
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. március 27-én tartott 
nyilvános üléséről, a Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Bartis Márton, Eitler Gottfried, Hidi Sándor, Kardos László, Kincses Sándor, 
Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török Sándorné, Zsadányi Sándorné 
önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, 
valamint az irodavezetők, és a napirendi pontokkal kapcsolatos meghívottak, Gali Mária 
jegyzőkönyv-vezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a testületi tagokat, és a napirendi pontokkal kapcsolatban 
megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő sorrend szerint tárgyalják a napirendeket, mely javaslattal a 
Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

 

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs, kéri a véleményeket. Mivel 
hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az írásos jelentést, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

 



H a t á r o z a t

 

29/2006. (III. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

 

2. sz. napirend: Önkormányzat 2005. évi költségvetési zárszámadása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirend kapcsán előterjesztett rendelet-tervezetek tartalmazzák a 
2005. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását, a 2004. évi zárszámadási rendelet módosítását, 
valamint a 2005. évi költségvetési zárszámadási beszámolót. Ehhez kapcsolódik, a beszámoló 
felülvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentés, melyet a KOVERO Könyvvizsgáló és 
Pénzügyi Szolgáltató Kft. végzett. A Kft. képviseletében megjelent Kovácsné Oláh Veronika, 
akinek az instrukciói alapján lett újra átdolgozva a zárszámadásról készült előterjesztés, kiegészítve 
a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésével.

A beszámoló szerint az Önkormányzat 2005. évi költségvetés zárszámadása több mint 2,8 milliárd 
forint, a pénzmaradvány közel 78 millió Ft. Az előterjesztés tanúsága szerint, az Önkormányzat 
eleget tudott tenni a személyi jellegű kifizetéseknek, a soros előrelépéseket tudta biztosítani, hiszen 
6,6 %-kal növekedtek e kiadások, és járulékai. A dologi jellegű kiadásoknál is elmozdulás 
tapasztalható a normatívát illetően, és nagy öröm, hogy múlt évben olyan beruházások, fejlesztések 
valósultak meg a városban, amely összegszerűségét tekintve a múlt évi költségvetés 35 %-át jelenti. 
Mindez azért is valósulhatott meg, mert a beruházások utófinanszírozottak voltak a pályázati 
forrásokat tekintve, de az Önkormányzat végig megőrizte likviditását.

Tájékoztatása után kérdezi a könyvvizsgálót, hogy szóban kiegészíti-e jelentését.

 

Kovácsné Oláh Veronika könyvvizsgáló: Elkészítették a beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói 
jelentést, mely hitelesítő záradékkal került ellátásra. Ez azt jelenti, hogy a beszámoló a jogszabályi 
feltételeknek megfelelően készült el tartalmában, és formájában egyaránt. A szakmai véleménye 
szerint sok Önkormányzat büszke lehetne, ha ilyen gazdálkodást tudhatna maga mögött. A 4 éves 
ciklus alatt a rendelkezésre álló forrásokat jól kihasználta, jól gazdálkodott, mivel nemcsak a 
működésre fordított. A korábbi önkormányzati és egyéb szakmai tapasztalatok alapján általában a 
működési felhalmozási arány 90-10 %-os szokott lenni, Szeghalomban ez az arány lényegesen 
magasabb volt a felhalmozásnak a fejlesztésnek a javára. Ezáltal jelentősen, szépen fejlődött a 
település a lakosság örömére, hiszen a felújítások mellett jelentős forrást fordítottak fejlesztésre is. 
Úgy ítéli meg, hogy az elmúlt 4 év során az Önkormányzat jól végezte feladatát, és kívánja, hogy a 
jövőre vonatkozóan is ugyanilyen jó eredményt érjenek el.



 

Macsári József polgármester: Megköszöni a könyvvizsgáló szóbeli kiegészítését, és kéri 
képviselőtársait, hogy mondják el a napirenddel kapcsolatos észrevételeiket.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Örömmel lehet nyugtázni a könyvvizsgálói jelentést, hogy sikerült 
a városban így gazdálkodni. Kéri a polgármestert, hogy tolmácsolja a Képviselő-testület elismerését 
a pénzügyi apparátus felé a jól végzett munkáért.

 

Macsári József polgármester: A bizottságok állásfoglalásai szerint az előterjesztésben foglaltalt 
rendelet-tervezeteket elfogadásra javasolják. Elsőként szavazásra bocsátja a 2005. évi 
költségvetésről szóló 1/2005. (II. 21.) sz. rendelet módosítását. Szavazás eredményeként 
megállapítja, hogy Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2006. (III. 28.) sz.

rendelete

a 2005. évi költségvetésről szóló 1/2005. (II. 21.) sz. rendeletének módosításáról

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2005. (II. 21.) sz. rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:

 

1. §

 

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A Képviselő-testület a város 2005. évi költségvetését

 



2.863.597      ezer Ft

 

bevételi és kiadási főösszegben a beszámoló 1. sz., illetve 2. sz. mellékletében foglalt részletezés 
szerint jóváhagyja.

 

2. §

 

A rendelet 5. § (1) bekezdésében lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

 

                                                                                           Adat: ezer Ft

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a 2005. évi  költségvetési zárszámadásról szóló 
rendelet-tervezetet, amelynek alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2006. (III. 28.) sz.

rendelete

az Önkormányzat 2005. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. Törvény 82. §-ában meghatározott jogkörébe eljárva a 2005. évi költségvetési 
zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

 



A rendelet hatálya

 

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

 

2. §

 

(1)   Az Önkormányzat költségvetési szervei:

 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

         Cím                        Megnevezés

1.                                    Polgármesteri Hivatal

2.                                    Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola

3.                                    Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

4.                                    Városi Tűzoltóparancsnokság

5.                                    Művelődési Sport és Szabadidő Központ

 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

6.                                    Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

7.                                    Nagy Miklós Városi Könyvtár

8.                                    Sárréti Múzeum

9.                                    Idősek Gondozási Központja

         

(2)  Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-
külön címet alkotnak.



Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi költségvetésének teljesítése

 

3. §

 

1.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást az l., 2., és 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

2.877.991 ezer Ft bevétellel

2.771.343 ezer Ft kiadással

78.928.853 Ft módosított pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

 

2.) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit kiemelt előirányzatonként az l. sz. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja.

 

5. §

 

A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 9. sz. 
melléklet szerint fogadja el.

 

6. §

 

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmények szakfeladatonkénti kiadásai 
előirányzatának teljesítését a 4. sz. melléklet szerint fogadja el.

 



7. §

 

Az Önkormányzat 2005. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. sz. melléklet szerint, a 2005. 
évi egyszerűsített mérlegben szereplő adatok alapján

7.338.593 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

8. §

 

1.) A Képviselő-testület – a 8. sz. mellékletben intézményenkénti – a 2005. évi pénzmaradvány 
felhasználását engedélyezi. A Képviselő-testület a pénzforgalmi mérlegben szereplő 2.771.343 e Ft 
kiadási, 2.877.991 e Ft bevételi főösszeget – a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint – hagyja jóvá.

 

2.) Az Önkormányzat főjegyzője és az intézmények vezetői a pénzmaradványnak 2006. évi 
költségvetési előirányzatban történő átvezetéséről és a módosításról gondoskodni kötelesek.

 

9. §

 

A Képviselő-testület az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 11. sz., az egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentést a 12. sz., míg az egyszerűsített eredmény kimutatást a 13. sz. melléklet 
szerint hagyja jóvá.

 

10. §

 

Az Önkormányzat címzetes főjegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány 
jóváhagyott összegéről az intézmények vezetőit – a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül – 
értesíti.

 



11. §

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után az előterjesztett anyag alapján szavazásra bocsátja a 
2004. évi költségvetési zárszámadás módosítását. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2006. (III. 27.) sz. rendelete

az Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásának módosításáról

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2005. (III. 30.) sz. rendeletét 
(továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

A rendelet 1. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 
az 1., 2. és 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.668.423 ezer Ft bevétellel

2.611.425 ezer Ft kiadással

31.204 ezer Ft pénzmaradvánnyal

 

jóváhagyja.

 



2. §

 

A rendelet 6. §-ában meghatározott 8. sz. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

 

3. §

 

Ez a rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba.

 

1. sz. melléklet

 

2004. évi költségvetési pénzmaradvány

intézményenként
                                                                                                                         adat: ezer Ft

3. sz. napirend: Élelmezési nyersanyagnormák, intézményi térítési díjak megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési 
nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló rendelet módosításra került az előterjesztés szerint, 
melyet az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozott ki 3 %-os nyersanyagnorma emeléssel, 
és némi rezsiköltség növekedéssel. A bizottsági tagok véleményezték az anyagot, melynek l. sz. 
mellékletében javítás szükséges: az Óvodánál az összérték 206,- Ft, az Általános Iskolai 
Kollégiumnál pedig 404,- Ft. Bizottságok javasolták a rendelet-tervezet elfogadását. Kéri a 
hozzászólásokat.

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra terjeszti a rendelet módosítását, amelynek eredménye 
alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
rendeletet alkotta:

 



SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2006. (III. 28.) sz. rendelete

 

az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek 
meghatározásáról szóló többszörösen módosított 5/1996.(II.26.) sz. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) módosításáról.

 

1. §

 

A rendelet 1. §-ában meghatározott 1. és 2. sz. mellékletek helyébe, amelyek az intézményi 
élelmezési nyersanyagnormákat és az intézményi térítési díjakat határozzák meg, e rendelet 1. és 2. 
sz. mellékletei lépnek.

 

2. §

 

Ez a rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően igénybe vett 
szolgáltatások esetében kell alkalmazni.

 

1. sz. melléklet:

Élelmezési nyersanyagnormák

(ÁFA nélküli ár Ft-ban)

 



2. sz. melléklet

 

Intézményi térítési díjak

(A térítési díjak 15 % ÁFA-t tartalmaznak)

* Nem önkormányzati fenntartású intézmény esetén a megrendelőnek a rezsiköltséget (90 %) is 
meg kell térítenie.

** 70 % rezsiköltséget tartalmaz.

 

3/1. sz. napirend: Szemétszállítási díj megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban kiegészítő anyag készült a mai ülésre, és a 
3/1/1. sz. anyag azokat a díjakat tartalmazza, melyek a TAPPE Kft.-vel történt eddigi tárgyalások 
eredményeit mutatják. Örömmel veszi, hogy a szolgáltatóval ilyen díjban tudtak megállapodni. 
Tájékoztatásként elmondja, hogy bizottsági ülésen felvetődött több lakótömb körüli 
szemétszállítással kapcsolatos gond, amely többnyire a szemétgyűjtők számát érintette. A Hivatal 
munkatársai ellenőrzést végeztek, hogy a szerződésben vállalt üzemeltetői feladatoknak eleget tesz-
e a TAPPE Kft, és ennek során hiányosság nem merült fel.

Az előterjesztés kiegészítéseként említi a céglogós zsák használatát, amely nem kötelező, de bárki 
igénybe veheti, amennyiben több hulladék keletkezik. A szolgáltató meghatározta azokat az 
üzleteket, ahol be lehet szerezni ezeket a szemétgyűjtő zsákokat. Ettől függetlenül továbbra is 
lehetőség lesz arra, hogy nagyobb mennyiségű szemetet bárki ingyenesen elhelyezzen a 
szeméttelepen. Kéri képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az előterjesztéssel 
kapcsolatban.

 



Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Várható-e a továbbiakban is a 70 éven felülieknek eddigiek 
folyamán biztosított szemétszállítási díjra vonatkozó kedvezmény, amely szerint l hónapra kellett 
fizetniük? Sok idős embernek nincs kukája, és zsákokba rakták a szemetet. Erre a továbbiakban 
nem lesz lehetőség?

