmozási kiadásoknál 
több olyan felhalmozási átadott pénzeszköz van a költségvetésben nevesítve, 
amely 100 %-os pályázat megvalósításához kapcsolódik, de nincs rá esély, hogy 
a 2012-ben így beállított összeg visszaforduljon és javítsa a működés 
egyensúlyát, illetve a likviditást. Sőt van olyan felhalmozásra átadott 
pénzeszköz, amely majd 2014-ben fog megjelenni visszatérülésként a város 
költségvetésében. Tehát a jogszabályi kötöttségeknek megfelelően történtek 
több körben az előkészítések, és a Hivatal munkatársainak is nagy munkája van 
abban, hogy egy közel 1,8 milliárdos bevétel-kiadási főösszegű költségvetést 
tudtak előterjeszteni. Összevont bizottsági ülésen tárgyalták az anyagot, a 
bizottságok egyhangúlag egyetértettek, és elfogadásra javasolták Képviselő-
testületnek a 2012. évi költségvetési rendeletet. Kéri a napirenddel kapcsolatos 
hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Összevont bizottsági ülésen valóban részletesen, szám 
szerint véleményezték a költségvetést. A 2011-ben megvalósult és 2012-ben 
kifizetésre kerülő beruházások be vannak állítva a költségvetésbe. Nincs rá 
garancia, hogy 2012-ben ezek a pénzek visszajussanak a városhoz? Véleménye 
szerint sok más településsel ellentétben Szeghalom város költségvetése stabilnak 
tűnik, elkövetett mindent a hivatal, a polgármester úr, és az intézmények vezetői 
is, hogy a költségvetés így készüljön el. Sajnálja viszont, hogy a Sport és 
Civilszervezetek Bizottság kevesebb pénzt tud nyújtani támogatásra, mivel a 
támogatásra szánt összeg 2 millióval kevesebb, mint az eddigi években. 
Továbbiakban megjegyzi, hogy kéri a szigor betartását és betartatását a 
költségvetéssel kapcsolatban. 
 
Elek Ferencné testületi tag, mint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
elnöke: Az összevont bizottsági ülésen részletesen megvitatták a költségvetés 
anyagát, amelyből kitűnik, hogy azt 2 komoly megvonás érinti, az egyiket a 
fentiekben képviselőtársa már elmondta. E miatt kevesebb támogatást tudnak 
biztosítani a civilszervezeteknek, egyesületeknek, és főképpen azokat 
támogatják majd, akik legtöbbet tesznek a városért. Szó volt az összevont 
bizottsági ülésen a „halom” nevű települések találkozójának megrendezéséről, 
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erre mindenképpen tartalékot kell biztosítaniuk, mivel nagy városi 
rendezvényről lesz szó, és akik itt közreműködnek civilszervezetek, azokat 
támogatniuk kell. Sajnálja, hogy a cafatéria juttatást nem tudják biztosítani az 
intézmények dolgozói részére, több vád is jelentkezett ezzel kapcsolatban, mivel 
a többi településeken megkapják. Jelen pillanatban erre az Önkormányzat 
költségvetésében semmilyen lehetőséget nem láttak, de talán ha az év során 
megengedi a város költségvetése, akkor év végén erre visszatérhetnek. Erre 
szeretne a polgármester úrtól választ kapni. Valóban egy korrekt költségvetés 
lett előterjesztve, ami csak a legszükségesebb kiadásokat tartalmazza, és talán 
így megoldható lesz, hogy ebben az évben is adósság nélkül zárják az évet. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke: A 
mostani költségvetés elkészítésénél ugyanaz a szempont szerepelt, mint az 
elmúlt évek folyamán, hogy a város gazdálkodása továbbra is stabil maradjon. 
Számtalan indok miatt kellett elvonni, átcsoportosítani dolgokat, és véleménye 
szerint nagyon sok függ az intézmények odafigyelésén. Fontos szempont volt, 
hogy a város és az önkormányzati intézmények továbbra is működőképesek 
legyenek, de mint mondta, legfontosabb a stabilitás. Nagyon nehéz bizonyos 
pénzeket elvonni, a költségvetést szűkíteni, de ez által szükséges a 
takarékoskodás minden területen. Éppen ezért arra kéri az intézményvezetőket, 
hogy ennek megfelelően próbáljanak az év folyamán gazdálkodni, ugyanis a 
keretszámok tarthatóak gondos odafigyeléssel. Mindezek alapján javasolja 
képviselőtársainak a költségvetés elfogadását. 
 
