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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
november 26-án tartott, közmeghallgatással egybekötött 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, Z. Nagy Tibor 
testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, 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, 
valamint a közmeghallgatás miatt megjelent érdeklődők 
jegyzőkönyv-vezető: Farkasné Gali Mária képviselő-testületi referens 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a közmeghallgatással 
egybekötött testületi ülésen megjelenteket, és a helyi kábeltelevízión keresztül 
Szeghalom város lakosságát, akik figyelemmel kísérik az ülést. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja.  
 
A közmeghallgatáson a jelenlevőknek lehetőségük van elmondani véleményüket 
az Önkormányzat működésével kapcsolatban.  Kérdezi az érdeklődőket, hogy 
van-e közérdekű bejelentésük, kérdésük.  
 

K Ö Z M E G H A L L G A T ÁS 
 
Kardos László szeghalmi lakos: Kérdése a Képviselő-testület felé, hogy 
milyen fejlesztési elképzelései vannak az Önkormányzatnak, amelyeket 
pályázati támogatásból meg tudna oldani a közeljövőben. Ehhez kapcsolódó 
észrevétel, hogy a Szelesi főgyűjtő csatorna rekonstrukció során megsérültek a 
fák és cserjék. Ezt gondoskodással nem lehetett volna-e megakadályozni? 
Továbbá kérdése, hogy a Képviselő-testületet mi motiválta a Tildy u. 16-18. sz. 
alatti lakásokat értékesítésére, hiszen több mint 10 millió forintot költött a 
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felújításra. Nem volna-e célszerű „fecskeházként” üzemeltetni, pályakezdő 
fiatalok részére? Ezzel a céllal épült a lakótömb. A Kendereskerti lakosok 
többször jelezték az Önkormányzat felé, hogy a 47. főút vasúti átjárója és a 
Berettyóhíd közötti terület elhanyagolt, benőtte a növényzet, és sok állati 
tetemet, hulladékot helyeznek oda. Van-e lehetőség a téli időszak előtt a terület 
rendbetételére, illetve kinek a tulajdonában van a terület?  
 
Pákozdi Gábor szeghalmi lakos: Karácsony előtt a korábbi években mindig 
sor került szárazélelem kiosztására az arra rászorultak részére. Ez tavaly 
elmaradt, kérdése, hogy ez évben lesz-e ilyen lehetőség. További felvetése a 
Péter András Gimnáziummal kapcsolatos, mivel január 1-től állami tulajdonba 
kerül. Ez által a gimnázium további sorsa kérdéses, és felsorolja mindazt, ami az 
új oktatási törvény alapján várható. Mindazokat a politikai kezdeményezéseket, 
amit meg lehet tenni, az csak a Képviselő-testületnek a jogosítványa. Az 
államosítás után ugyanis előreláthatólag az Iskola kihasználtsága, kapacitása 
alapján bezárhatják az intézményt 2-3 év alatt. 500 családnak jelent problémát 
ez a gyerekek továbbtanulása szempontjából, és több mint 70 tanárkollegának 
jelenti a munkahelyét, a megélhetését. Kéri a Képviselő-testületet, hogy mindent 
tegyenek meg az intézmény megmaradása érdekében. 
 
