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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
szeptember 24-én tartott nyilvános üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 
45. sz. tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Hegyesi Zsuzsanna, 
Mester Csaba, 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, jegyzőkönyv-vezető: Farkasné Gali Mária képviselő-testületi 
referens 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, a napirendek tárgyalása kapcsán meghívott vendégeket, 
érdeklődőket és a lakosságot, akik a helyi televízió közvetítést figyelemmel 
kísérik. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 9 fő jelen 
van, és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok 
tárgyalását azzal, hogy a 10., 13. sz. előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai a napirendek tárgyalására 
vonatkozó javaslattal egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Összevont bizottsági ülésen bizottságok 
véleményezték a testületi ülés valamennyi előterjesztését. Az írásos jelentést a 
bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolták. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület tagjai részéről a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 
nincs. A jelentés elfogadását szavazásra bocsátja, és megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 
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H a t á r o z a t 

 
111/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
2. sz. napirend: Közoktatási intézmények átadásának aktuális kérdései  
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: 2013. január 1-től az oktatási intézmények 
állami fenntartásúak lesznek. Működtetésüket tekintve, a köznevelési törvény 
alapján elvi határozatot kell hozni az önkormányzatoknak ezzel kapcsolatban 
2012. szeptember 30-ig. A jelenlegi információk alapján nem ismertek a 
számadatok az Önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatban. Nem 
lehet tudni, hogy milyen források állnak az önkormányzatok rendelkezésére, 
milyen forráselvonások lesznek. Ez vonatkozik az általános és középiskolára 
egyaránt. A működtetés magában foglalná az üzemeltetési költségeket, ami 
jelenleg részben az állami normatívából finanszírozható. E körbe sorolható az is, 
hogy az épületeket megfelelő minőségben kell biztosítani az oktatás számára. A 
működtető feladata továbbá minden, az oktatással kapcsolatos taneszközök 
beszerzése, pótlása, ennek költségének biztosítása, amit a szakmai fenntartó 
megkövetel. Már most látható, hogy a feladatokhoz nem úgy rendeli az állam a 
forrást, mint ahogyan arra szükség lenne. Példaként említi, hogy az iskolákban 
idén szeptembertől kötelező a mindennapos testnevelés. A túlórák száma ezért 
jelentősen emelkedett a gyereklétszám csökkenés ellenére, és nincs 
hozzárendelve a forrás. 
Ismerteti az összevont bizottsági ülésen elhangzott véleményeket, észrevételeket. 
A napirenddel kapcsolatban az a javaslat hangzott el, hogy szeptember végével 
előzetesen nyilatkozzon a Képviselő-testület arról, miszerint a jelenleg 
rendelkezésre álló információk szerint az átadott közoktatási intézmények 
működtetését nem képes vállalni az Önkormányzat. Nem vállalja, mert nem látni 
a forrását a működtetésnek. Még nincs elfogadva az ország költségvetése, és 
nem lehet látni azokat a tételeket konkrétan, amiből a finanszírozás megoldható 
lenne. Az eddigi információk alapján várhatóan feladatokhoz, létszámokhoz 
fogja rendelni az állam a forrást, a finanszírozást. Látható, hogy hol várható 
normatíva elvonás, de ebben még konkrét átláthatóság nincs. Bízik abban, hogy 
amikor végleges döntést kell hozni valamennyi – jelenleg fenntartóként, később 
működtetőként szerepet vállaló – önkormányzatnak, akkor már sokkal több 
információval rendelkeznek. Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola TÁMOP-os pályázatot 
kíván benyújtani. Ennek részleteit ismerteti, és tekintettel arra, hogy a pályázat 
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utófinanszírozott, nem támogatható a pályázat, mivel az Önkormányzat nem 
tudja vállalni az előfinanszírozást. A pályázatot összevont bizottsági ülésen is 
tárgyalták, és a Bizottságok egyetértettek az elhangzottakkal. Visszatérve a 
közoktatási intézmények átadásának aktuális kérdéseire, kéri a szóbeli 
előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület tagjai részéről kérdés, észrevétel nincs. A szóban 
előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Bizottságok javasoltak elfogadásra, 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 

112/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 

Szándéknyilatkozat 
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen 
kinyilvánítja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az átadott 
közoktatási intézmények működtetését nem képes vállalni az Önkormányzat. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
3. sz. napirend: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Képviselő-testület pályázatot írt ki a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatói álláshelyére. 
Javasolja, hogy a pályázatot nyílt ülésen, nyílt szavazással tárgyalják. A 
javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. A pályázati 
kiírásra Somogyiné Ambrus Erika gimnáziumi tanár adta be pályázatát, aki 
eddig, mint megbízott igazgató látta el ezt a feladatot. A pályázatot elsőként az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság véleményezte. Megállapították, hogy 
mindenben megfelel a pályázati kiírásnak, és elfogadásra javasolták Képviselő-
testület felé. A szakmai munkaközösségek, a Szülői Munkaközösség, a 
Diákönkormányzat, a Pedagógus Szakszervezet, valamint a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara is véleményezte a pályázatot. A véleményezés 
tartalmát részletesen ismerteti, melynek anyaga a képviselő-testületi ülés 
anyagának része. Kéri a napirenddel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai részéről kérdés, észrevétel nincs. 
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Megkérdezi a pályázót, hogy van-e kiegészítése a pályázatával kapcsolatban. 
Megállapítja, hogy Somogyiné Ambrus Erika pályázó részéről szóbeli 
kiegészítés nincs. 
A pályázat elfogadását szavazásra terjeszti. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
113/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a Péter 
András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola (5520 Szeghalom, Dózsa 
Gy. u. 2.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatot és Somogyiné 
Ambrus Erika Szeghalom, Vörösmarty u. 34. sz. alatti lakos, középiskolai 
tanár pályázatát elfogadja. Nevezettet határozott időre 2012. október 1-től 
2017. augusztus 15-ig megbízza a Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskola intézményvezetői teendőinek ellátásával.  
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Gratulál Somogyiné Ambrus Erika igazgató 
asszonynak a megbízásához. A napirendhez kapcsolódóan ismerteti 
illetményének megállapításáról szóló határozati javaslatát. A Kjt. alapján 
208.385,- Ft alapilletmény+14.587,- Ft garantált illetményt növelő további 
szakképesítésért, valamint 60.000,-Ft vezetői pótlék, összesen 283.000,- Ft-ban 
javasolja megállapítani a havi illetményt. Kéri ezzel kapcsolatban a 
véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai 
részéről kérdés, észrevétel nincs. A határozati javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
114/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogyiné Ambrus 
Erikának a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 
intézményvezetőjének havi illetményét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerinti I. fizetési osztály, 8. fizetési fokozat alapján: 
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208.385,- Ft alapilletmény + 14.587,- Ft garantált illetményt növelő további 
szakképesítésért, valamint 60.000,-Ft vezetői pótlék, összesen kerekítéssel: 
283.000,- Ft-ban állapítja meg.  
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Somogyiné Ambrus Erika Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskola igazgatója: Megköszöni a bizalmat, és kéri a Képviselő-
testület támogatását az intézmény jövőjével kapcsolatban. 
 