Macsári József polgármester: Ács Zsolt képviselőtársának felvetésére 
válaszolva elmondja, hogy azok a felhalmozási jellegű pénzátadások, amelyek 
megjelennek a költségvetésben 3 nagy tételből állnak. Ilyen az ivóvízminőség-
javító programhoz kapcsolódó önrész, amely nem tud visszaforogni a 
költségvetésbe 2013-ban, mivel a beruházás 2014-ben fejeződik be, ez a tétel 
egyébként komoly terhet jelent a gazdálkodásban. Másik legnagyobb tétel a 
Körösladány-Szeghalom közötti kerékpárút építése, ez várhatóan 2012-ben 
kezdődik, és év végével fejeződik be, a pénzügyi zárás az év utolsó hónapjaiban 
várható. Ez a pályázat 100 %-os támogatottságú, de a két településnek a teljes 
kivitelezési összegre eső ÁFÁ-t meg kell finanszírozni, és az ÁFA törvény miatt 
nincs esély arra, hogy ez az összeg visszaforogjon. Itt várható, hogy az általános 
forgalmi adó 2013-ban bevételként megjelenik a költségvetésben. A cafatériát 
említve, a környező településeken ezt biztosítják, de tudomása szerint a 
költségvetésük hitelt is tartalmaz. Az Önkormányzat költségvetésének alakulása 
függvényében, illetve a fejlesztések, felhalmozási kiadások visszafogásával 
amennyiben lehetőség lesz, biztosítják a közalkalmazottaknak ezt a juttatást. A 
város költségvetésének féléves tárgyalásakor erre a kérdésre visszatérnek, és 
megvizsgálják a lehetőségeket. Egyetért azzal a képviselői felvetéssel, hogy ezt 
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a költségvetést valamennyi intézménytől szigorúan számon kell kérni akár 
időarányosan is. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Az elmúlt 10 évnek a legkisebb összegű 
költségvetése került előterjesztésre 2012-ben. A legtöbb a 2,8 milliárd forintos 
volt, a szennyvíz beruházás alkalmával. Jelenleg csökkent a Tűzoltóság 
költségvetésével az összeg, és Szeghalom város túl van a nagyobb 
fejlesztéseken, ami több településen még most van folyamatban. Mindenképpen 
jónak mondható, hogy a város költségvetése forráshiány mentes. Örömmel látja, 
hogy az iparűzési adó és a súlyadó bevétel tervezése azonos a tavalyival, ami 
meghatározó bevételt jelent, és ha ez megvalósul nagyobb problémák nem 
jelentkezhetnek. Kicsit válságosnak érzi a helyzetet, mivel tudvalévő, hogy az 
általános és középiskola elkerül a várostól, és elmaradnak a tervezett felújítások 
az iskoláknál, illetve a gyermekélelmezési központnál, hiszen ha állami 
tulajdonba kerülnek az intézmények, akkor ez már nem az önkormányzat 
feladata lesz. Sajnálja, hogy elmarad a tanuszoda építése, amit közel 10 éve 
felvet mindig a költségvetés tárgyalása kapcsán. Kétségtelen, és igaz, hogy a 
polgármester eddigi pénzügyi óvatossága bevált, de bízik abban, hogy talán ez is 
megvalósulhat egyszer a városban az itt lakók örömére. Az anyagból kitűnik, 
hogy az intézményeknek adott a lehetőség a működésükre, de sajnálja a cafatéria 
juttatás elmaradását, illetve a civilszervezetek számára nyújtandó támogatás 
csökkentését, de vannak pályázati lehetőségek is, amit ki kell használni 
mindenkinek. Az előterjesztett költségvetést jónak és elfogadhatónak tartja. 
Megjegyzi, hogy az elmúlt 8 évben állandóan arról volt szó, ha váltás lesz a 
kormányzatban, akkor az önkormányzatok milyen jól lesznek majd 
finanszírozva, de hát látható, hogy most sincs több pénz, sőt lényegesen 
kevesebb pénzből kell az önkormányzatoknak működniük. Úgy gondolja, hogy 
ez a gazdálkodás, amit Szeghalom város folytatott az elmúlt évek folyamán, az 
biztonságossá tette a város működését, még akkor is ha szűkösen kellett 
gazdálkodni. Javasolja Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását, és 
egyetért azzal, hogy ezt nemcsak elfogadni, hanem szigorúan be is kell tartani. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, és elsőként 
szavazásra bocsátja Szeghalom Város Önkormányzata középtávra szóló fizetési 
kötelezettségeit tartalmazó határozati javaslatot. Szavazás eredményeként 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag –az 
alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 

16/2012. (II. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. tv. 29. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve jelen 
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előterjesztés 1. sz. mellékletében részletezettek szerint fogadja el a középtávra 
szóló saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegét. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
1. sz. melléklet a 16/2012. (II. 27.) Ökt. sz. határozathoz 
 

Szeghalom Város Önkormányzata középtávra szóló saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeinek várható összege 

2013-2015. években 
          adatok e Ft 

Bevétel megnevezése Évek 
 2013 2014 2015 

Helyi adók 245.000 240.000 240.000 
Vagyon, vagyonértékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel 

 
17.000 

 
17.000 

 
17.000 

Osztalék, koncessziós díj, 
hozambevétel 

 
0 

 
0 

 
0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 2.500 2.500 2.500 
Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 
 

0 
 

0 
 
0 

Saját bevételek mindösszesen 264.500 259.000 259.500 
 
Fizetési kötelezettség megnevezése Évek 
 2013 2014 2015 

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 

 
0 

 
0 

 
0 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 

 
0 

 
0 

 
0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
(pl. kötvény) 

 
0 

 
0 

 
0 

Adott váltó 0 0 0 
Pénzügyi lízing 0 0 0 

Halasztott fizetés 0 0 0 
Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 
 

0 
 

0 
 
0 
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Fizetési kötelezettségek 
mindösszesen: 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja a 2012. évi 
költségvetésről szóló rendelet-tervezetet. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
3/2012. (II. 28.) számú önkormányzati rendelete  

Szeghalom Város Önkormányzatának  
2012. évi költségvetéséről  

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

I. FEJEZET  
Általános rendelkezések  

A rendelet hatálya  
1. §  

 
A rendelet (továbbiakban ÖR.) kiterjed a város költségvetéséből önállóan 
működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire.  
 