Macsári József polgármester: Az elhangzott kérdésekre válaszol. Több 
fejlesztési elképzelése van a városnak, kérdés az, hogy mennyi lesz a forrás. 
Vannak kész pályázatok, amelyek eddig még nem kerültek elbírálásra. A KEOP 
pályázat keretében olyan pályázatokat terveznek benyújtani, amelyek az 
Önkormányzat által működtetett intézmények fűtéskorszerűsítését, 
energiatakarékosságát oldaná meg. A Tildy u. 16-18. sz. alatti lakások 
értékesítésre történő kijelöléséről azért döntött a Képviselő-testület, mert több 
mint 40 millió Ft kint levősége van az Önkormányzatnak, ami hátralékként 
halmozódott fel, mivel hosszú éveken keresztül nem fizettek a bérlők. 
Az Önkormányzatnak 166 db lakása van, most készül a lakásrendelet, és a 
szándék az, hogy minimálisra csökkentsék a lakásszámokat, és pályáztatás 
jellegű formát szeretne megvalósítani a Képviselő-testület. A lakások még nem 
kerültek elidegenítésre, erre a későbbiekben kerül sor testületi döntés után. 
Reagál a Kendereskertet, és az élelmiszerbankot érintő felvetésekre is. A 
gimnáziumot illetően nem tudja, hogy a Képviselő-testület mit tudna tenni, 
hiszen a Parlament még mindig tárgyalja az iskolák átadásával, működtetésével 
kapcsolatos kérdéseket. Az oktatási intézményekkel folyamatosan egyeztetnek 
az általános és középiskolát érintő átadásokkal kapcsolatban. Amennyiben 
szükséges, akár soron kívüli képviselő-testületi ülésen is dönthetnek olyan 
kérdésekben, amelyek biztosítanák a Péter András Gimnázium megtartását, 
elkerülve ezzel, hogy valamelyik iskola tagintézménye legyen. Most nem az 
Önkormányzat kezében van a döntés, hanem a Parlament kezében. Ha a 
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gimnáziumot és a szakképzést ketté lehet választani, akkor a szakképzés a 
megyéhez kerül, és a legutóbbi információ szerint minden marad a régiben. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Már hagyományt teremtett az 
Önkormányzat azzal, hogy minden évben segítettek jó néhány családot 
karácsony előtt élelmiszerrel. Erre már tavaly nem került sor, és javasolja, hogy 
az idei évben ezzel mindenképpen oldják meg a rászorulók támogatását. A 
környező településeket említi példaként, ahol az idén harmadszor osztanak tartós 
élelmiszert. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A fejlesztési, anyagi lehetőségeket előre 
nem lehet tudni, és nem lehet tervezni, ellentétben az eddigi évekkel, amikor 
folyamatosan mindig lehetett előre tervezni a bevételeket és kiadásokat tudva. A 
költségvetési koncepcióban szerepel, hogy milyen kötelezettségei vannak az 
Önkormányzatnak 2013.évre. Abban az esetben, ha azok az önkormányzatok is 
pénzhez jutnak, akik nem gazdálkodtak felelőtlenül, nem adósodtak el – mint 
Szeghalom is – akkor megvalósulhatna egy tanuszoda, és gyermekélelmezési 
központ is. A továbbiakban megerősíti a polgármester urat abban, hogy az 
Önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy ilyen sok lakást fenntartson, és 
szükség lesz azok elidegenítésére.  
Kérdezi a gimnáziumot illetően, hogy mit tudna tenni a Képviselő-testület a 
Kormány intézkedéseivel szemben: hogyan lehet megőrizni a gimnáziumot és a 
szakközépiskolát? 
 
Pákozdi Gábor szeghalmi lakos: Az intézménnyel konkrétan az a kérés, hogy 
vannak alapítványok, egyesületek, egyház, akiket meg lehet keresni. Ha látni 
lehet előre, hogy a gimnáziumot bezárják, valamilyen intézkedést tennie kellene 
a Képviselő-testületnek. Még lehetőség van lépéseket tenni a gimnázium 
érdekében, ezért mindent meg kellene próbálni annak érdekében, hogy a Péter 
András Gimnázium megmaradjon. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Ugyanaz a finanszírozás várható az egyházi 
és állami iskoláknál egyaránt a jövőben, a jelenlegi információk szerint. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a felvetéseket, kérdéseket. Az 
elhangzottakra a képviselő-testületi ülésen a válaszadások megtörténtek, a 
közmeghallgatást lezárja. 
 