4., 4/1. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat I. féléves 
gazdálkodásáról; 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, és ezzel kapcsolatos 
bizottsági véleményeket. A bizottságok az előterjesztést Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolták.  A mellékletek számadataiból kitűnik, hogy a bevételek 
54,1, míg a kiadások 39,2 %-ban teljesültek. Az intézményi, hivatali, 
önkormányzati feladatellátásból adódó változások kerültek átvezetésre a 
költségvetésben. Jogszabályi kötelezettség szerint a korábban már módosított 
költségvetés is táblázatba foglalva lett előterjesztve. Összességében a bevételek 
közel 950 millió, a kiadások 828 millió forint nagyságrendben lettek 
meghatározva a beszámolóban, illetve a rendelet módosításában. Kéri az 
előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Kérdése, hogy 
miért alacsony a teljesítmény a felhalmozási kiadásoknál. 
 
Macsári József polgármester: A felhalmozási kiadásoknál azért alacsonyabb a 
teljesítés, mert mindannak a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, amelyek a 
beruházásokkal kapcsolatosak, végig kellett vezetni a közbeszerzési eljárásokat 
(útépítés; parkoló építés az óvodánál; hangtechnikai eszközök beszerzése). 
Azoknál a közbeszerzéseknél, ahol már döntött a Képviselő-testület, ott a 
kivitelezés beindul. A hangtechnikai eszközökkel kapcsolatban pedig a jelenlegi 
testületi ülésen hoznak döntést, bírálóbizottság döntési javaslata alapján. 
Várhatóan az I.-III. negyedéves költségvetés módosításánál már érezhető lesz az 
időarányos teljesítés. Számítani kell arra, hogy a 2012. évi költségvetés 
tartalmazza a 35 milliós nagyságrendű önrészt a Körösladány-Szeghalom közötti 
kerékpárút kivitelezésére, és egy 22 milliós önrészt az ivóvízminőség-javító 
programra. Ezzel kapcsolatos információk szerint ezekre az önrészekre az idén 
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nem lesz szükség.2013-ban viszont az ivóvízminőség-javító programra 78 millió 
forint önrészt kell előfinanszírozni a Szeghalom Város Önkormányzatának. A 
számokat tekintve nagyon alacsony a teljesítés, és úgy kell gazdálkodni, hogy az 
önrészt elő kell teremteni a szükséges pályázatokhoz, mivel korábban erre 
kötelezettséget vállalt a Képviselő-testület. A válaszadás után megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület tagjai részéről további hozzászólás nincs. Az előterjesztés 
határozati javaslatát, a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását szavazásra 
bocsátja. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
115/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló írásos beszámolót 
2.112.060 ezer Ft bevétellel és 2.112.060 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: Az előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta: 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2012.(IX. 25.) önkormányzati rendelete  
a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

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. § 
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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 

 a) bevételi főösszegét   2.112.060  ezer Ft-ban 
 b) kiadási főösszegét   2.112.060  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    1.658.822 ezer Ft 
  b) Felhalmozási bevételek        87.029 ezer Ft 

 Pénzforgalmi bevételek összesen:  1.745.851 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):   2.112.060 ezer Ft 

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

főösszeget az alábbi bontásban állapítja meg: 
  a) Működési kiadások    1.742.596 ezer Ft 
  b) Felhalmozási kiadások        369.464 ezer Ft 

 Pénzforgalmi kiadások összesen:  2.112.060 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 83.774 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 282.435 ezer Ft felhalmozási hiányt 
állapít meg; egyben úgy dönt, hogy a keletkezett hiányt belső 
finanszírozással részben 252.500 ezer Ft előző évi felhalmozási célú 
pénzmaradványból, részben 29.935 ezer Ft előző évi működési célú 
pénzmaradványból finanszírozza. 

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

foglaltaknak megfelelően 230.458 ezer Ft-ban határozza meg az alábbiak 
szerint: 
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 a) Általános tartalék:    74.710 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) Gyűjtőutak pályázati önereje 
bd) Víztorony felújítása 
be) Szennyvízrendszer-rekonstrukció 

 
2. § 

 
A 14/2012.(VI. 26.) 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, 
10.melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 
11.melléklete helyébe e rendelet 12.melléklete, 
12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 
13. 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, 
 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 

       20. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 
 
3. § 

 
Ez a rendelet 2012. szeptember 25. napján lép hatályba. 
 