II. FEJEZET  
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése  

2.§  
 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének  
a) bevételi főösszegét 1.792.153 e Ft-ban 
b) kiadási főösszegét 1.792.153 e Ft-ban 

állapítja meg.  
 
(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) pontjában meghatározott bevételi 
főösszeget az alábbi bontásban határozza meg:  

a) működési bevételek 1.536.158 eFt 
b) felhalmozási bevételek 83.627 eFt 

 
Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 1.619.785 e Ft  
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c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 172.368 e Ft  
Pénzforgalom nélküli bevételek 172.368 eFt  
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 1.792.153 e Ft  
 
(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadási 
főösszeget az alábbi bontásban határozza meg:  

a) működési kiadások 1.592.797 e Ft 
b) felhalmozási kiadások 199.356 e Ft 

 
Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 1.792.153 e Ft  
 
(4) A Képviselő-testület az ÖR. 2. § (2) a) pontjában meghatározott működési 
bevételek és az ÖR. 2. § (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások 
különbözeteként 56.639 e Ft működési hiányt állapít meg; egyben úgy dönt, 
hogy a keletkezett hiányt belső finanszírozással az előző évi működési célú 
pénzmaradványból finanszírozza.  
 
(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2. § (2) b) pontjában meghatározott 
felhalmozási bevételek és az ÖR. 2. § (3) b) pontjában meghatározott 
felhalmozási kiadások különbözeteként 115.729 e Ft felhalmozási hiányt állapít 
meg; egyben úgy dönt, hogy a keletkezett hiányt belső finanszírozással az előző 
évi felhalmozási célú pénzmaradványból finanszírozza.  
 
(6) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 1. mellékletében 
foglaltaknak megfelelően 60.819 e Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:  
 

a) általános tartalék 24.100 e Ft 
b) felhalmozási céltartalék 36.719 e Ft 

 
melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:  
 
ba) Szeleskerti főgyűjtő csatorna II. ütem pályázati önereje  
bb) Tildy u. 17. alatti iskolaszárny felújítás pályázati finanszírozása  
bc) Gyűjtő utak pályázati önereje  

3. § 
 
A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 
előirányzatokat mérlegszerűen, finanszírozási célú műveletekkel, egyensúlyban 
a 4. melléklet szerint fogadja el.  
 

Költségvetési bevételek  
4. §  
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(1) Az önkormányzat 2012. évi összevont bevételeinek forrásonkénti 
összetételét az 1. melléklet tartalmazza.  
 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, 
továbbá az önállóan működő költségvetési szerveinek működési, felhalmozási 
bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint fogadja 
el.  
 
(3) A 2011. évi CLXVIII. tv-ben meghatározott állami hozzájárulások és 
támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 17., 18., 19. és 20. 
mellékletei mutatják be.  
 

Költségvetési kiadások  
5. §  

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó 
továbbá az önállóan működő költségvetési szerveinek működési, felhalmozási 
kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 1. és 3. melléklete szerint 
fogadja el.  
 
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti, kiemelt 
kiadási előirányzatait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre tervezett felhalmozási 
kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 10.mellékletben 
meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósult/megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 11. 
melléklet szerint határozza meg.  
 
(4) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és 
feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 16. melléklet mutatja be.  
 

6. §  
 

Az önkormányzat kezességvállalásait, az önkormányzat által nyújtott közvetett 
támogatásokat valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 7., 8. és 9. 
melléklet, a Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését 
elfogadó határozatát a 21. melléklet tartalmazza.  
 
 
 
 
 



 10

7. §  
 

Az önkormányzat 2012. évi várható bevételei és kiadási előirányzatainak 
teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 22. melléklet 
tartalmazza.  

8. §  
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012-2015. évre a gördülő tervezés 
keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és 
felhalmozási részletezésben a 15. melléklet szerint fogadja el.  
 

9. §  
 
A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézmények 
költségvetését és támogatását bemutató adatokat a 12.melléklet, a 2012.évre 
vonatkozó társadalom-és szociálpolitikai kiadásokat tartalmazó adatokat a 13. 
melléklet, míg a nyújtott támogatásokat és pénzeszköz átadásokat bemutató 
adatokat a 14. melléklet szerint elfogadja.  
 

A költségvetési létszámkeret  
10. §  

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

III. FEJEZET  
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok  

11.§  
 
Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
megváltoztathatóak.  

12. §  
 

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési 
rendelet módosítása.  
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési 
fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot 
biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.  
 

13. §  
 

Az önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó intézményei saját 
hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-
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módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 
napon belül köteles tájékoztatni.  

14. §  
 

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

15. §  
 

Az intézmények finanszírozása nettó módon, az intézmények által készített 
előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.  
 