A közmeghallgatás befejezése után javaslatot tesz a napirendek tárgyalására. 
Javasolja, hogy a meghívón szereplő napirendeket azzal a módosítással 
tárgyalják, hogy a 2., 3. sz. napirend után a bejelentések közötti 12. sz.. 
előterjesztést tárgyalják, a 13. és 15. sz. előterjesztéseket, pedig zárt ülésen. 
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Megállapítja, hogy ezzel a javaslattal a Képviselő-testület tagjai 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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
153/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
2. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat három negyedéves 
gazdálkodásáról Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Részletesen ismerteti az előterjesztést, a három 
negyedéves gazdálkodásról, és az Önkormányzat 2012. évi költségvetés 
módosításáról. Összevont bizottsági ülésen a bizottságok véleményezték az 
írásos anyagot, és elfogadásra javasolták Képviselő-testületnek. Kéri a 
hozzászólásokat. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Kérdése, hogy az eddigi állami intézkedések 
során, mennyivel csökkent a város vagyona. A beszámoló anyagát jónak tartja, 
és elfogadásra javasolja. 
 
Macsári József polgármester: Az eddigi átvett vagyon: a szakrendelő, 
utókezelő kórház épülete teljes eszközfelszereléssel, tűzoltóság, és 2 ingatlan, 
amely a járási hivatal használatába lett átadva. A forgalmi érték szerint kb. 3-3,5 
milliárd forint került ki ilyen módon az Önkormányzat tulajdonából. 
A fentiek után szavazásra bocsátja elsőként a három negyedéves beszámoló 
elfogadását. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
 
154/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésének három negyedéves gazdálkodásáról szóló írásos 
beszámolót 2.129.013 ezer Ft bevétellel és 2.129.013 ezer Ft kiadással 
elfogadja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Macsári József polgármester: A fentiek után javasolja elfogadásra a 2012. évi 
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet. Szavazás 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendelete  
a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 28.) ör. módosításáról 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

továbbá Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a) és f) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: ÖR.) 2. § (1)-(6) bekezdéseinek helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének 
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 a) bevételi főösszegét   2.129.013  ezer Ft-ban 

 b) kiadási főösszegét   2.129.013  ezer Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) bekezdésében meghatározott bevételi 

főösszeget az alábbi bontásban határozza meg: 

  a) Működési bevételek    1.675.775 ezer Ft 

  b) Felhalmozási bevételek        87.029 ezer Ft 

 Pénzforgalmi bevételek összesen:  1.762.804 ezer Ft 

 c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 

 (pénzforgalom nélküli bevétel)      366.209 ezer Ft 

 Finanszírozási bevételek összesen:     366.209 ezer Ft 

 MINDÖSSZESEN (a+b+c):   2.129.013 ezer Ft 
 

(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2. § (1) b) bekezdésében meghatározott kiadási 

főösszeget az alábbi bontásban állapítja meg: 

  a) Működési kiadások    1.759.358 ezer Ft 

  b) Felhalmozási kiadások        369.655 ezer Ft 

 Pénzforgalmi kiadások összesen:  2.129.013 ezer Ft 

(4) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) bekezdésében meghatározott 

működési bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) bekezdésében meghatározott 

működési kiadások különbözeteként 83.583 ezer 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) bekezdésében meghatározott 

felhalmozási bevételek és az ÖR. 2.§ (3) b) bekezdésében meghatározott 

felhalmozási kiadások különbözeteként 282.626 ezer Ft felhalmozási hiányt 

állapít meg; egyben úgy dönt, hogy a keletkezett hiányt belső 

finanszírozással részben 252.500 ezer Ft előző évi felhalmozási  célú 
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pénzmaradványból, részben 30.126 ezer Ft előző évi működési  célú 

pénzmaradványból finanszírozza. 

(6) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát e rendelet 1. mellékletében 

foglaltaknak megfelelően 230.185 e Ft-ban határozza meg az alábbiak 

szerint: 

 a) Általános tartalék:    74.437 ezer Ft 

 b) felhalmozási céltartalék:  155.748 ezer 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 

bd) Víztorony felújítása 

be) Szennyvízrendszer-rekonstrukció 

 

2.§ 

 

A 18/2012. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módosított ÖR.  