5. sz. napirend: Helyi közművelődésről szóló rendelet módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a bizottsági 
véleményekkel együtt. Az előterjesztett rendelet-tervezetet a bizottságok 
egyhangúlag elfogadásra javasolták Képviselő-testületnek. Kéri a véleményeket, 
észrevételeket. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A rendelet-tervezetben szerepel, hogy a Művelődési 
Központ januárban beszámol munkájáról. Januárban fenntartóváltás lesz, és 
elvileg az oktatási intézmények állami tulajdonba kerülnek. A Művelődési 
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Központ, Sportcsarnok továbbra is az Önkormányzatnál marad a 
finanszírozással együtt, és a testnevelés órák száma miatt nőtt az igénybevétel. 
Elfogadja az előterjesztést, de megjegyzi, hogy január 31-ig nem biztos, hogy a 
beszámolónak eleget lehet tenni.  
 
Macsári József polgármester: A megnövekedett számú testnevelési órák miatt 
nagyobb a sportcsarnok igénybevétele. Ennek költsége van, és finanszírozását 
meg kell oldani, az Önkormányzat felé le kell számlázni a költségeket. Erről 
képviselő-testületi döntés van. Természetes, hogy ki kell használni a 
létesítményt, az intézmények részéről erre igény van, ennek azonban 
költségvonzata van főleg a téli időszakban. Képviselőtársa megjegyzésén kívül 
egyéb ok miatt is tárgyalásokat kell még folytatni. Megállapodás kérdése, hogy 
az önkormányzati fenntartású intézményt hogyan és milyen formában 
használhatják az oktatási intézmények. A Megyei Kormányhivatalok részéről 
erre forrást kell biztosítani. A Képviselő-testület tagjai részéről további kérdés, 
észrevétel nincs. A rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2012.(IX. 25.) önkormányzati rendelete a 
a helyi közművelődésről szóló 4/2007. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el. 
 

1. § 
 
A helyi közművelődésről szóló 4/2007. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: ÖR.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
Szeghalom Város Önkormányzata a közművelődés körébe tartozó feladatait az 
1997. évi CXL. törvény 76. §-ának (2) bekezdése szerint látja el: 
 
(1) A feladatellátás során : 
 

a) gondoskodik a saját fenntartású Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, mint közgyűjteményi intézmény, 
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valamint a Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ, mint 
közművelődési feladatokat is ellátó többcélú intézmény folyamatos 
működtetéséről, a szakmai szolgáltatások rendszeres fejlesztéséről, 

b) az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít az 
önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézményekre, a civil 
szervezetekre, a kulturális célú tevékenységeket végző gazdasági 
vállalkozásokra, lehetőségeihez képest támogatja mindazon egyéni, 
intézményi és helyi közösségi kezdeményezéseket, amelyek színesítik, 
gazdagítják Szeghalom város kulturális életét, 

c) működteti a Városi Művelődési Központot (a többcélú intézmény része), 
benne lehetőséget teremt kulturális estek, ismeretterjesztő előadások, 
konferenciák, tanácskozások, tájékoztatók, bálok, fogadások, kiállítások, 
tanfolyamok lebonyolítására, civil szervezetek rendezvényeinek 
megtartására, valamint működteti az Ambrus Mozgót, 

d) működteti a Városi Sportcsarnokot (a többcélú intézmény része), amely 
programjaival biztosítja a település sport és kulturális programjainak 
szélesítését, közösségi teret nyújt a közoktatási intézményeknek, és 
rendezvényeivel növeli a városba látogatók számát. 

 
(2) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményeknek minden 
év január 31-ig be kell küldeni a Polgármesteri Hivatalnak éves munkatervét, 
amely az előző év értékelését és a tárgyév programját tartalmazza. A testület 30 
napon belül dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha a Képviselő-testület 30 napon 
belül nem dönt, a beadott munkaterv érvénybe kerül. 
 

2. § 
 
Az ÖR. 4. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
(7) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik: 
 
 a) az általa fenntartott közoktatási intézményekkel, 
     b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel, 
     c) egyházakkal, 
     d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel,  
         civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal. 
 

3. §  
 

Az ÖR. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) Szeghalom Város Önkormányzata a kötelező közművelődési feladatainak 
ellátását az alábbi önkormányzati intézményekben végzi: 
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a) Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ (Városi Művelődési Központ, 

Városi Sportcsarnok, Várhelyi Ifjúsági Tábor, Ambrus Mozgó) 5520 
Szeghalom Tildy Zoltán u. 30. 

b) Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 5520 Szeghalom Nagy Miklós u. 2. 

 
(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a meghatározott közművelődési 
feladatok segítésére, és ellenőrzésére, valamint a civil szervezetek működésének 
segítésére Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot működtet. 
 

4. §  
 
Az ÖR 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) Szeghalom Város Önkormányzata az 5. §-ban felsorolt közművelődési 
intézményeket működteti, és részükre szakmai munkájukhoz éves 
költségvetésében a forrást biztosítja. Forrását az önkormányzati saját bevételek, 
a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, 
központosított előirányzatokból származó összeg, továbbá valamennyi e 
tárgyban pályázati úton elnyerhető támogatás képezi. 
 

5. § 
 
A jelen rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba. 
 