IV. FEJEZET  
Záró rendelkezések  

16. §  
 

Ez a rendelet 2012. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 
2012. január 1. napjával kell alkalmazni.  
 
3. sz. napirend: Köztisztviselők 2012. évi teljesítményértékelés céljainak 
meghatározása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés a köztisztviselők 2012. évi 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló, kiemelt célok meghatározását 
tartalmazza, amelyet a bizottságok véleményeztek és elfogadásra javasoltak 
Képviselő-testületnek. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nem volt, majd a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
17/2012. (II. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
köztisztviselők 2012. évi teljesítményértékelésének alapjául szolgáló, a 
kiemelt célokról szóló előterjesztést, és a kiemelt célokat az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
1./ Kiemelten fontosnak tartja, hogy folyamatosan rendelkezésre állnak a 
település helyzetére, illetve annak változásaira vonatkozó információk, 
előrejelzések, elemzések. 
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2./ Kiemelten fontosnak tartja, hogy teljes körű kép mutatja az önkormányzat 
rendelkezésére álló legfontosabb erőforrásokat, lehetőségeket, amelyek a döntési 
mozgásteret behatárolják. 
 
3./ Kiemelten fontosnak tartja a település hosszú távú komplex fejlesztésének 
biztosítását. 
 
4./ Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése. Pályázatok 
szakszerű elkészítése, szükség esetén külső szakember bevonásával. 
 
5./ Kiemelten fontosnak tartja a helyi közszolgáltatások körébe tartozó 
intézmények és szolgáltatások színvonalának emelését és a szolgáltatásokat 
igénybe vevő polgárok megelégedettségének javítását, valamint a település 
működtetése eredményességének emelését. 
 
6./ Kiemelten fontosnak tartja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai 
érvényesüljenek, erősödjenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei. 
 
7./ A beruházások, felújítások szakszerű bonyolítása.  
 
8./ Javítani kell az ügyintézés törvényességi színvonalát oly módon, hogy 
csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma. 
 
9./ Határidőre készüljön el a költségvetési koncepció. Határidőre kell benyújtani 
a költségvetési javaslatot. 
 
10./ A helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával növekedjenek az 
önkormányzat bevételei. 
 
11./ A közfoglalkoztatás folyamatos figyelemmel kisérése, végrehajtása. 
 
12./ Határidőre elő kell készíteni az egyéni teljesítménykövetelmények 
meghatározását, illetve azok teljesítésének értékelését. 
 
13./ Erősíteni kell a közterület felügyelet megelőző tevékenységét. 
 
14./ Biztosítani kell a testület törvényes működésének alapfeltételeit. A 
testületnek határidőre el kell készíteni és a testületi tagok részére meg kell 
küldeni a döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat, biztosítani kell, hogy 
az érdekegyeztetés során a döntéssel érintettek kifejthessék véleményüket. 
 



 13

15./ Az előterjesztések, a rendeletek, és a határozatok szövegét úgy kell 
megszerkeszteni, hogy az egyértelmű, világos, a magyar nyelv szabályainak 
megfelelőek legyenek és szakmai kifejezéseket, csak akkor tartalmazzanak, ha 
azok nélkül a pontos jogi szabályozás nem oldható meg. 
 
16./ A közbeszerzések szakszerű lebonyolítása. 
 
17./ Fokozott figyelmet kell fordítani az Önkormányzat honlapjának folyamatos 
karbantartására, különös tekintettel a közérdekű adatok nyilvántartására. 
 
18./ A vagyon-nyilvántartási rendszer jogszabályoknak megfelelő, folyamatos 
karbantartása, aktualizálása. 
 
19./ Szervezeti átalakítás lebonyolítása. 
 
20./ A város belvízvédelmi biztonságának javítása. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határidő: 2012. március 1. és folyamatos 
Felelős: - Macsári József polgármester 
     - Szeghalom város jegyzője 
 
4. sz. napirend: A Képviselő-testület 2012. évi munkaterve 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Képviselő-testület 2012. évi munkatervét 
összevont bizottsági ülésen a bizottságok véleményezték, és elfogadásra 
javasolták Képviselő-testületnek. Kérdésként hangzott el, hogy mikor lesz az 
országgyűlési képviselő úrnak az elmaradt beszámolója. A képviselő úr 
tájékoztatása szerint erre a márciusi ülésen kerül sor, amikor nem lesz 
parlamenti ülés, tehát változhat a munkaterv szerinti időpont péntekre. Kéri a 
munkatervvel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A márciusi munkatervben szerepel a Tűzoltóság 
beszámolója, nem tudja ez ésszerű-e, hiszen már nem tartoznak az 
Önkormányzat fennhatósága alá. 
 
Macsári József polgármester: Mindenki számára fontos a Tűzoltóság 
beszámolója, még akkor is, ha állami Tűzoltóságról van szó, tájékoztatásként a 
Rendőrség beszámolója is minden évben napirenden van, pedig a Rendőrség 



 14

szintén nem része Szeghalom város költségvetésének. Ezekre a tájékoztatásokra 
a Képviselő-testület és a lakosság is igényt tart. 
 