1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 

2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 

3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 

4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 

5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 

6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 

10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 

12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 

14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 

15. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 

16. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete 

lép. 
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3. § 

Ez a rendelet 2012. november 27. napján lép hatályba. 

Macsári József polgármester: A napirendhez kapcsolódóan szóbeli határozati 
javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé. Év elején az intézmények 
költségvetési egyeztetésén mérsékelt gazdálkodásra hívta fel az érintettek 
figyelmét. Tekintettel arra, hogy ez megvalósult, az akkor elmaradt egész évi 
cafatéria kifizetését javasolja az Önkormányzatnál és intézményeinél 
alkalmazásban lévő közalkalmazottak és munkatörvénykönyvesek részére a 
működési alap terhére. Kéri ezzel kapcsolatban képviselőtársainak a véleményét. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a szóban 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását, és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
155/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évre biztosítja 
a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat valamennyi intézményében 
foglalkoztatott munkatörvénykönyves és közalkalmazotti dolgozók részére a 
cafatéria juttatást Erzsébet utalvány formájában, amelynek nettó összege 
41.200,- Ft/fő/év.  
 
A juttatás bruttó összegének a fedezete az Önkormányzat működési 
céltartalékából lesz biztosítva. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
3. sz. napirend: Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amelyet a bizottságok 
véleményeztek, és elfogadásra javasolták Képviselő-testületnek. Az anyag 
készítésekor mindenek előtt a várható bevételekre, és kiadásokra helyezték a 
hangsúlyt. A közmeghallgatáson kérdés volt a fejlesztési elképzelés, és a január 
1-jén várható intézkedések, amelyekre sor kerülnek. Létre kell hozni egy 
intézményfenntartó egységet, mivel működtetni kell az oktatási intézményeket, 
kibővítve a kollégiummal, konyhával, szakképzéssel. Ésszerű intézkedéseket 
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kell hozni a költség hatékony működés, és szervezeti felépítések kapcsán. Ezen 
túl, mint ahogyan az már a fórumon is elhangzott, nincs módja az 
Önkormányzatnak 166 önkormányzati lakást fenntartani csak annyit, amennyit 
feltétlenül szükséges. A koncepcióban azok a legfontosabb elemek szerepelnek, 
amelyek a költségvetési törvénytervezet szerint eddig tudhatóak, és ezeket 
részletesen felsorolja. Nagyon fontos biztosítani az intézmények működését, és 
lehetőség szerint az előterjesztésben írt fejlesztésekre is sor kerül. Ezekre az 
önerőt biztosítani kell, hiszen erre kötelezettséget vállalt az Önkormányzat: 
víztorony felújítása, ivóvízminőség javító program, stb. Kéri a koncepcióval 
kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Borúlátónak tartja a költségvetési 
koncepciót, illetve a vállalt kötelezettségeket, fejlesztéseket. Ettől lényegesen 
többre lenne szükség. Véleménye szerint, ha megfelelő pályázati lehetőség 
kínálkozik fejlesztésre, beruházásra, és nincs elegendő forrás önerőre, akkor 
nem tartja bűnnek, hogy ezt önerőből biztosítsa az Önkormányzat. Ezt miért 
nem tudta, illetve tudja az Önkormányzat meglépni? A kiadásokat illetően nagy 
odafigyelés szükséges az „egyéb személyi juttatások”-ra, és ezt részletesen 
kifejti. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Nagyon kiegyensúlyozottnak tekinti a koncepciót, nem 
tűnik, hogy túlvállalásokat tartalmaz. Úgy gondolja, hogy mindazok az apró 
vállalások, amelyek szerepelnek, azok mind teljesíthetőek. Elfogadásra javasolja 
a koncepciót. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A koncepcióval kapcsolatban elmondja, hogy 
mindazok a fejlesztési tervek szerepelnek az anyagban, amelyek reálisak, 
megvalósíthatóak. A hitelfelvételre való bátorítást furcsának tartja, hiszen a 
városközpont rekonstrukció alkalmával, amikor felvetődött a hitel felvételének a 
kérdése, akkor ellenezték. A költségvetési koncepciót elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Megerősíti a fenti észrevételt, hiszen a 
városközpont rekonstrukció alkalmával csupán tartaléknak vette volna fel az 
Önkormányzat a hitelt, amire végül is nem volt szükség. A fejlesztéseket 
illetően az oktatási intézményeknél, ahol szükséges meg kellene oldani a 
fűtésrendszer korszerűsítését az energiatakarékosság miatt. Ugyancsak fontos 
lenne az úszásoktatás miatt a tanuszoda is. A költségvetési koncepciót teljes 
egészében jónak, és alkalmasnak tartja arra, hogy a költségvetés kidolgozásának 
alapja legyen. Az anyagot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Elek Ferencné testületi tag: Az oktatási intézményeknél felsorolt 
fejlesztéseket, fűtésrendszer korszerűsítését indokoltnak tartja. Jónak tartja a 
járdaépítési program folytatását is, de a megvalósítással aggályai vannak. A 
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lakossági hozzájárulást nézve, az anyagi leterhelés problémát jelent mindenki 
számára. Hiányolja az útfelújítást, pedig ez is időszerű a város területén, főleg a 
gyűjtő utaknál. Elfogadásra javasolja a koncepciót. 
 