További kérdése arra vonatkozik, hogy a szemétszállítási díj fizetése átutalással rendezhető-e, ez a 
módszer biztosított lesz-e a későbbiekben?

 

Macsári József polgármester: Kötelező közszolgáltatásról van szó, ezért mindenki rendelkezik a 
szolgáltatóval kötött szerződéssel, és mindenkinek rendelkeznie kell szemétgyűjtővel. A képviselő 
asszony által említett 70 éven felülieknek biztosított kedvezmény továbbra is érvényben van. Ennek 
alapja, hogy 100 lakást tekintve a szolgáltató felajánlott 100 %-os térítésmentességet, és a helyi 
önkormányzati rendelet 250 %-os térítést biztosít, hogy minél szélesebb körben biztosítsa az itt 
élőknek a kedvezményt.

 

Mikolik Judit testületi tag: Eddigi gyakorlatok szerint évente 2 alkalommal volt lomtalanítás a 
városban. Múlt év őszén nem volt megfelelő a tájékoztatás, sokan nem szereztek e lehetőségről 
tudomást, ezért kéri a kábeltelevízión keresztül meghirdetni ezt a plussz szolgáltatást, amely a 
lakosság körében népszerű.

 

Szücs Ágnes TAPPE Kft. helyi képviselője: Az elhangzott kérdésre válaszolva tájékoztatásként 
elmondja, hogy április 8-án lesz a városban a lomtalanítás, és ezt a helyi kábeltelevízión keresztül 
propagálni fogják. A banki átutalásra vonatkozó kérdésre a későbbiekben adnak választ, ennek 
utána fognak nézni.

 

Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja a szemétszállítási díj megállapítására 
vonatkozó rendelet-tervezetet. Szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2006.(III. 28.) sz.

rendelete

 

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló módosított 2/1999.(III.02.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) 
módosításáról

 



1. §

 

A rendelet 1.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.sz. melléklete lép.

 

2. §

 

Ez a rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

1. sz. melléklet:

 

(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák)

3/2. sz. napirend: Szociális rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosítására és kiegészítésére törvényi változások miatt került sor, és mindezeket részletesen 
ismerteti a rendelet-tervezetben foglaltak szerint. Lényeges az 5 § módosítása szerinti fűtési 
támogatás mértéke, mely 20.000,- Ft. Változik az ápolási díj és a közgyógyellátás jogosultságára 
vonatkozó eddigi rendelkezés; 10.000,- Ft-ra növekszik az újszülöttek támogatási összege. Az 
átmeneti segélyt, és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást érintően is változik az eddigi 
rendelkezés. Ugyancsak említést érdemel a 12. § rendelkezései között a közösségi ellátás, valamint 
a szociális információs szolgáltatás.



A Pénzügyi Bizottság és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság véleményezte a rendelet-tervezetet, 
és elfogadásra javasolta. Kéri a napirenddel kapcsolatos hozzászólásokat. Mivel hozzászólás nem 
volt, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2006. (III. 28.) sz. rendelete

 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 5/1997. (III.28) 
számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról és kiegészítéséről.

 

1.§

 

(1) A rendelet 3.§ (1) bekezdése a következő a, ponttal egészül ki:

a, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása

 

(2) A rendelet 3.§ (1) bekezdés c, pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

c, közgyógyellátási igazolvány méltányosságból történő biztosítása.

(Sztv. 50. § (2) – (5) bekezdés)

 

2.§

 

(1) A rendelet 4.§ (1) bekezdésének b, d, h, pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b, vagyon: ha az Sztv. másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá 
vagyoni értékű jog, amelynek

ba, külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a húszszorosát, vagy



bb, együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét 
meghaladja azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági 
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az, az ingatlan, amelyben az érintett személy 
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a 
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

d, közeli hozzátartozó:

da, a házastárs, az élettárs,

db, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, 
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek,

dc, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-vagy 
más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt

gyermek,

dd, a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, 
illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

h, rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az 
öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az 
özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi 
nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult 
fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról 
gondoskodó személy özvegyi nyugdíját – a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a 
hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Ft. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a 
rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a 
hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a mezőgazdasági termelők nyugdíj 
előtti támogatása, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak 
járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, 
a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a 
közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb 
azonos típusú ellátás,

 

(2) A rendelet 4.§ (1) bekezdése a következő m, ponttal egészül ki:

m, fogyasztási egység: az Sztv. 4.§ (1) bekezdés n, pontjában meghatározottak.

 



3.§

 

(1) A rendelet 7.§ (1) bekezdése a következő a, g, h, pontokkal egészül ki:

a, lakásfenntartási támogatás,

g, felsőoktatási intézményben tanulók egyszeri támogatása,

h, újszülöttek támogatása.

 

(2) A rendelet 7.§ (3) bekezdése a következő h, és i, pontokkal egészül ki:

h, szociális információs szolgáltatás,

i, közösségi ellátások.

4.§

 

(1) A rendelet 10. § (2) bekezdés „2000. március 31.” szövegrész helyébe „2006. március 7.” 
szövegrész lép.

 

(2)A rendelet 10.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

         (6) A Munkaügyi Központ Kirendeltségével történő kapcsolatfelvétel    elmulasztása, a 
programokban való részvétel indokolatlan elutasítása, az       aktív korú nem foglalkoztatott személy 
passzív magatartása az          együttműködési kötelezettség megszegésének minősül.

 

(3) A rendelet 10.§-a a következő (7) – (8) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (7) 
bekezdés (9) bekezdésre változik:

 

         (7) Ha az aktív korú nem foglalkoztatott személy az együttműködési    kötelezettségét 
megszegi a hivatal a rendszeres szociális segély összegét 6   hónapig 75%-os mértékben folyósítja.