Elek Ferencné testületi tag: Tekintettel a Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázatra, ennek elbírálását 
az aktuális hónapban napirendre tűzhetik. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A márciusi ülésre tervezett országgyűlési 
képviselői tájékoztatóval kapcsolatban megjegyzi, hogy jó lenne, ha az 
országgyűlési képviselő úr írásban előterjesztést készítene a képviselő-testületi 
ülésre az elmúlt 2 évben végzett tevékenységéről. 
 
Macsári József polgármester: Az igazgatói álláshelyre kiírt pályázat 
elbírálására a határidő lejárta után kerül, sor és ez a bejelentésekben szerepelni 
fog. Fenti vélemények után javasolja az előterjesztett 2012. évi munkatervet 
elfogadásra, és azt szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeként megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
18/2012. (II. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi 
munkatervét az alábbiak szerint határozza meg. 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2012. évi MUNKATERVE: 

 
2012. március 26. (hétfő) 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) Tűzoltóság beszámolója 
3.) Jegyzői pályázat elbírálása 
4.) Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 

Gyűjtemény magasabb vezetői pályázat elbírálása 
5.) Bejelentések 

 
2012. április 23. (hétfő) 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadása 
3.) Munkaügyi Központ beszámolója 
4.) Bejelentések 

 
2012. május 21. (hétfő) 
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1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) Rendőrkapitányság beszámolója 
3.) Polgárőrség tájékoztatója 
4.) Gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok végrehajtásáról beszámoló 
5.) Bejelentések 

 
2012. június 25. (hétfő) 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) Tájékoztató a Bizottságok munkájáról 
3.) Bejelentések 

 
2012. július: TÁRGYALÁSI SZÜNET 
 
2012. augusztus 20.: ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS 
 
2012. szeptember 24. (hétfő) 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 
3.) Bejelentések 

 
2012. október 29. (hétfő) 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) Beszámoló az önkormányzati beruházások alakulásáról 
3.) Bejelentések 

 
2012. november 26. (hétfő) 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) Beszámoló az Önkormányzat III. n. éves gazdálkodásáról 
3.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 
4.) Az Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési terve 
5.) Bejelentések. 

 
2012. december  

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) Helyi adók felülvizsgálata 
3.) Lakbérek felülvizsgálata 
4.) Helyi autóbusz viteldíjának felülvizsgálata 
5.) Képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata 
6.) Bejelentések 

 
2013. január-február 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése 
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3.) Teljesítménykövetelmények meghatározása 
4.) Az Önkormányzat 2013. évi munkaterve 
5.) Bejelentések 

 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: Folyamatos, Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
5/1. sz. napirend: Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ 2012. évi 
munkaterve 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az intézmény 2012. évi munkatervét összevont 
bizottsági ülésen a bizottságok véleményezték, és javaslat hangzott el a „halom” 
nevű települések találkozójának megszervezésére, hogy első alkalommal 
Szeghalmon legyen. A költségvetés tárgyalásakor az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság elnöke részéről javaslat hangzott el, hogy a város 
költségvetésében mindenképpen tartalékot kell biztosítani a programra, és ez a 
civilszervezetek számára juttatott összeg felosztására vonatkozott. Az összevont 
bizottsági ülésen is megfogalmazódott, hogy mindezt koordinálja az Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottság, kapjon segítséget az intézmény a bizottságtól 
azáltal is, hogy azok a civilszervezetek, akik részt vesznek a program 
kidolgozásában, megfelelő támogatásban részesüljenek. Fő irányelvként azt kell 
alkalmazni a támogatások odaítélésekor, hogy melyek azok a civilszervetek, 
akik a város érdekében az év során milyen rendezvényeket tartanak. Összevont 
bizottsági ülésen a bizottságok megvitatták a munkatervet, azzal egyetértettek és 
elfogadásra javasolták Képviselő-testületnek. Kéri ezzel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. 
 
Elek Ferencné testületi tag, mint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
elnöke: A munkatervvel kapcsolatban elmondja, hogy az intézmény dolgozói 
jóval több feladatot, tevékenységet látnak el úgy a Művelődési Központban, 
mint a Sportcsarnokban, ami az írásos anyagban szerepel, a civilszervezetek 
programjait is tekintve. 
 
Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja az 
intézményvezető által előterjesztett munkatervet. 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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19/2012. (II. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ 2012. évi munkatervét, a határozat 
melléklete szerint.  
 
5/2. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola igazgatói álláshelyére pályázat kiírása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés pályázati felhívást tartalmaz a 
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatói 
álláshelyére. Jelenleg Hegyesi Sándor megbízott igazgató látja el az intézmény 
vezetését, megbízatása 2012. június 30-ig szól, és addig el kell bírálni az 
igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatokat. Az anyagot az összevont 
bizottsági ülésen a bizottságok véleményezték, és elfogadásra javasolták 
Képviselő-testületnek. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nem volt, majd a pályázati felhívást szavazásra bocsátja. 
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 
20/2012. (II. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola magasabb vezetői beosztás 
ellátására az alábbi pályázatot írja ki: 