Macsári József polgármester: Összefoglalva az elmondottakat, valóban 
szükség lenne további fejlesztésekre, de ezt a jövőben is hitel nélkül próbálja az 
Önkormányzat megvalósítani. Bízik abban, hogy ahol nem adósodott el az 
Önkormányzat, ott a pályázati támogatások – főleg a KEOP – elsőbbséget 
élveznek, és hozzájutnak a forrásokhoz. 
Megállapítja, hogy a koncepcióval kapcsolatban több hozzászólás nincs. 
Szavazásra bocsátja a koncepció elfogadását, és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
156/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékletét képező 2013. évi költségvetési koncepciót, az elhangzott szóbeli 
kiegészítésekkel együtt. 
 
Határidő: folyamatos, értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
12. sz. napirend: Tájékoztató a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
munkájáról 
Előadó: Kovács Krisztián tűzoltó alezredes, kirendeletség-vezető 
 
Kovács Krisztián kirendeltség -vezető: Az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság elvárása, hogy beszámoljanak a székhely szerinti telepelülés 
Képviselő-testületének a kirendeltség munkájáról. Ennek eleget téve készítette 
el tájékoztatóját, kiemelve az átszervezésekkel kapcsolatos intézkedéseket. A 
tűzoltóság állami felügyelet alá került, korábbi polgárvédelmi kirendeltségek 
megszűntek, feladataikat a tűzoltó parancsnokságok vették át. Ismerteti a 
katasztrófavédelmi kirendeltség szervezeti felépítését, és részletes tájékoztatást 
ad a tűzoltósági, polgárvédelmi, iparbiztonsági szakterületekről, hatósági és 
helyi védelmi bizottságokkal kapcsolatos változásokról. Kihangsúlyozza, hogy 
egyik legfontosabb feladatuk a megelőzési tevékenységük a lakosság védelme 
érdekében, és ezeket teljes részletességgel ismerteti. Összességében jelentős és 
minőségi változások eredményeként olyan egységes katasztrófavédelmi rendszer 
jött létre, hogy gyorsan és hatékonyan tudnak reagálni a veszélyhelyzetekre. 
Várja a Képviselő-testület tagjainak kérdését, észrevételét a tájékoztatóval 
kapcsolatban. 
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Elek Ferencné testületi tag: Megköszöni a részletes tájékoztatását. Kérdése a 
tűzoltók felkészítési idejére, pihenő idejére vonatkozik, a nagyszámú kivonulási 
eseteket tekintve. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Elismerés illeti a kirendeltség dolgozóinak 
munkáját annál is inkább, mivel a mostani parancsnokság sokkal nagyobb 
területen végzi munkáját, mint eddig. Ezzel nemcsak a munka, a felelősség is 
nagyobb. Ehhez a munkához kíván minden dolgozónak jó egészséget. 
 