 

(8) Az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő       ismételt megszegése 
esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell     szüntetni. Az együttműködés súlyos 
megszegésének minősül, ha a    segélyben részesülő személy

a, a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el,



b, az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató        rendkívüli felmondással 
szüntette meg,

c, a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatakor a Hivatal          által kiküldött 
idézésében foglaltaknak - az abban megjelölt időpontig         nem tesz eleget.

 

5.§

 

A rendelet 12.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

         (5) A támogatás mértéke 20.000,-Ft/fűtési szezon.

 

6.§

 

A rendelet 13.§-a a következő (1) - (3) bekezdésekkel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi 
szövegének jelölése (4) bekezdésre változik:

 

(1) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az ápolást         végző személy 
kötelezettségét nem teljesíti.

 

(2) Az Sztv. 42.§-a (2) bekezdésének b, pontja alkalmazásában nem teljesítésének minősül, ha az 
ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető 
gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés 
körülmények biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

 

(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésének ellenőrzését a hivatal megkeresésére a 
családsegítő szolgálat végzi. A családsegítő szolgálat az ápolt személynél történt ellenőrzéséről 
környezettanulmányt készít.

 



7.§

 

A rendelet 14.§ (4) bekezdésének

a, pontjában meghatározott segély összege 30.000,-Ft-ra

b, pontjában meghatározott segély összege 25.000,-Ft-ra

c, pontjában meghatározott segély összege 20.000,-Ft-ra változik.

 

8.§

 

(1) A rendelet 16.§ (2) - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(2) Az önkormányzat jegyzője, méltányosságból közgyógyellátásra való

         jogosultságot állapíthat meg annak a szociálisan rászorult személynek,          akinek

a, a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25%-át, továbbá

b, családban élő személy esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200%-át.

 

(3) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a, a háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletről,

b, a kérelem beadását megelőző háromhavi nettó jövedelmekről szóló igazolásokat.

 

(4) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a 
kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a 
kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója 
tulajdonában  álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az 
esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 
50%-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembe vételével kerül 
megállapításra.

 



(2) A rendelet 16.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

 

           (5) A jogosultság egy évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő 
időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15. nap.

 

9.§

 

A rendelet 17/B.§ (1) bekezdésében meghatározott „5.000,-Ft” támogatási összeg helyébe 10.000,-
Ft összeg lép.

 

10.§

 

(1) A rendelet 18.§ (1) bekezdés b, pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

          b, Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán továbbtanulók részére beiskolázás címen naptári 
évenként 10.000,-Ft összegű egyszeri támogatás adható kivéve, ha a Bursa Hungarica pályázat 
alapján önkormányzati ösztöndíjban részesül.

 

(2) A rendelet 18.§ (2) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés

lép:

A kérelmet minden év október 31-ig kell benyújtani.

 

(3) A rendelet 18.§-a a következő (3) -(5) bekezdéssel egészül ki:

 

          (3) A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt.

 

          (4) Különösen indokolt azon személyeket átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 
jelentkező többletkiadásának, különösen betegség, elemi kár, stb. miatt szorulnak anyagi segítségre.

 



          (5) A kérelmet a polgármesteri hivatalnál kell előterjeszteni.

 

11.§

 

(l) A rendelet 19.§ (1) - (2) bekezdése, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő 
rendelkezés lép:

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

            (1) A polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a 
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.

 

            (2) Elsősorban azokat a gyermeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli 
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az 
alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítésére, betegség vagy 
iskoláztatás - miatt szorulnak anyagi segítségre.

 

(2) A rendelet 19.§-a a következő (3) – (5) bekezdésekkel egészül ki, ezzel egy-idejűleg a (3) – (4) 
bekezdés számozása (6) – ( 7) bekezdésre módosul:

 

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, 
különösen a védelembe vett gyermekek számára.

 

(4) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának 
támogatására, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás 
kifizetésének átvállalása.

 

(5) A (3) – (4) bekezdésben meghatározottak szerint nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
összegének kezeléséről a gyermekjóléti szolgálat gondoskodik.

 



12.§

 

A rendelet 23.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

            (1) Az önkormányzat a Gondozási Központ keretében biztosítja a szociális étkeztetést, a 
házi segítségnyújtást, a családsegítést, a gyermekjóléti szolgálatot, a szociális információs 
szolgáltatást, a közösségi ellátást és működteti az Idősek Klubját, valamint az Idősek Otthonát.

 

13.§

 

A rendelet 27.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

            (1) Étkeztetés igénybevételére azok a szociálisan rászorultak jogosultak, akik önmaguk, 
illetve eltartottjaik részére az étkeztetést tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani 
koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt.

 

            (2) A (1) bekezdés szerint szociálisan rászorult az, akinek

            a, családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,

            b, egyedül élő esetén annak 150 %-át.

 

14.§

 

A rendelet a következő 28/A.§ -al és az azt követő alcímmel egészül ki:

 

28/A.§

 

Közösségi ellátások



 

A szociális alapszolgáltatás biztosítása az Sztv. 65/A.§-ban foglaltak szerint történik.

 

15.§

 

A rendelet a következő 28/B.§-sal egészül ki:

 

28./B.§

 

(1) Az önkormányzat által létrehozott szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: a polgármester, az 
alpolgármester, a jegyző, a szociális bizottság elnöke, a gondozási központ vezetője, a hivatal 
irodavezetői.

 

(2) A helyi szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
ülésezik.

 

(3) A szociálpolitikai Kerekasztal ülésén meghívottként részt vehet az ÁNTSZ helyi képviselője, a 
háziorvos(ok), a védőnői szolgálat, a kistérség irodavezetője, az Esthajnal Alapítvány vezetője.

 

16.§

 

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. április 1-jén lép hatályba. A 9.§-ban 
meghatározott támogatási összeg a 2005. december 31-e után született gyermekek után állapítható 
meg.