6. sz. napirend: Anyakönyvi rendelet módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést a bizottsági 
véleményekkel együtt. Az előterjesztett rendelet-tervezet 2. §-a „A” és „B” 
változattal készült. Összevont bizottsági ülésen valamennyi bizottság az „A” 
változatot javasolta elfogadásra. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, 
észrevételeket. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs. A rendelet-tervezetet 
az „A” változat elfogadásával szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeként 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

21/2012. (IX. 25.) önkormányzati rendelete  
az anyakönyvi események, és egyéb családi események díjazásáról 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint 
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 
17. törvény erejű rendelet (továbbiakban: Tvr) 42/A § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, a Tvr 15/A § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályaira, és egyéb családi események megünneplésére, a 
többletszolgáltatás ellentételezésére, valamint az anyakönyvvezető részére 
fizetendő díj mértékére a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

A rendelet hatálya Szeghalom Város közigazgatási területén történő 
házasságkötés, továbbá bejegyzett élettársi kapcsolat megkötése, létesítésére, és 
egyéb családi események megünneplésére (továbbiakban: anyakönyvi esemény), 
valamint a kapcsolódó alap, illetve többletszolgáltatást nyújtó 
anyakönyvvezetőre, mint hivatásos közreműködőre, és a hivatkozott 
szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki. 
 

2. § 
 

Az anyakönyvi események megünnepléséhez a hivatali helyiséget 
térítésmentesen kell biztosítani. Az alapszolgáltatásért (gépzene, virágtál, pezsgő 
biztosítása, felszolgálása, gyertya, és díszborító) alapdíjat kell fizetni. 

 
3. § 

 
(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt, a jegyző kizárólag azzal a 
feltétellel engedélyezhet, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az 
anyakönyv, és a város névadókönyve, illetve az anyakönyvvezető védelme 
biztosított legyen. Az anyakönyvi esemény, csak az arra méltó helyszínen, külső 
zavaró körülmények kizárhatósága mellett történhet. 
(2) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül történő közreműködését 
Szeghalom Város jegyzőjétől indokolással, írásban kell kérni. 
(3) Az anyakönyvvezető munkaidején túli, illetve hivatalos helyiségén kívül 
történő közreműködéséért a megrendelők az e rendeletben meghatározott díjat 
kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre 
rendkívüli körülmény miatt kerül sor. 
(4) Az (3) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha – 
különösen – valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, 
kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos 
helyiségében való megjelenés. 
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(5) A külső helyszínen az anyakönyv biztonságáról, továbbá a szertartás 
megszervezéséről és lebonyolításáról a kérelmezőknek kell gondoskodniuk. 
 

4. § 
 

Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló szándékukat a 
kérelmezők írásban visszavonják, vagy az anyakönyvi esemény, vagy egyéb 
családi esemény, egyéb okból meghiúsul, akkor az alapdíj 80 % -át, az 
önkormányzat 8 napon belül köteles visszafizetni. 
 

5. § 
 

Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben, vagy hivatali helyiségen kívül 
tartandó anyakönyvi esemény esetén a kérelmezők kötelesek a rendelet 1. 
mellékletében meghatározott alapdíjat megfizetni. A alapdíjat legkésőbb az 
anyakönyvi eseményt megelőző munkanapon munkaidőben a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában kell befizetni. A befizetési határidő eredménytelen 
elteltével az anyakönyvi esemény nem tartható meg.  
 

6. § 
 
(1) Jelen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 8/2011. (IV. 27.) anyakönyvi események 
díjazásáról szóló önkormányzati rendelet. 
 
7. sz. napirend: Önkormányzati ingatlanok használatba adása a Békés 
Megyei Kormányhivatalnak – Szeghalmi Járási Hivatal székhelyéül – 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, és ezzel kapcsolatos 
bizottsági véleményeket. A határozati javaslat értelmében a Képviselő-testület 
előzetes hozzájárulása szükséges a Szeghalmi Járási Hivatal székhelyéül 
szolgáló Szeghalom Nagy Miklós utca 4. sz. – földhivatal – és Nagy Miklós utca 
6. sz. alatti – volt könyvtár – ingatlanok 2013. január 1. napján történő ingyenes 
használatba adásához. A városközpont rekonstrukciós program során az 
Önkormányzat kötelezettséget vállalt az irányítóhatóság felé, hogy a volt 
könyvtár épületét városi irattárként hasznosítja. E kötelezettségvállalás miatt az 
utóbbi ingatlan használatba adásához szükséges az irányítóhatóság engedélye. 
Ezzel a módosítással javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Összevont 
bizottsági ülésen a módosított határozati javaslattal a bizottságok egyetértettek. 
Kéri a napirenddel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. 
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Farkas Zoltán testületi tag: Bejelenti, hogy a napirenddel kapcsolatos 
szavazásban nem vesz részt. 
 
Macsári József polgármester: A bejelentést tudomásul vette, a szavazásban a 
Képviselő-testület 8 tagja vesz részt. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott módosítással együtt. Szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 
116/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei 
Kormányhivatal kérelmének megfelelően előzetesen hozzájárul a Szeghalmi 
Járási Hivatal székhelyéül szolgáló Szeghalom Nagy Miklós u. 4. és Nagy 
Miklós u. 6. sz. alatti ingatlanok 2013. január 1. napján történő ingyenes 
használatba adásához. Az utóbbi ingatlan használatba adásához szükséges az 
irányítóhatóság engedélye (DARFÜ Nonprofit Kft.). 
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Macsári József polgármester 
 
8. sz. napirend: Helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésének 
átalakítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a bizottsági 
véleménnyel együtt. Bizottságok az előterjesztéssel egyetértettek, és javasolták 
elfogadásra a határozati javaslatot. A napirend tárgyalásánál köszönti Gémes 
Tibor urat, a KÖRÖS VOLÁN Zrt. személyszállítási igazgatóját. Megkérdezi, 
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Gémes Tibor személyszállítási igazgató: Amennyiben nem lesz kérdés, és 
egyértelmű az előterjesztés, úgy nincs szóbeli kiegészítése.  
 
Macsári József polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjainak véleményét, 
észrevételét az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy hozzászólás 
nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását, 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 
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117/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 31. 
napjával a helyi járatú autóbusz közlekedést megszünteti, mivel a Körös- Volán 
Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződés megszűnik, illetve 
megszűnik a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumával 
kötött szerződés is. 
 