Z. Nagy Tibor testületi tag: Hallani lehetett arról, hogy új jogosítványokkal 
bővült a katasztrófavédelem feladatköre, például az építőanyag kereskedelem 
átvizsgálása. 
 
Macsári József polgármester: Megköszöni a részletes tájékoztatót, és további 
jó munkát kíván a Kirendeltség dolgozóinak. 
 
Kovács Krisztián kirendeltség-vezető: Az elhangzott kérdésekre válaszol, és 
megköszöni a jókívánságokat. 
 
4. sz. napirend: 2013. évi belső ellenőrzési terv 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Összevont bizottsági 
ülésen véleményezték a bizottsági tagok, és elfogadásra javasolták az írásos 
anyagot. Kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólást. Megállapítja, hogy a 
napirenddel kapcsolatban hozzászólás nincs. A 2013. évi belső ellenőrzési terv 
elfogadását szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
157/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2013. 
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: folyamatos, értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
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5. sz. napirend: Munka- és felelősségvállalási megállapodás Polgármesteri 
Hivatal és intézményei között 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a Polgármesteri 
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az Óvoda, 
Könyvtár-Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szervek közötti 
megállapodást. Az anyagot a Képviselő-testület korábban már többször 
tárgyalta. A megállapodásokat jogszabályi változások miatt szükséges 
módosítani. Bizottságok véleményezték az előterjesztést, és elfogadásra 
ajánlották Képviselő-testületnek. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Az előterjesztés 
elfogadását szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
158/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékletében foglalt megállapodásokat. A megállapodások a Polgármesteri 
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint a Nagy Miklós Városi Könyvtár 
és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, mint önállóan működő 
költségvetési szervek közötti, a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztást és 
felelősségvállalás rendjét tartalmazzák. 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
6. sz. napirend: Köztisztviselői létszám csökkentése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti a köztisztviselői létszámcsökkentéssel 
kapcsolatos előterjesztést, amelyet valamennyi bizottság véleményezett, és 
elfogadásra javasolták. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás 
nincs, és a határozati javaslat elfogadását 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 
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159/2012. (XI. 26.) Ökt. sz.  
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
létszámát 2012. december 30. napjával egy fővel csökkenti, ami a Szociális 
Iroda vezetői álláshelyet jelenti. Az érintett köztisztviselő jogviszonyát a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően 2012. december 30. napjával meg kell szüntetni. A fenntartói körön 
belül meglévő álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 
a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében a 
fenntartói körön kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folytonosságának megszakítása nélkül 
foglalkoztatására nincs lehetőség. A megszüntetett álláshely legalább öt évig 
nem állítható vissza, kivéve, ha a növekedést jogszabályváltozásból – ide nem 
értve az önkormányzati rendeletet, határozatot – adódó kötelezően ellátandó 
többletfeladatok teszik szükségessé. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
7. sz. napirend: Pályázat kiírása fogorvosi álláshelyre 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Bizottságok 
véleményezték, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolták. Kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Kérdése: a leendő fogorvos az előző gyermek fogorvosi 
rendelőjében látja majd el feladatát, amit most a körzeti orvos használ? Az I. sz. 
körzeti orvos rendelője nem kellőképpen felszerelt, az eszközök régiek, indokolt 
a felújítás ezen a területen. Kinek a feladata az eszközbiztosítás?  
 