 

(2) E rendelet 1.§ (2) bekezdése, 4.§-a, 8.§-a 2006. július 1-én lép hatályba.

 

17.§

 



(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet

a, 3.§ (2) bekezdés i, pontjának „rendszeres gyermekvédelmi támogatás” szövegrész.

b, 3.§ (2) bekezdés a, pontja,

c, 4.§ (1) bekezdés a, pontjának második mondatában a „rokkantsági járadék” szövegrész.

d, 7.§ (1) bekezdés f, és k, pontja, a (2) bekezdés d, pontja

e, 17.§-a

 

(2) 2006. július 1-jén hatályát veszti a rendelet 3.§ (2) bekezdés g, pontja.

 

3/3. sz. napirend: Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Ismerteti a rendelet-tervezetet, külön hangsúlyozza az 5. §-ban 
foglaltakat, mely arra utal, hogy a bérlő köteles életvitelszerűen lakni a lakásban, és 2 hónapot 
meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni.

A Pénzügyi Bizottság, valamint az Egészségügyi Népjóléti Bizottság véleményezte a rendelet-
tervezetet, és változtatás nélkül elfogadásra javasolta.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, amelynek eredményeképpen 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2006. (III. 28.) sz. rendelete

 

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló, többszörösen mód. 5/1994. (V. 2.) sz. 
rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról és kiegészítéséről.

 



1. §

 

A rendelet 6. § (3) bekezdés b., c. pontja hatályon kívül helyezve.

 

2.§

 

A rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(l) A jegyző a bérbevételi ajánlat és a környezettanulmány figyelembevételével évente előkészíti a 
bérbeadási névjegyzéket, és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elé terjeszti.

 

3. §

 

A rendelet 9. §-a az alábbi (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

 

(6) Az igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az 
igénylése elbírálásáig, illetve a lakásbérleti szerződés megszűnéséig az Önkormányzat jogosult 
kezelni.

 

(7) A kezelt adatokat az igénylés elutasítása, illetve a lakásbérleti szerződés megszűnése után 
azonnal meg kell semmisíteni.

 

4. §

 

A rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek 
teljesítését évente két alkalommal a bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrzi.

5. §



 

A rendelet 4. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

 

(8) A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A bérlő 
a lakásból történő 2 hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban a bérbeadó 
részére bejelenteni.

 

6. §

 

A rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(2) A jogcím nélküli lakáshasználó az ilyen lakáshasználat kezdetétől számított 2 hónap elteltétől a 
lakásból való kiköltözésig, a lakás lakbérének háromszoros összegét köteles, mint lakáshasználati 
díjat fizetni.

 

7. §

 

Ahol a rendelet Szociális és Népjóléti Bizottságot említ, azon Egészségügyi és Népjóléti 
Bizottságot kell érteni.

 

8. §

 

Ez a rendelet 2006. március 31. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

3/4. sz. napirend: Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 
rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: A tervezet szerint ismerteti  a módosításokat. Korábban az 
elővásárlási joggal rendelkező bérlők megvásárolhatták a lakást 25 év részletfizetési 
kedvezménnyel, ez 15 évre változik. Változik a megállapított vételár összegének  szerződéskor 
kifizetendő eddigi 10 %-a is, 20 %-ra, ennyit kell az elővásárlási jog jogosultjának kifizetnie 
egyösszegben.

A Pénzügyi Bizottság és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság egyetértett az előterjesztéssel. Kéri 
a véleményeket. Vélemény nem hangzott el, így javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet, és 
szavazásra terjeszti Képviselő-testület felé. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 15 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2006. (III. 28.) sz.rendelete

 

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló, többszörösen 
módosított 9/1994. (VI. 24.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról.

 

1. §

 

A rendelet 5. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(1) Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételárat egyösszegben, vagy 15 évi 
részletfizetési kedvezménnyel fizetheti meg. A törlesztést ebben az esetben úgy kell megállapítani, 
hogy a futamidő alatt a tőketörlesztés és a kamat az utolsó részlet kivételével együttesen azonos 
összegű részletet eredményezzen.

 

(2) Ha az elővásárlási jog jogosultja a vételárat részletfizetéssel kívánja megfizetni, a szerződés 
megkötésekor a megállapított vételár 20 %-át egyösszegben kell kifizetni.

 

2. §

 

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



 

3/5. sz. napirend: Luxusadóról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A luxusadóról szóló helyi rendelet megalkotására törvényi 
kötelezettség miatt kerül sor. Ilyen bevétele az Önkormányzatnak nem lesz, ugyanis Szeghalmon és 
környékén nincs olyan magántulajdonban lévő ingatlan amely 100 millió Ft értékű lenne. 
Bizottságok véleménye alapján javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet, és szavazásra azt. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2006.(III. 28.) sz. rendelete

a

LUXUSADÓRÓL
 

 

1.§.

 

A luxusadóról szóló CXXI. törvény (a továbbiakban Latv.) 11.§.(1) bekezdése, valamint 13.§.(2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szeghalom Város Képviselő-testülete megalkotja a 
következő rendeletet.

 

2.§.

 

Települési értékövezetek

 

A forgalmi érték megállapításánál Szeghalom közigazgatási területe az alábbi értékövezetekre 
bomlik.

 



I. számú értékövezet: Újtelep, Szelesi Újtelep és Állomási Újtelep kivételével  a város egész 
területe.

II. számú értékövezet: Újtelep, Szelesi Újtelep és Állomási Újtelep

 

3.§.

 

Lakóingatlan fajták

 

1.) A 2.§-ban meghatározott értékövezeteken belül alkalmazandó lakóingatlan fajták.

a.)  Egy lakásos épület

b.)  Több lakásos épület

c.)  Egyéb

d.)  Üdülő, csak az I-es értékövezetben

 

4.§.