A Képviselő testület megbízza a Körös- Volán Zrt-t, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumnál kezdeményezze a Szeghalomra vonatkozó 
helyközi közszolgáltatási szerződés kibővítését oly módon, hogy a helyi 
járatú autóbuszok menetrendje épüljön be a helyközi járatú autóbuszok 
menetrendjébe. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
9. sz. napirend: Víztorony rekonstrukciós munkálatainak folytatása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, és az ehhez 
kapcsolódó határozati javaslatot. Bizottságok véleményezték az előterjesztést, 
mely tartalmazza a szakvéleményeket, fényképfelvételeket a meghibásodásról, 
és a rekonstrukciós munkák költségeit. Bizottságok elfogadásra javasolták a 
határozati javaslatot. Kéri ezzel kapcsolatban a kérdéseket, véleményeket. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nincs. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását, és megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta: 

H a t á r o z a t 
 
118/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a becsatolt 
szakvélemény figyelembe vételével egyetért az 500 m3-es vasbeton víztorony 
rekonstrukciós munkálatai II. ütemének megvalósításával, a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. által megküldött költségvetés összegének figyelembe vételével. 
 
A rekonstrukciós munkálatok bekerülési összegét a jelenleg rendelkezésre 
álló és elkülönítetten kezelt rekonstrukciós alapból, illetve a 2012. – 2013. 
években képződő rekonstrukciós alapból kell biztosítani. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek 
Zrt-vel a víztorony rekonstrukciójának II. ütemére vonatkozó szerződést kösse 
meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
11./ Iskolatej biztosítása 2012/2013. tanév I. félévére 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, és az ezzel 
kapcsolatos bizottsági véleményeket. Bizottságok javasolták az iskolatej-
program folytatását a határozati javaslatnak megfelelően. Kéri ezzel 
kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület tagjai részéről hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
119/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az iskolatej-
program folytatásával. A város 2012. évi költségvetésének általános 
tartalékából 1.200 ezer Ft-ot kell a felmerülő kiadásokra fordítani.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges lépések 
megtételére és a SOLE-MIZO Zrt-vel kötendő, 2012.december 31-ig érvényes 
Szállítási Keretszerződés aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
12./ Bejelentés „a szeghalmi óvodák egészségre nevelő életmód programja” 
című pályázat benyújtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, és a bizottsági 
véleményeket. Összevont bizottsági ülésen bizottságok elfogadásra javasolták a 
pályázattal kapcsolatos bejelentést. A pályázattal kötelezettsége van az 
Önkormányzatnak, és mivel utófinanszírozott, az előfinanszírozást biztosítania 
kell, a projekthez. Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a pályázat 
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benyújtásának elfogadását, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
120/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „TÁMOP-
6.1.2/11/1/A kódszámú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok-lokális színterek” elnevezésű pályázati felhívással történő „A 
szeghalmi óvodák egészségre nevelő életmód programja” című pályázat 
benyújtásával. 
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 
Az igényelt támogatás összege: 4.217.180 Ft 
 
Megbízza a polgármestert a fentiekben történő intézkedések megtételével. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
14. sz. napirend: Tildy Zoltán Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat osztálylétszám 
meghatározása 
Előadó: Macsári József polgármester: 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést, valamint a bizottsági 
véleményeket. Bizottságok javasolták Képviselő-testületnek, hogy az 
osztálylétszámot a határozati javaslat alapján engedélyezze. Kéri ezzel 
kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület tagjai részéről hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 
121/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 
Szeghalmon Város Önkormányzata, mint a Tildy Zoltán Általános Iskola 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
(5520 Szeghalom, Tildy u. 17-21.) fenntartója engedélyezi a 3.b, 3.d és 4.b 
osztályokban a maximális osztálylétszám (26 fő), valamint az 6.a, 6.c és és 
8.b osztályokban a maximális osztálylétszám (30 fő) legfeljebb húsz 
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százalékkal történő átlépését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
3. sz. melléklet II. rész 7. pontja alapján. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a további szükséges 
intézkedések megtételéről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
15. sz. napirend: Hangtechnikai eszközök beszerzése közbeszerzési 
eljárásban eredményhirdetés 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Korábbi képviselő-testületi döntés alapján 
eredménytelen volt a hangtechnikai eszközök beszerzésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás, és új eljárás megindításáról született döntés. Az új eljárás 
lezárult, ismerteti az erre vonatkozó előterjesztést. Kéri a döntési javaslattal 
kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület tagjai részéről hozzászólás nincs. Az előterjesztett döntési javaslat 
alapján szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Névszerinti 
szavazás eredménye: Macsári József polgármester igen, Bartis Márton 
alpolgármester igen, Ács Zsolt testületi tag igen, Elek Ferencné testületi tag 
igen, Dr. Farkas Erzsébet testületi tag igen, Farkas Zoltán testületi tag igen, 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag igen, Mester Csaba testületi tag igen, Z. Nagy 
Tibor testületi tag igen szavazatával  a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
122/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
„Hangtechnikai eszközök beszerzése” közbeszerzési eljárás a Közbeszerzési 
Bizottság, mint bíráló bizottság döntési javaslata alapján mindhárom – 
Dugmanics Zoltán egyéni vállalkozó, a TOPLAPTOP Kft. és a VOTEC Kft. – 
ajánlat érvényes. Az eljárás nyertesének nettó 10.629.900+ÁFA, bruttó 
13.499.975,- Ft összegű ajánlatával a TOPLAPTOP Kft.-t - 5600 
Békéscsaba, Lencsési u. 64. II/5. - ajánlattevőt határozza meg.  
Képviselő-testület a Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján az eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a döntés kihirdetéséről, és a 
nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 
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Határidő:  

- eredményhirdetés: 2012. szeptember 24. 
- szerződéskötés: 2012. október 08. 