Macsári József polgármester: Az iskolafogászat eszközei az Önkormányzaté, 
mivel a feladat ide tartozik, a fogorvos közalkalmazotti jogviszonnyal lesz 
foglalkoztatva. A felnőtt háziorvos esetében vállalkozásként végzi a feladatot, és 
az ehhez szükséges egészségügyi minimumfeltételek mindenben megfeleltek az 
akkori követelményeknek. A praxist ellátó háziorvos feladata a eszközök 
megfelelő szinten való biztosítása. Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a 
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Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

H a t á r o z a t 
 
160/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogorvosi munkakör 
betöltésére az alábbi pályázatot írja ki:    

 
Szeghalom Város Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján  

 
p á l y á z a t o t   h í r d e t 

fogorvosi  munkakör betöltésére 
 

A közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
Munkavégzés helye: Szeghalom Szakorvosi Rendelő 
 
A munkakörbe tartozó feladatok: Iskolafogászat 
 
Illetmény és juttatások: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 
 
Pályázati feltételek: - Egyetemi, szakorvosi végzettség 

- magyar állampolgárság 
- büntetlen előélet, cselekvőképesség 

 
Pályázat részeként benyújtandó iratok: 
 
Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány. Beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban 
résztvevők betekintésre az adatvédelmi törvény szerint igénybe vegyék. 
 
Munkakör betöltésének időpontja: 2013. február 1. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 2. 
 



 15 

A pályázat elbírálásának ideje: A benyújtási határidőt követően első 
képviselő-testületi ülés. 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 
véleményezése után a Képviselő-testület dönt. 
 
Pályázatot Macsári József polgármester címére: 5520. Szeghalom Szabadság tér 
4-8. kell benyújtani. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
8. sz. napirend: Beépítetlen ingatlan kijelölése elidegenítésre 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amelyet a bizottságok 
véleményeztek, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolták. Kéri az ezzel 
kapcsolatos hozzászólásokat.  Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, a határozati 
javaslat elfogadását szavazásra terjeszti, miszerint licittárgyalással értékesíthető 
az ingatlan. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
161/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeghalmi tulajdoni 
lapon nyilvántartott 962/8. hrsz.-ú ingatlant elidegenítésre kijelöli. 
Az elidegenítésre kijelölt ingatlan értékesítése a 9/2012. (V. 2.) önkormányzati 
rendelet előírásainak betartásával történhet. 
 
Megbízza a polgármestert a fenti intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
9. sz. napirend: Bérlőkijelölési jog biztosítása Szeghalmi FC részére 
Előadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A Szeghalmi FC 
kérése teljesíthető, a háromszori bérlőkijelölési jog biztosítását javasolja. 
Mindezt a bizottságok is támogatták a határozati javaslat elfogadásával. Kéri 
ezzel kapcsolatban a hozzászólást. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs, a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. Szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
 
162/2012. (XI. 26.) Ök. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi FC 
részére háromszori bérlőkijelölési jogot biztosít egy megüresedő 
önkormányzati bérlakásra. 
  
Lakásbérleti szerződést az egyesület által megnevezett személlyel kell megkötni 
az egyesület által meghatározott időtartamra. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és a Szeghalmi FC 
közötti bérlőkijelölési jogról – fenti tartalommal létrejövő – megállapodást írja 
alá. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
10. sz. napirend: Szeghalmi Munkanélküliek Egyesületével kötött 
haszonkölcsön szerződés felbontása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A Képviselő-testület 
a korábbi évben megadta a segítséget a Munkanélküliek Egyesületének azzal, 
hogy művelésre területet biztosított részükre. Tekintettel a Startmunka-program 
bővítésére, jelenleg a területre az Önkormányzatnak szüksége van, így a 
haszonkölcsön szerződést fel kell bontani. Az Egyesület ezt tudomásul vette. 
Bizottságok támogatták az előterjesztést, és elfogadásra javasolták a határozati 
javaslatot, kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
hozzászólás nincs, és a határozati javaslat elfogadását 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 
 