  
Pályázati felhívás 

Szeghalom Város Önkormányzata 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, a 
Közoktatásról szóló törvény 18. §-a, valamint a 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet 
5. §-a  alapján pályázatot ír ki a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskola Szeghalom, magasabb vezetői (igazgatói) beosztás 
ellátására. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
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A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama: A magasabb 
vezetői megbízás határozott időre 5 évig szól, 2012. július 1-től 2017. július 15-
ig. 
A munkavégzés helye: Szeghalom Dózsa Gy. u. 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: 
Az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak, szakmai követelményeknek, 
valamint a fenntartói döntéseknek megfelelő – működtetése, munkáltatói jogkör 
gyakorlása az intézményi dolgozók tekintetében. 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
- egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-
szakvizsga, 
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
-nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás. 
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 időpontja: 2012. július 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK-n történő megjelenéstől 
számított 30 nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információ: Macsári József 
polgármester, T: 66/371-611. 
A pályázat benyújtásának módja: 
- személyesen Macsári József polgármester részére 
- postai úton: Szeghalom Város Önkormányzat Macsári József polgármester, 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni: 
„IGAZGATÓI PÁLYÁZAT” 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 30. 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
- KSZK 
- Oktatási és Kulturális Közlöny 
- Szeghalom város honlapja: www.szeghalom.hu 
- Sárrét TV Szeghalom 

http://www.szeghalom.hu/
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A pályázat elbírálásának rendje: A véleménynyilvánításra jogosultak 
véleményének kikérése után a pályázatokat Szeghalom Város Képviselő-
testülete bírálja el. 
 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben 
szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Azonnal, illetve értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
5/3., 5/3/1. sz. napirend: Tűzoltóság kérelme előirányzat módosításra 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Mindkét kérelem a Tűzoltóság előirányzat 
módosítására vonatkozik. Szeghalom Tűzoltóság költségvetése 2011. évben 
Szeghalom Város Önkormányzat költségvetésének része volt, így abban 
bármilyen előirányzat módosítás, átcsoportosítás a saját költségvetésén belül a 
Képviselő-testület döntése alapján lehetséges, ezért került előterjesztésre. 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti indokok alapján 
támogassa a Tűzoltóság átcsoportosítás iránti kérelmeit, ami kötelezettséget nem 
jelent az Önkormányzat számára. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, 
észrevételeket. Összevont bizottsági ülésen megvitatták a kérelmeket, azokat 
támogatták a bizottsági tagok, és mindkét esetben javasolták az átcsoportosítást. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, és az előterjesztéseket szavazásra 
bocsátja, amelynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 
H a t á r o z a t 

 
21/2012. (II. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Szeghalom Hivatásos Tűzoltóság Szeghalom által benyújtott előirányzat 
módosításra vonatkozó kérelmeket, és indokaik alapján engedélyezi: 
 

1. A személyi juttatások módosított előirányzatából átcsoportosítani 
6.000.262,- Ft-ot a felújítási és a beruházási kiadások módosított 
előirányzatára; 

2. A munkaadói járulékok módosított előirányzatából átcsoportosítani a 
dologi kiadások módosított előirányzatára 2.673.060,- Ft-ot. 
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Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
5/4. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény kérelme költségvetési átcsoportosításra 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A költségvetés tárgyalásakor elhangzott, hogy  
2011-ben a múzeum és könyvtár júliustól összevont, új intézményként működik, 
és nem volt megfelelő bázis a költségvetésében. Az előterjesztés arról szól, hogy 
a működési céltartalékból 2011. vonatkozásában átcsoportosítást engedélyezzen 
a Képviselő-testület, mivel nem a költségvetésében meghatározottak szerint 
alakultak a felmerült költségek. Összevont bizottsági ülésen bizottságok 
támogatták a kérelmet, kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, 
hogy hozzászólás nem volt, majd a kérelmet szavazásra terjeszti. Szavazás 
eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
22/2012. (II. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nagy 
Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
költségvetési átcsoportosításra vonatkozó kérelmét, és indokaik alapján 
engedélyezi az 1.015.927,- Ft átcsoportosítását a dologi kiadás fedezetére, a 
működési céltartalék terhére. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
5/5. sz. napirend: Művelődési, Sport és Szabadidő Központ Alapító Okirat 
módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az alapító okirat módosítását, e szerint 
a 9. pont módosítása miatt került sor az előterjesztésre. Összevont bizottsági 
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ülésen bizottságok egyetértettek a módosításra vonatkozó határozati javaslattal, 
és kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, majd a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeként megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
23/2012. (II. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, 
Sport,- és Szabadidő Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja. 
 
1.) Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
  TEÁOR 900400: Művészeti létesítmények működtetése 

TEÁOR 7490 Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tudományos 
műszaki tevékenység 

  TEÁOR 5914 Filmvetítés 
 
  Alaptevékenységek: 

552001: Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
591000: Film, videó, televízió műsorgyártás 
680002: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
910502: Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 
931102: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett 
alaptevékenységek: 
680002: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
749031: Módszertani szakirányítás 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben foglaltak szerint 
az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása. 

 
2., Az alapító okirat módosítása 2012. március 1-én lép hatályba. 
 