 

Települési átlagértékek

 

1.) 2006 évre vonatkozóan (ezer forintban) I. értékövezetben

 

a.)  Egy lakásos lakóépület  140 ft/m2.

b.)  Több lakásos lakóépület 130. ft/m2.

c.)  Egyéb épületben lévő lakás 120 ft/m2.

d.)  Üdülő 140  ft/m2.

 

2.) 2006 évre vonatkozóan (ezer forintban) II. értékövezetben



      a.) Összes lakóingatlan fajtára 110ft/m2.

 

3.) 2007 évre vonatkozóan (ezer forintban) I. értékövezetben

 

a.)  Egy lakásos lakóépület 175  ft/m2.

b.)  Több lakásos épület 160 ft/m2.

c.)  Egyéb épületben lévő lakás 150 ft/m2.

d.)  Üdülő 175 ft/m2.

5.§.

 

4.) 2007 évre vonatkozóan (ezer forintban) II. értékövezetben

     Összes lakóingatlan fajtára 130ft/m2.

 

6.§.

 

1.)  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2006 évről benyújtott bevallásoknál 
kell alkalmazni.

2.)  E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Latv. a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény szabályait kell alkalmazni.

 

4. sz. napirend: ESTHAJNAL ALAPÍTVÁNY beadványa

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Köszönti a napirend kapcsán megjelent ESTHAJNAL Alapítvány 
Kuratóriumának elnökét és munkatársait. A beadványt a Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta, és 
elfogadta azt a javaslatot, hogy a normatíva változása miatt 2006. december 31-ig a jelenlegi bruttó 
133.000,- Ft  bérleti díjat mérsékelje 100.000,- Ft-ra, amelyet az ingatlan használatáért fizet az 
Alapítvány.

Kérdezi képviselőtársait, hogy a fentiekkel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.



Hozzászólás nem volt, ezért javasolja a Bizottság döntését elfogadni, és azt szavazásra terjeszti elő. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

30/2006. (III. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az ESTHAJNAL Alapítvány 
kérelmét, és a Szeghalom Kossuth u. 18. sz. alatt működő Idősek Otthona ingatlanának 
használatáért fizetendő bérleti díjat 100.000,- Ft/hó összegben határozza meg 2006. december 31-ig.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Határidő: 2006. április15.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/1. sz. napirend: Halaspusztai lakosok beadványa

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Halaspusztai lakosok kérelmet terjesztettek elő a Képviselő-
testülethez, melyben segítséget kérnek a lakóhelyükön lévő közlekedés jobbá tételéhez, útjavításhoz 
szükséges anyag biztosításához. A beadványt a Pénzügyi Bizottság tagjai véleményezték a 
Városfejlesztési Bizottság tagjaival együtt. A Pénzügyi Bizottság javaslata szerint, az 
Önkormányzat 2006. évi költségvetésében pályázati önerőalapra biztosított keretből képezzenek 1 
M Ft összegű alapot olyan útalap számára, amely kohósalak, vagy zúzottkő beszerzésére irányul. 
Nemcsak a halaspusztai lakosokat érinti a jelzett probléma, hanem más utcalakókat is, így például 
az Újtelepen és az Érmelléken is vannak földutak, és az ottani lakosok szívesen vállalják a 
közreműködést, hogy ezek járművekkel járhatóak legyenek. A költségvetésben elfogadásra került 
útalap építés is, de ez mindettől független lenne.

Sajnálatos módon nem nyer minden pályázat és marad ennyi összeg az alapban, amellyel tud az 
Önkormányzat beszerezni a már meglévő kőtörmelék mellé  megfelelő mennyiségű útalapnak való 
anyagot. Ez az utak javítását szolgálná és nem azt, hogy az így feljavított utakra később 
aszfaltburkolatot lehet húzni, bár igyekszik az Önkormányzat olyan munkatársakkal irányítani az 
útjavítási munkát, hogy tartós eredményű legyen.



Javasolja képviselőtársainak, hogy fogadják el a bizottsági véleményeket, és azt szavazásra 
bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

31/2006. (III. 27.)

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szeghalom Halaspusztai 
lakosok kérelmét, és a 2006. évi költségvetésben pályázati önerőalapra elkülönített pénzösszegből l 
millió Ft-os összegű útalapot képez. Ezt az összeget kohósalak, illetve zúzottkő beszerzésére 
fordítja, és olyan utcák részére biztosítja ahol jelenleg még földutak vannak, illetve nincs elegendő 
kőtörmelék, és ahol a lakók vállalják az utak javítását. Az l M Ft-os útalap nem azonos a 
költségvetésben elfogadott útalap építésre tervezett költséggel.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/2. sz. napirend: Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területek bérleti díjának 
megállapítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztésre azért került sor, mert az UNIÓ-s csatlakozással 
kapcsolatban a földalapú támogatás a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt. Az 
önkormányzatnak vannak tulajdonában mezőgazdasági területek, melyek bérbe vannak kiadva 
művelésre. A bérleti díjakat a Testület évente felülvizsgálja és a támogatásokat és a kialakult piaci 
viszonyokat tekintve változtathatja. Javasolja a határozati javaslat elfogadását, ugyanis a jelenleg 
érvényes rendelkezés szerint az Önkormányzat nagyban „ráfizet”. Hangsúlyozza, hogy a határozati 
javaslatban foglaltak csak a határozat meghozatala után kötött szerződésekre vonatkozik és nem az 
eddigi szerződésekre.

Kéri az előerjesztéssel kapcsolatos véleményeket.

 



Mikolik Judit testületi tag: Egyetért az előterjesztéssel, és javasolja, hogy az ún hobbykertekre 
keressen az Önkormányzat bérlőket, akik hasznosítják, hiszen szemmel láthatóan rossz képet 
mutatnak az út mentén a rendezetlen kertek.