163/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 585. § (4) bekezdés d) 
pontja alapján azonnali hatállyal felmondja a Szeghalmi Munkanélküliek 
Egyesülete és Szeghalom Város Önkormányzata között 2011. december 1-
jén kötött haszonkölcsön szerződést, mert a szerződéskötéskor nem ismert 
oknál fogva az önkormányzatnak szüksége van a Szeghalom 01045 helyrajzi 
számú szántó művelési ágú ingatlanra, a Startmunka- program bővítése céljából. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
11. sz. napirend: Szennyvíz tisztítótelepre szennyvíz befogadás elutasítása 
Előadó: Macsári József 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A Képviselő-testület 
már korábban kinyilvánította szándékát, hogy a felújított szennyvíztisztító 
telepére csak Szeghalmon keletkezett szennyvizet fogad be. Ennek 
figyelembevételével ne járuljon hozzá, hogy Csökmő településről ideszállítsák a 
szennyvizet. Ezzel a bizottságok is egyetértettek, és javasolták Képviselő-
testületnek az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását. Kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. A 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
164/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 
vízterhelési díj alkalmazása miatt, valamint a tisztítótelep biztonságos 
működtetése érdekében nem járul hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat 
tulajdonát képező szeghalmi szennyvíztisztító telepre más településről 
szennyvíz kerüljön befogadásra. 
 
A Képviselő-testület döntéséről tájékoztatni kell az Alföldvíz Zrt.-t, mint 
üzemeltetőt. 
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Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
14. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, az intézmény 
igazgatójának kérelme alapján. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra terjeszti, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
165/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását a szakmai munkaközösségek számát és egyes 
újonnan bevezetésre kerülő pótlékkal vagy órakedvezménnyel ellátandó 
feladatokra vonatkozóan egyetértését 2013. január 1-ei hatállyal adja meg.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon.  
 
Határidő: 8 napon belül  
Felelős: Macsári József polgármester  
 
B e j e l e n t é s  
 
Macsári József polgármester: Képviselő-testületi határozattal kell 
megerősíteni azt a szándékot, ami a napokban megállapodás formájában 
rögzítve lett. Az általános és középiskola a nem közvetlenül oktatást segítő 
eszközöket térítésmentesen az Önkormányzat részére átadta. Kéri ezzel 
kapcsolatban a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, és a 
szóban előterjesztett határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
Szavazás eredménye alapján Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 
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H a t á r o z a t 

166/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola, valamint Szeghalom 
Város Önkormányzata között létrejött átadás-átvételi megállapodást. Ennek 
alapján 2012. november 26. napjától a megállapodás mellékletében felsorolt és 
az oktatást közvetlenül nem segítő tárgyi eszközök az Önkormányzat 
tulajdonába kerülnek. 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
167/2012. (XI. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Tildy 
Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai 
Szakszolgálat, valamint Szeghalom Város Önkormányzata között létrejött 
átadás-átvételi megállapodást. Ennek alapján 2012. november 26. napjától a 
megállapodás mellékletében felsorolt és az oktatást közvetlenül nem segítő 
tárgyi eszközök az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e közérdekű bejelentésük. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Az epreskerti temetőbe bejárnak a vadak, 
ennek megszüntetésére intézkedés szükséges a Vadásztársaság 
közreműködésével. A továbbiakban tájékoztatja a lakosságot a hivatalos, 
Önkormányzat által lakossági társulás formájában szervezett járdaépítésről. Ez 
azért fontos, mivel ismeretlen emberek, járdaépítés címén pénzt próbáltak a 
lakosságtól összegyűjteni. 
 
Macsári József polgármester: A temetők kerítésének elkészítése indokolt a 
fenti eset elkerülése érdekében, de ez nem az Önkormányzat, hanem a temető 
tulajdonosának a feladata. Az érintett egyházakat értesítik az észrevételről. 
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Megállapítja, hogy egyéb bejelentés nincs. Megköszöni képviselőtársainak a 
munkáját, a lakosság figyelmét, és a nyilvános testületi ülést lezárja. Képviselő-
testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 

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