Határidő: 2012. március 1. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
5/9. sz. napirend: Szeghalom Bocskai u. 5-7. sz. alatti társasház lakóinak 
fakivágási kérelme 
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Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Szeghalom Bocskai u. 5-7. sz. alatti társasház 
lakói már 2011-ben is kérték, hogy az általuk évekkel ezelőtt ültetett 5 db 
nyárfák kivágására engedélyt kapjanak. Összevont bizottsági ülésen 
megtárgyalták a lakók kérelmét, akik 81,6 %-ban a fák kivágása mellett 
döntöttek, ezért kérték újból az engedélyt. A bizottságok támogatták a kérelmet, 
javasolták Képviselő-testületnek engedélyezni a fakivágást, azzal a feltétellel, 
hogy ennek költségét, valamint a fák pótlásának költségét a lakók állják a közös 
költségükből. A fakivágási engedélyt az Aljegyző Asszony adja ki, mivel ez 
jegyzői hatáskör. Meg kell határozni a fafajtát is, amivel pótolni fogják a fákat, 
egyébként a lakók ezt is vállalták. Sok panasz volt a fák virágzása idején az 
ottani állapotokról, ezért fordultak a lakók kérelemmel a Képviselő-testülethez. 
Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Bizottsági ülésen felmerült annak tisztázása, hogy kinek 
a költségén lesznek kivágva a fák, és ki fogja elszállítani. Erről is határozni kell. 
 
Macsári József polgármester: Mint már említette, a kivágást és pótlást a lakók 
állják a közös költségükből, továbbá a fákat az Önkormányzat szállítja be, erről 
nem kell gondoskodniuk az ott lakóknak. Szavazásra bocsátja a fentieket, 
amelynek eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
24/2012. (II. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Bocskai 
u. 5-7. sz. alatti társasház lakóinak kérelme alapján engedélyezi a vonatkozó 
jogszabályok értelmében az ingatlan mögötti 5 db nyárfa kivágását. Az erre 
vonatkozó engedély kiadása a vonatkozó jogszabály alapján jegyzői hatáskör. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
5/10. sz. napirend: Szindikátusi szerződés közös energia beszerzéshez 
Előadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Korábban már kinyilatkozta a Képviselő-testület 
a szándékát, hogy csatlakozik a közös földgáz beszerzéshez, a korábbi évekhez 
hasonlóan. 3 kérdésben kell dönteni: meg kell erősíteni a fenti szándékot; a 
Képviselő-testület amennyiben egyetért azzal, el kell fogadnia a szindikátusi 
szerződést, amely az anyagtól eltérően kiegészül annyiban, hogy nemcsak 
önkormányzati társulásokat vonnak be a közös energia beszerzésbe, hanem 
egyéb költségvetési szervek számára is csatlakozási lehetőséget biztosítanak. Ez 
szélesíti azt a kört, amellyel elérhetnek egy 20 %-os tarifacsökkentést. 
Végezetül, ha elfogadja a Képviselő-testület a szindikátusi szerződést, abban is 
dönteni kell, hogy felhatalmazzák a polgármestert a szerződés aláírására. 
Összevont bizottsági ülésen bizottságok támogatták az előterjesztést, és kéri 
ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nem volt, 
majd az előterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:  

H a t á r o z a t 
 
25/2012. (II. 27.) Ökt. sz. 
 

1. Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja 
csatlakozási szándékát a Békés Megyei Önkormányzat 
koordinálásával létrejövő közös földgáz beszerzésre irányuló 
szindikátushoz. 

2. Jóváhagyja a csatolt Szindikátusi Szerződés tervezetét. 
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szindikátusi Szerződést 

aláírja, és a közös földgáz beszerzés ügyében eljárjon. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye mg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: 2012. március 05. és folyamatos 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szóbeli bejelentések: 
 
Macsári József polgármester: A Szeghalom Város Diákjaiért Közalapítványt 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapította. Az alapítvány 
évek óta nem működik, nem tölti be a funkcióját, ezért javasolja Képviselő-
testületnek, mint alapítónak, hogy a közalapítványt szüntessék meg, és a vagyon 
felhasználási céljaként jelöljék meg a Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervben 
megfogalmazott óvodai-bölcsődei feladatok ellátására, illetve az iskolai 
előkészítési feladatok ellátására. Az alapítvány vagyonát ebben a formában 
javasolja hasznosítani. A javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek 
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eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
26/2012. (II. 27.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Szeghalom Város Önkormányzata, mint alapító a Szeghalom Város Diákjaiért 
Közalapítványt megszünteti. Az alapítvány vagyonát a fenntartásában álló 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézménynek adja át, a Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Tervben megfogalmazott az intézményre vonatkozó feladatok, 
valamint az óvodás gyermekek iskolai előkészítését segítő feladatok ellátására. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határidő: Folyamatos, értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tájékoztatásképpen elmondja még, hogy az 
elmúlt hetek csapadékos és hideg időjárása kapcsán több olyan problémák 
merültek fel, amelyekkel szembesültek képviselőtársai, illetve a Hivatal 
munkatársai. A város szerencsés volt abból a szempontból, hogy a 
Belügyminisztérium által biztosított 1000 mázsa fát ki tudták osztani a hideg 
beállta előtt az arra rászorultak részére. A rendkívüli időjárás miatti felkészülés: 
az idős, egyedül álló, illetve beteg emberek figyelemmel kísérése nemcsak az 
önkormányzatnak volt feladatként meghatározva, hanem a 
katasztrófavédelemnek és a rendőrségnek is, hogy a tanyán élő emberek 
helyzetét figyelemmel kísérjék. Az Önkormányzat próbált segítséget nyújtani 
valamennyi rászoruló részére, hiszen a szükséges adatok rendelkezésre álltak. A 
problémák abból adódtak, hogy a lakosság egy rétege kihasználva a helyzetet, a 
különböző támogatásokra nemcsak az önkormányzatnál adta le az igényét, 
hanem a fenti hatóságoknál is a dupla támogatás reményében, és a kérelmezők 
nem voltak őszinték, hogy már részesültek támogatásokban. Ez igazságtalanság 
volt azokkal szemben, akiknek a rászorultsága valóban indokolt volt. A jövőben 
ilyen esetek elkerülése érdekében a Szociális Iroda munkatársai lesznek az 
illetékesek, akik megvizsgálják a rászorultságot, tehát szigorítani fogják az 
eljárást.  
 