Felelős: Macsári József polgármester 
 
B e j e l e n t é s e k: 
 
Macsári József polgármester: Szeghalom Kistérség Társulásának elnöke 
levélben kereste meg az Önkormányzat vezetését. „Határon átnyúló vasúti 
projekt” keretében, Gyomaendrőd-Nagyvárad közötti vasútvonal újjáépítésével 
kapcsolatban tanulmánytervek készülnek. Az írásos megkeresésben az szerepel, 
hogy a projekt megvalósításához önerőt kell biztosítani az érintett 
önkormányzatoknak. Szeghalom a pályázatban nem vesz részt, erre vonatkozó 
képviselő-testületi döntés nincs, így a ráeső önrész teljesítésére a 
költségvetésben sem vállalt kötelezettséget. Hozzon határozatot a Képviselő-
testület arról, hogy az Önkormányzat jelenleg nem tud biztosítani önrészt a 
tanulmánytervhez az elmondottak alapján.  Ezzel a javaslattal a bizottságok is 
egyetértettek, és kéri képviselőtársainak a véleményét. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja az 
elhangzott határozati javaslat elfogadását. Szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 
123/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Határon átnyúló 
vasúti projekt Gyomaendrőd és Nagyvárad között” vasútvonal újjáépítésével 
kapcsolatos tanulmánytervhez jelenleg nem biztosít önrészt, mivel az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésében erre a célra nincs fedezet. 
 
Macsári József polgármester: Az Ökokapu Energetikai Bt. energetikai 
szakértője, – aki az eddigi évek folyamán is segítségére volt az 
Önkormányzatnak –  ajánlatot tett a közvilágítási villamos energia beszerzéssel 
kapcsolatos szakértésre, 75.000,- Ft+ÁFA díjjal. A vállalt feladatok során 
koordinálja az áramkereskedőkkel, az árajánlatokkal kapcsolatos szakmai 
tárgyalásokat. Vállalta továbbá a közvilágítási fogyasztási helyek és adatok 
feldolgozását; szabadpiaci villamos energia ajánlatkérő dokumentum 
összeállítását; ajánlatkérés lebonyolítását; az ajánlatok összehasonlításában, és 
elbírálásában szakértői támogatás biztosítását. Mindezt tájékoztatásként mondta 
el, és kéri képviselőtársainak a támogatását, hogy a feladattal bízzák meg az 
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ajánlattevőt. Az elhangzott javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. (A szavazás 
idején Mester Csaba testületi tag nem tartózkodik az ülésteremben, így a 
Képviselő-testület 8 tagja vesz részt a szavazásban.) Szavazás eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
124/2012. (IX. 24.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Ökokapu 
Agrár, Képző- és Eenergetikai Bt. – 6636 Mártély, Tanya 91. –  ajánlatának 
elfogadásával. Az ajánlat Szeghalom Város Önkormányzata által üzemeltetett 
közvilágítási villamos energia beszerzésének, energetikai szakértői 
tevékenységére vonatkozik. A vállalt feladatok teljesítésének díja: 75.000,- Ft + 
ÁFA. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Macsári József polgármester: Köszönettel, és örömmel vette a az Egyesület új 
elnökének tájékoztatólevelét a Szeghalmi Női Kézilabda, Gyermek, Ifjúsági és 
Szabadidősport Egyesület további működéséről. A női kézilabda hosszú 
évtizedes múltra tekint vissza, és szó volt ugyan a megszűnéséről, de szerencsés 
fordulat következett be, mivel a szakosztály tovább folytatja tevékenységét. Új 
elnökség alakult Szabó Imre vezetésével, és sikerült a csapatokat 
összetoborozni, a versenyeztetés megindult. Arra kér mindenkit, hogy lehetőség 
szerint szurkoljanak, és támogassák az Egyesületet. 
Megkérdezi képviselőtársait, hogy van-e közérdekű bejelentésük. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Lakossági igényként veti fel, hogy a Szabadság téri 
parkban meg kellene tiltani a kutyasétáltatást. Ezt a kérést kisgyerekes szülők 
jelezték, és kérésüket indokoltnak tartja. Másik felvetése, illetve kérdése a Tildy 
u. 16-18. sz. alatti, jelenleg felújítás alatt lévő önkormányzati épületre 
vonatkozik. Olyan hírek vannak a városban, hogy a lakásokat már eladták. Ezzel 
kapcsolatban kérne tájékoztatást. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Két csapadéktárolónak a környékét rendbe 
kellene tenni, (lucgödör, és Arany János utcai) mert a környéken lakók a 
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jelenlegi állapotot kifogásolják, és ezt folyamatosan jelzik. Jelenleg a takarítást, 
télen pedig a nádvágást megoldhatná az Önkormányzat. Ebben kérne segítséget. 
 
