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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
november 13-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről a Városi Polgármesteri 
Hivatal 47. sz. tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Mester Csaba, 
Dr. Farkas József alpolgármester, dr. Pénzely Erika jegyző, Valastyánné Győri 
Piroska aljegyző, Farkasné Gali Mária jegyzőkönyv-vezető 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő 
napirendi pont tárgyalását. Ezzel a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag 
egyetértettek. 
 
Napirend: Békés Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás 
módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Korábbi képviselő-testületi ülésen döntöttek a 
Békés Megyei Kormányhivatallal megkötendő, Szeghalmi Járási Hivatal 
létrehozásával kapcsolatos megállapodás aláírásáról. Azóta a Kormányhivatal a 
megállapodás módosítását kezdeményezte. A kormányablak kialakításáig az 
okmányiroda itt működik a Polgármesteri Hivatalban, ezért a Kormányhivatal a 
4 jelenlegi okmányirodát kéri ingyenesen biztosítani a feladat ellátásához. A 
rezsiköltségek arányosan lesznek megosztva az irodák ingyenes használata 
során. A határozati javaslatot elfogadásra javasolja, és ezzel kapcsolatban kéri 
képviselőtársaitól a véleményeket, észrevételeket. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Előreláthatólag mennyi időre szól az irodák 
biztosítása? 
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Macsári József polgármester: A földszinti irodákat előreláthatólag jövő év 
őszéig biztosítják, a kormányablak kialakításáig. A megállapodás módosítása 
arra is vonatkozik, hogy az átadásra kerülő létszám 9 fő, amely 2 üres 
álláshelyet tartalmaz. Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A határozati 
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
151/2012. (XI. 13.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei 
Kormányhivatallal a Szeghalmi Járási Hivatal létrehozásával kapcsolatban 
2012. október 31-én megkötött megállapodást módosítja. A Békés Megyei 
Kormányhivatal kérésére ingyenes használatot biztosít a Szeghalom Szabadság 
tér 4-8. számú ingatlan földszinti 4 irodájára az okmányiroda működtetése 
céljára. A használat megosztása kapcsán az üzemeltetési költségeket a Békés 
Megyei Kormányhivatal viseli az általa ingyenesen használt helyiségek után. 
Továbbá módosítja a megállapodást abban a tekintetben is, hogy az 
önkormányzati hivataltól a járási hivatalhoz átadásra kerülő létszám 9 fő, amely 
szám 2 üres álláshelyet tartalmaz. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított megállapodást írja alá. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
B e j e l e n t é s e k 
(Dr. Farkas József alpolgármester e napirendnél érkezett az ülésre.) 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Képviselő-testület korábban határozatot 
hozott Szeghalom Város Diákjaiért Közalapítvány megszüntetéséről. A bíróság 
meghozta döntését, és az új szabály szerint végelszámolás szükséges. A 
végelszámolási feladatokat személyesen segíti. Javasolja Nagyné Hajdu 
Erzsébet oktatási, művelődési vezető főtanácsost megbízni a végelszámolási 
feladatok ellátásával. 
 
Macsári József polgármester: Egyetért az elhangzottakkal, és javasolja 
Képviselő-testületnek elfogadásra a szóbeli javaslatot a végelszámoló 
kijelölésével kapcsolatban. A javaslatot szavazásra bocsátja, és megállapítja, 
hogy Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
152/2012. (XI. 13.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a 
Szeghalom Város Diákjaiért Közalapítvány (5520 Szeghalom, Szabadság tér 
4-8. sz., nyilvántartási száma: 1825) jogutód nélküli megszüntetésével 
kapcsolatos korábbi döntését. A végelszámolás kezdő időpontja a testületi-ülés 
időpontja. Megállapítja, hogy a cég vagyoni részesedéssel nem vett részt más 
jogalanyok működésében, és egyidejűleg díjazás megállapítása nélkül  Nagyné 
Hajdu Erzsébet oktatási, művelődési vezető főtanácsost választja meg 
végelszámolónak. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Elek Ferencné testületi tag: Tájékoztatást ad arról, hogy a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatója a Képviselő-testület 
tagjaihoz levelet juttatott el. Kérik, hogy az intézmény a szakképzés miatt ne a 
megyeközponti tankerülethez tartozzon, hanem az itteni tankerülethez. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: A Tantestület pedagógusainak aláírásával 
ellátott levél az országgyűlési képviselőhöz szól. Kérik, hogy az intézmény ne a 
Megyei Kormányhivatalhoz, hanem a Szeghalmi Járási Hivatalhoz tartozzon. 
Tudomása szerint, amennyiben a megyéhez tartoznak, a Tisza Kálmán és 
Harruckern János közoktatási intézmények maradnak, a Péter András 
Gimnázium ez utóbbinak lehet majd a szeghalmi tagintézménye.  
(Mester Csaba képviselő a bejelentés tárgyalásakor érkezett az ülésre.) 
 
Macsári József polgármester: A kérés a szakképzésre vonatkozik. Véleménye 
szerint az országgyűlési képviselő úr nem fogja támogatni a kérést. Nem 
támogatta ugyanis korábban azt sem, miszerint a szeghalmi szakképző iskola 
Békéscsabához tartozzon a TISZK vonatkozásában. Most nem jelente 
problémát, ha ehhez a TISZK-hez tartozna a település. Az intézmény igazgatója 
a levélben foglaltakkal kapcsolatban eddig még nem kereste meg, el kellene 
mondania, hogy számukra milyen megoldás mutatkozna előnyösnek. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Elmondja véleményét a fentiekkel kapcsolatban, hogy 
mi alapján kerülne sor az intézmény különválására. Kérdése a határidőre 
vonatkozik, és a reális lehetőségekre. 
 
Dr. Pénzely Erika jegyző: Az alapító okiratok módosítására lesz szükség, a 
telephelyek leválasztására és a feladatok megjelölésére. Az intézmény 
igazgatója mindazt, amit kérelmükben megfogalmaztak, még nem jelezte az 
Önkormányzat felé. Azokat a közoktatási intézményeket, amelyeket a 
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megyeközpontú tankerület elvisz, ott a működtetésüket is viszi. Azt már tudni 
lehet, hogy a szakképzésnek az Önkormányzat nem lesz működtetője. 
 
Mester Csaba testületi tag: Amennyiben itt marad a járásnál a szakképzés, 
akkor nagyobb ráhatással tud lenni az Önkormányzat.  
 
Dr. Pénzely Erika jegyző: Vagy a KIG-hez, az államhoz kerül a szakképzés, 
vagy a megyéhez. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Abban az esetben, ha itt marad helyben a 
közoktatási intézmény, sokkal jobb lett volna a rálátás az Önkormányzat 
részéről. A továbbiakban elmondja véleményét, és kritikáját a FIDESZ erre 
vonatkozó intézkedéseire. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Nem kellene ebbe a politikát belevinni. A 
cél az legyen, hogy ez a gimnázium Péter András Gimnázium maradjon. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Inkább a megoldás felé kellene irányulni a 
beszélgetésnek. A jogszabály megjelenése után rendkívüli ülésen úgyis döntés 
szükséges, addigra az elképzeléseket kidolgozhatják. 
 
Dr. Pénzely Erika jegyző: 10 munkanapon belül kell döntenie a Képviselő-
testületnek, és a járás tankerületi igazgatójával december 15-ig kell megkötni a 
megállapodást. 
 
Macsári József polgármester: A rendkívüli képviselő-testületi ülésnek egyéb 
napirendje nincs. Megköszöni képviselőtársainak a munkáját, és az ülés lezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 