A továbbiakban a Képviselő-testület, és az érdeklődők tájékoztatására elmondja, 
hogy a jelenlegi jogszabályok miatt gondozási díjat lehet megállapítani az 
óvodai-bölcsődei ellátottak részére. A Képviselő-testület elfogadta Szeghalom 
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Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetését, és ez nem tartalmaz 
gondozási díjat, amelyet meg lehetett volna állapítani azok részére, akik nem 50, 
illetve 100 %-os támogatással veszik igénybe az étkeztetést az intézménynél. 
Túl sok főt nem érintene a gondozási díj, ezért lényeges változást nem jelentene 
a város költségvetésében, így ezt nem állapították meg. A továbbiakban kérdezi 
képviselőtársait, hogy van-e közérdekű bejelentésük. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Szó volt a város költségvetése kapcsán a 10 millió 
forintos nagyságú támogatási keretről. Véleménye szerint nagyon sok 
civilszervezet nem tudja, hogy erre pályázatot lehet benyújtani. Szeretné a 
televízió nyilvánossága előtt elmondani, hogy aki az itt elhangzottakkal 
kapcsolatban tud hozzátenni a város kulturális tevékenységéhez és szeretne 
pályázni, akkor nyújtsa be a pályázatát. Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy 
milyen határidőt szabnak meg a pályázatok benyújtására, illetve mikor lesz 
döntés. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Sokan megkeresték az Újtelepről és a 
Széchenyi utcáról a tavalyi közútkezelői munka kapcsán, a közterületekkel 
kapcsolatban. Tavaly nagyobb felújítás volt a városban, a Széchenyi utcán csak 
kátyúzások, illetve kisebb javítások, az Újtelepen, pedig két nagyobb munka 
valósult meg, és további kátyúzások. A legrosszabb szakaszra a VII. XIV. utca 
kereszteződésére már nem volt pénze tavaly a Közútkezelőnek, így csak 
javítások voltak, de a mostani téli időjárás szintén sokat rontott az 
útszakaszokon. Javasolja a kritikus útszakaszokat újból végigjárni, illetve a 
félbehagyott munkát befejezni, és a kritikus részeket mielőbb megjavítani. 
Ebben kérik az érintett lakosok a polgármester úr segítségét. 
 
Macsári József polgármester: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottsághoz 
március 31-ig lehet benyújtani a támogatás iránti kérelmeket, ettől későbbi 
időpontot nem javasol, mivel vannak olyan egyesületek, civilszervezetek, 
akiknek korábban is lesznek programjaik a városi ünnepségeken. Itt a 
Hagyományőr Egyesületet és a Fiatalok Közösségét említi, illetve a 
sportegyesületeket, ahol kezdődnek a bajnokságok, és szükség van a 
támogatásra. A civilszervezetekről szóló törvénynek megfelelően kell majd 
eljárni a támogatások odaítélésénél. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
ez évben is úgy gazdálkodik a Bizottság, hogy tartalékalapot fog képezni, hiszen 
az év során adódhatnak olyan rendkívüli rendezvények is, amelyek szintén 
támogatásra érdemesek. Az útjavításokkal kapcsolatos felvetést jogosnak tartja, 
mivel valóban csak foltokban végezte el a Közútkezelő a munkákat, és feleannyi 
költségráfordítással, mint ahogyan azt tervezték. Az illetékesek elmondása 
szerint meg volt a forrás a teljes útszakasz javítására, de a megyében úgy kellett 
elosztani a forrást, hogy mindenhol jusson erre a célra, így sehol nem tudtak 100 
%-os mértékben eleget tenni az igényeknek. Való igaz, hogy nagyon rossz 
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állapotú az Újtelep, vagy az Arany J. utca másik része, amelyet nem érintett a 
felújítás. Azt tudja ígérni, hogy levélben megkeresik a Közútkezelőt, és 
információt kérnek az útjavítás várható időpontjára.  
Végezetül megköszöni képviselőtársainak eddigi munkáját, a lakosság 
figyelmét, és a nyilvános testületi ülést lezárja. Képviselő-testület a 
továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

Kmf. 
 
 

      Macsári József         Valastyánné Győri Piroska 
        polgármester                 aljegyző 

 
 
 
 
 