Macsári József polgármester: A kutyák parkból való kitiltásával kapcsolatban 
elmondja, hogy október 1-től nem foglalható önkormányzati rendeletbe az 
állattartás szabályozása, az Önkormányzat közigazgatási területét érintően. 
Amennyiben a jogszabály lehetővé teszi, intézkedni fognak a felvetett probléma 
ügyében, annál is inkább, mivel igényesen felújított parkról van szó. A Tildy Z. 
u. 16-18. sz. alatti önkormányzati lakásokban megkezdődött az egyedi fűtés 
átalakítás. A lakások eladására még nem került sor, ingatlanforgalmi szakértő 
értékbecslését követően licitálással lesznek meghirdetve. Erről a Képviselő-
testület dönt. A zárt ülésen erre a kérdésre visszatérnek, mivel ehhez kapcsolódó 
előterjesztés lesz napirenden. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Somogyiné Ambrus Erikához, a 
megválasztott gimnáziumi igazgatónőnek tesz fel kérdést. Tudomása szerint 
keményen agitálnak a Gimnáziumban az egyházi átadással kapcsolatban 
aláírások gyűjtésével. Kérdése, hogy kitől származik ez a kezdeményezés, ki 
indította ezt el. További kérdései Farkas Zoltán képviselő úrhoz szólnak. Amíg a 
Pándy Kálmán Kórház szeghalmi járóbeteg rendelőintézete, krónikus osztálya a 
Megye felügyelete alá tartozott, addig sem lehetett a város megelégedve a 
szolgáltatás színvonalával, és amióta állami tulajdonba került a két intézmény, 
azóta sincs kedvező változás. Olyan nyilatkozatokat lehet hallani, hogy „pozitív 
változások történtek az egészségügyben”, itt a szeghalmi intézetben azonban 
nem. Helyi problémákat említve fogalmazza meg, hogy eddig tudta az 
Önkormányzat, hogy hova fordulhat segítségért, most viszont nem. Arra kérne 
választ, hogy a vidéki egészségügy mennyire szerepel a Parlament munkájában. 
A jelenlegi problémák megoldásában próbált Dr. Kovács József igazgató-
főorvos úrhoz fordulni, hogy a felújított szeghalmi intézményben több rendelés, 
több orvos legyen, de tájékoztatása szerint a GYEMSZI-hez kell fordulni. 
Kérdése, hogy kihez lehet fordulni ez ügyben?  Ebben kérne tájékoztatást, és 
egyben kritikákat fogalmaz meg a FIDESZ döntéseivel, illetve képviselő úr 
parlamenti munkájával kapcsolatban. Megjegyzi, hogy az államosított utókezelő 
kórházat, a krónikus osztályt közadakozásból építették. 
 
Ujfalusi Sándor gimnáziumi tanár: Az agitálással kapcsolatban elhangzott 
kérdésre reagálva tájékoztatást ad az eddigi fejleményekről, a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola fenntartóváltásával kapcsolatban.  
 
Macsári József polgármester: Valamennyi képviselő-testületi tag megkapta azt 
a levelet, amelyet 10 fő írt alá, elsőként Dr. Farkas Erzsébet képviselőtársuk, 
akik javasolták, hogy a Református Egyház fenntartásába kerüljön az Iskola. Az 
elhangzott kérdés nem erre vonatkozott. 
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A beadott javaslat kapcsán, összevont bizottsági ülésen napirenden volt a 
kezdeményezés. Döntés született arról, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság elnöke, az iskolavezetéssel, az oktatási, kulturális főtanácsossal 
együttműködve végezzen felmérést az Iskola jelenlegi tanulóinak, szüleinek 
körében, hogy támogatják-e ezt a váltást. Megjegyzi, hogy hivatalosan is ki kell 
kérni a szülői nyilatkozatot. A kérdés az, hogy mindennek ellenére ki az, aki már 
most agitálja a tanulókat, szülőket a szórólapokkal. 
 
Ujfalusi Sándor gimnáziumi tanár: Részletesen ismerteti a pontokba foglalt 
tájékoztatót a szervezők eddigi munkájáról a fenntartóváltással kapcsolatban: a 
diákönkormányzat és a tanárok megkérdezésének eredményeit, akik támogatták, 
hogy meginduljanak a tárgyalások a Magyar Református Egyházzal. Kéri a 
Képviselő-testületet, fontolják meg ennek kérdését, és támogassák a 
kezdeményezést, hogy az iskola hosszú távon fennmaradhasson. Nincs 
agitálásról szó, de a kérdés intézményükben napirenden van, a diákok 
kérdéseket tesznek fel, és ezekre válaszolniuk kell.  
 
Macsári József polgármester: Nincs napirenden a fenntartóváltás, és nincsenek 
meg azok az információk, melynek birtokában bárki kijelenthetné, hogy 
történjen meg a fenntartóváltás. Megjegyzi, hogy nincs esélyegyenlőség a 
gyerekek oktatását tekintve, hiszen az állami, illetve egyházi fenntartású 
intézmények finanszírozásában nagy eltérések vannak. A fenntartó 
Önkormányzat jelenleg olyan helyzetbe került, hogy kérdésessé vált hogyan 
lehet életben tartani a Péter András által alapított középiskolát, ami református 
gimnáziumként indult. Erre az iskolára mindig büszkék lehettek az itt élők az 
elmúlt évtizedekben, és most problémát jelent, hogy a törvények változásával 
ilyen helyzet állt elő. Nem sok választási lehetőséget ad a törvény a fenntartó 
önkormányzatoknak, és mindenki azt szeretné, hogy iskolájuk túlélje ezt az 
átmeneti időszakot. Nagyon bízik abban, hogy mindez nem megy az oktatás 
rovására, amikor ilyen döntéshelyzetbe kényszerítik a képviselő-testületeket. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A kérdéshez való hozzáállást kifogásolja. 
Hiszen akik a kezdeményezést indították azt sugallják, hogy ha nem valósul meg 
az egyházi iskola, akkor az iskola megszűnik. Az egyházi iskola nem csak azt 
jelenti, hogy vallástan lesz, hanem az összes humántantárgyat áthatja az egyház 
szerepe. Elhangzott, hogy a környéken egyházi iskolák lesznek, éppen ezért 
legyen egy olyan gimnázium is, ahol világi oktatás folyik. Megjegyzést tesz 
továbbá arra, hogy a helyi református és katolikus templomokban nem látni 
tömegeket, ezért érthetetlen az egyházi oktatás melletti agitáció.  
 