 

Macsári József polgármester: A hobbykertek további bérbeadásával egyetért, mindenképpen 
biztosítják a bérbeadási lehetőséget azoknak, akik hasznosítani szeretnék a művelésre alkalmas 
kerteket.

Fentiek után szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amelynek eredményeképpen megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – 1 tartózkodás – mellett az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

32/2006. (III. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 
mezőgazdasági területek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1./ 1 ha feletti (területalapú támogatásban részesíthető) földterületek bérleti díja: szántó: 12.000,- Ft/
ha/év, gyep: 9.000,- Ft/ha/év, melyet tárgyév augusztus 31-ig kell megfizetni.

 

2./ 1 ha alatti (vagy területalapú támogatásban nem részesülő) területek bérleti díja: szántó, kert: 
700,- Ft/Ak/év, gyep: 400,- Ft/Ak/év, melyet szántó esetében tárgyév augusztus 31-ig, gyep 
esetében tárgyév június 15-ig kell megfizetni.

 

3./ Hobbykert: 1.000,- Ft/200 m2 (=1 parcella), melyet a szerződéskötés időpontjában, illetve 
tárgyév február 15-ig kell megfizetni a Polgármesteri Hivatal részére.

 

A bérleti díjakat a 2006. évtől kötött bérleti szerződésekben kell alkalmazni. Az 1. pontban 
meghatározott bérleti díjak évente 5 %-kal emelkednek, mely emelkedést az egy éven túli bérleti 
szerződésekbe bele kell foglalni. A bérleti díjakat a Testület minden évben felülvizsgálja, és a 
kialakult piaci viszonyokat, támogatási rendszereket figyelembe véve változtathatja. Jelen határozat 
életbe lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-
testületének és az Önkormányzat tulajdonában lévő kisparcellás földterületek éves bérleti díjának 
megállapításáról szóló 18/1997. (II. 28.) sz. határozata.

 



Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/4. sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár pályázata

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Előterjesztés szerint a Városi Könyvtárnak lehetősége van pályázati 
támogatás alapján 500.000,- Ft-ot nyerni amennyiben ugyanennyi összeget biztosít az 
Önkormányzat. Ezáltal lehetőségük adódik, hogy 1 M Ft értékben könyveket vásároljanak a korábbi 
pályázatokon túl. Javasolja a határozat javaslat elfogadását, amelyet szavazásra terjeszt elő. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t
 

33/2006. (III. 27.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár „Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének 
támogatására 2006.”  című pályázatot, melyet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
hirdetett meg. A pályázat benyújtásához szükséges önerőt 500.000,- Ft-ot az Önkormányzat 
biztosítja az 1/2006. (II. 14.) sz. költségvetési rendeletében megjelölt pályázati önerőalap terhére.

 

A Képviselő-testület egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az 
önkormányzat által felajánlott összeget a Könyvtár rendelkezésére

bocsátja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.

 



Határidő: 2006. március 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

4/5. sz. napirend: Pályázat benyújtása hátrányos helyzetű (4-12 éves) gyermekek 
képességfejlesztésére

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 
keretében meghirdetett pályázat benyújtásáról szól, amely hátrányos helyzetű gyermekek 
képességfejlesztésének támogatására irányul. Köszönti a napirend kapcsán megjelent Szabó 
Istvánné közoktatási szakértőt, aki az anyagot készítette úgy, hogy az Óvoda és az Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola vezetőivel egyeztetett. Az előterjesztés arról szól, hogy 5 millió Ft 
önrész biztosításával összesen 33 millió Ft értékű szolgáltatást igényelhet, illetve eszközt szerezhet 
be az intézményekbe. 33 millióból 15 millió az az összeg, amely eszközbeszerzésre fordítható, és ez 
a két intézményre vonatkoztatva komplett iskolapad és szék beszerzését jelentheti. 2008-ig az 
eszközfejlesztési terv alapján biztosítania kell az Önkormányzatnak az eszköz igényeket az 
intézmények számára, és ez a pályázat erre lehetőséget biztosítana.

A pályázatot kistérségi szinten kell benyújtani, de valamennyi képviselő-testületnek jóvá kell 
hagynia az önrész miatt. A határidő szoros, mert erre az évre eső önrészt – Szeghalom esetében ez 
1.256.000,- Ft – melyet át kell utalni Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás részére, és amikor ez 
minden település által megvalósul, akkor lesz lehetőség a pályázat benyújtására. Kifejezetten a 
hátrányos helyzetű településekre van kiírva a pályázat, ezért jó eséllyel indul a Kistérség.

Javasolja a fentiek elfogadását, és szavazásra bocsátja a fentiekre vonatkozó pályázat benyújtását. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – l 
tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

 

34/2005. (III. 27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás pályázatot nyújtson be az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 
keretében meghirdetett pályázati kiírásra, mely hátrányos helyzetű 4-12éves korú gyermekek 
képességfejlesztését támogatja.

Képviselő-testület a szükséges 1.256.000,- Ft önerőt vállalja, és biztosítja ezt Kistérség számára a 
támogatási igény elnyerésére.

 



Megbízza a polgármester, hogy tegye meg a fentiekkel kapcsolatos intézkedéseket.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Macsári József polgármester

 

(A Képviselő-testület létszáma 15 főről 13 főre csökkent.)

 

Macsári József polgármester: A következő bejelentésére vonatkozóan elvi állásfoglalást kér, 
amennyiben a Képviselő-testület azzal egyetért. Szeghalmot már a 2. külföldi befektető kereste meg 
bioetalon gyártásával kapcsolatban, terület biztosítása miatt, keresve a megfelelő helyet, ahol ez 
megfelelő lenne. A Dunafejlesztési Kft. koordinálja a bioetalon gyár telepítését, ők keresik a 
külföldi befektetőket azokra a településekre, ahol a legoptimálisabban a helyek egy ilyen gyár 
felépítésére. Előzetes tárgyalások alapján a ipari park mögötti 16 ha terület egy része megfelelő 
lenne ilyen gyár felépítésére. Ez azt jelentené, hogy 300.000 to kukorica feldolgozására nyílna 
lehetőség Szeghalmon, ami 100.000 to bioetalon előállítására lenne elegendő. Mivel sokan élnek 
földművelésből, biztosítva lenne számukra hosszú távon a biztos piac, és ezen felül 50-60 embernek 
ténylegesen munkahelyet jelenthetne ez az üzem.