Elek Ferencné testületi tag, mint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
elnöke: Összevont bizottsági ülésen úgy határoztak, hogy nem elég a 9 fős 
Képviselő-testület szavazata, és meg kell kérni a tanulók szüleinek véleményét 
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is. Előzőekben a Tanár Úr elmondta, hogy nagy gondot okoz a 400 fő tanuló 
szüleinek a megkérdezése. Véleménye szerint nem okoz gondot kérdőíven 
megkérdezni a tanulókat, szülőket, hogy egyházi intézmény legyen az iskola 
2013. szeptember 1-től, vagy maradjon állami. Ez alapján felmérhető a 
vélemény. 
 
Somogyiné Ambrus Erika Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskola igazgatója: Alpolgármester úr említette az agitálást. 
Hangsúlyozni szeretné, hogy nem agitálnak, ez egy hivatalos eljárás, ami 
augusztusban indult hivatalos levéllel az igények felmérése miatt. Ennek 
megfelelően történt a Diákönkormányzatban, illetve a Tantestületben a 
támogatottság felmérése, melynek eredménye ismertetve lett a képviselő-
testületi ülésen. Következő lépés a szülők megkérdezése az egyeztetés szerint. 
Az elhangzottakat tekintve, nem lettek mindannyian egyszerre hívők, hanem a 
finanszírozások közötti különbségek számítanak, és iskolájuk hátrányban van. 
Hogyan tudnak lépést tartani azokkal az iskolákkal, akik jóval kedvezőbb 
finanszírozás mellett produkálnak eredményeket? Indokuk az életben maradás, 
és nem véletlen, hogy a megyében több intézmény ezt a formát választotta 
menekülésként az egyházhoz. 
 
Macsári József polgármester: Előzőekben már elmondta, hogy nincs 
esélyegyenlőség az oktatásban, mivel nagyon eltérő az állami és egyházi iskolák 
finanszírozása. Véleménye szerint, ha az oktatási intézmények a 
jogszabályoknak megfelelnek, akkor jogos lenne, hogy mindenki egyforma 
forrásokhoz jusson. Visszatérve a kezdeményezéshez, kéri az Iskolavezetést, 
hogy az összevont bizottsági ülés határozatának megfelelően egyeztessenek. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: A hozzá intézett kérdésekre válaszolva elmondja, 
hogy a kérdésben nem kompetens. Az egészségüggyel kapcsolatban az illetékes 
szervezethez, a GYEMSZI-hez tartoznak a kérdések. 
 
Mester Csaba testületi tag: Meglepődve hallgatta a vitát, és csodálkozik azon, 
hogy Dr. Farkas József a történelmet kénye-kedve szerint emlegeti. Amikor a 
kórházat említi, magánvagyonból létesült intézményről van szó, egyházi 
személyek, grófok, bárók adományából létrehozott megyei kórházról. Akkor, 
amikor a gimnáziumról, a református Péter András által létrehozott intézményről 
van szó, akkor erről elfeledkezik. Az Igazgató Asszony szavait megerősítve 
javasolja, el kell gondolkozni, hogy a finanszírozást tekintve melyik megoldás a 
legjobb a helyi Péter András Gimnáziumnak, a jövőjüket tekintve. Nagyobb 
tolerancia szükséges a kérdéssel kapcsolatban, indulatok nélkül. 
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Elek Ferencné testületi tag: Azért merülnek fel problémák, mert nagy 
különbségek vannak az egyházi, és állami finanszírozások között. Bízik abban, 
hogy ebben változások lesznek. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: Nem tudja elfogadni Farkas Zoltán 
képviselő úr válaszát, miszerint az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekben 
nem kompetens. Bizonyos kérdésekre választ kellene adni, melyeket már 
korábbi képviselő-testületi ülésen is megfogalmazott, és ezeket most újból 
felsorolja. Többek között azt is, hogy országgyűlési képviselőként tett-e lépést 
ennek a kistérségnek az érdekében. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: Gépjárműhasználatra vonatkozó információ a 
Megyei Önkormányzat honlapján megtalálható, ott lehet tájékozódni. Azzal 
kapcsolatban nem kíván nyilatkozni, amit a bulvársajtó ír. Utalva az 
elhangzottakra: a Megyei Önkormányzat Országos Szövetsége és a Békés 
Megyei Önkormányzata is tagja volt az AER-nek, és ennek egy hivatalos 
programjáról volt szó. Az összevont bizottsági ülésen hallottak után pedig 
ajánlja elolvasásra Dr. Farkas Józsefnek Pál apostol igéit, illetve Hamvas 
Bélától: A bor filozófiája című művet. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Eddig részletesen tárgyaltak arról, hogy az 
iskolák fenntartását az Önkormányzat nem tudja vállalni, mert amit az állam ad, 
ahhoz az Önkormányzat nem tud hozzáadni semmit. 1-3 évvel ezelőtt épp az 
alpolgármester úr mondta azt, hogy Szeghalom attól város, hogy középiskolája 
van. Az iskolák egyházi finanszírozását tekintve – ami kedvezőbbnek 
mutatkozik – kérdése, hogy miért veszik el azt, amit adhatnának ennek az 
intézménynek. Hangsúlyozza, hogy csupán felvetésről volt szó, és ezt olyan 
indulatok követték, amit elfogadhatatlannak tart. A továbbiakban határozottan 
visszautasítja a személyét érintő megjegyzéseket. Véleménye szerint mindent 
meg lehet beszélni indulatok nélkül, és ehhez visszafogottság, türelem 
szükséges. 
 
Macsári József polgármester: Lezárja a vitát. Befejezésül bejelenti, hogy a 
soron következő képviselő-testületi ülést október végén Kalotaszentkirályon 
tartják. A nyilvános ülésnek egyéb napirendje nincs, így megköszöni 
képviselőtársainak az eddigi munkáját, és az ülést lezárja. 
 

K.m.f. 
 
 

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

 



 25 

 