Ahhoz kéri a hozzájárulását a Képviselő-testületnek, hogy az említett 16 ha területből 7 ha 
nagyságú területet piaci értéken biztosítsanak a befektető részére, ezzel kifejezné az Önkormányzat, 
hogy a szándéka komoly, és lehetőséget ad az üzem létesítésére.

Emlékezteti képviselőtársait, hogy korábban egy autóbontó szétszerelő üzemmel kapcsolatban 3 ha 
terület értékesítéséről szó volt, melynek értékét ingatlanforgalmi szakértő állapította meg. 
Időközben a befektető más helyet választott, meghiúsult az üzem létesítése.

Javasolja, hogy támogassák az előterjesztést, és ezzel biztosítanák több embernek a megélhetését itt 
és a környéken. Köszönti a szóban forgó üzem létesítésének kapcsán megjelenteket, és kéri, hogy 
személyen is mondják el kérésüket.

 

Tátrai Gábor Dunafejlesztési Kft. részéről: Röviden összefoglalja a befektetés célját. Egyik oldalon 
Szeghalom város adná a területet, az erkölcsi, politikai, szakmai támogatást, amelyek az üzem 
létesítéséhez szükségesek. Másik oldalon van egy svájci székhelyű, nemzetközi befektető csoport, 
amely az országban több ilyen üzemet szeretne létrehozni, illetve ennek már elkezdődött az 
előmunkálata. Elgondolásuk szerint feltétlenül szükség lenne az ország keleti részében, Békés 
megyében is ilyen típusú beruházásra. A beruházás jelentős méretű, és bioetelon gyártás valósulna 
meg. A bioetelon szó pálinkát jelent, ennek egy ipari nagyüzemi előállítására kerül sor, külföldi 
exportálás céljából, mivel ennek az anyagnak Magyarországon az üzemanyagként való 
felhasználása még nem teljesen megoldott. Ennek ellenére véleménye szerint az elkövetkezendő 
éveken belül ez lesz az egyik olyan terület, ahol nagy fejlődés várható és több tucat embernek ad 
munkát. Összességében közvetve 100-120 embernek, és közvetve legalább 1000 embernek 
biztosíthat munkát a térségben. A jelenlevő kollegája a műszaki technológiával kapcsolatban ad 
tájékoztatást, amennyiben erre igény lesz.



 

Macsári József polgármester: Kéri képviselőtársait, hogy mondják el véleményüket az üzem 
létesítésével kapcsolatban.

 

Kincses Sándor testületi tag: A legfontosabb kérdés az, hogy a gyártás során van-e valamilyen 
maradvány, vagy melléktermék, aminek a tárolása, vagy elhelyezése nem megoldott.

 

Bartis Márton testületi tag: Amennyiben kedvezően alakulnak a tárgyalások, mikor kezdik meg a 
beruházást, és mikor indul be az üzem?

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Elhangzottak alapján feltételezhető, hogy 120 embernek biztosít 
közvetlenül munkát az üzem. Milyen összetételű a munkaerő igény, milyen képzettségű 
szakembereket foglalkoztatnak? Ha itt épül, az itt lakóknak kellene munkahelyet biztosítani, és fel 
lehet-e készülni arra, hogy képezzék az üzem megnyitására a munkásokat?

 

Lőrincz József a kivitelező képviseletében Teljes részletességgel adott tájékoztatást a bioetelon 
gyártásának technológiájáról, arról, hogy a termelés során milyen melléktermékek keletkeznek és 
azokat hogyan hasznosítják tovább a környezeti ártalmak kiszűrése miatt.

 

Elhangzott kérdésre válaszként elmondja, hogy amennyiben a tárgyalások eredményre jutnak, úgy 
8-10 hónapot vesz igénybe a beruházás, és kb. 1,5 évet kell várni az üzem megnyitására.

 

A munkaerőket tekintve szükség lesz vegyészmérnökre, aki a munkafolyamatot irányítja, egy évig 
betanulásra biztosítja a lehetőséget.  Számítógép vezérlésű üzemről van szó, ahol a vegyész és 
gépészmérnökön kívül szakmunkásokra, targoncavezetőkre lesz szükség minden műszakban, akik 
betanulási idő alatt szerzik meg tudásukat, megfelelő szakemberek segítségével.

 

Mester Csaba testületi tag: A tájékoztatóval kapcsolatban kérdése, hogy miért nincs írásos 
előterjesztés a Képviselő-testület előtt. Ha ilyen nagyméretű beruházásról van szó, mint ahogyan 
elhangzott, miért csak szóbeli bejelentésben szerepelt? Napi újságban olvasott arról, hogy Gyulán is 
szó volt bioetelon gyártásáról, azonban megvalósítása meghiúsult. Nincs kifogása az elhangzottak 
ellen, de kérné, hogy írásos anyag álljon rendelkezésre, és utána döntsenek a kérdésben.

 



Macsári József polgármester: Csupán elvi állásfoglalás szükséges, hogy biztosítják-e a befektető 
részére a területet vagy sem. Valóban nagy fontosságú a kérdés, és sor kerülhet rendkívüli testületi 
ülésre akkor, amikor további döntéseket kell majd hozni. Írásos anyag kiadására nem került sor, 
mivel a terület biztosítása után indul meg a szükséges tanulmányok beszerzése a Környezetvédelmi 
Felügyelőségtől, és egyéb hatóságoktól, melyek igazolják majd, hogy az üzem létesítése jár-e 
környezetkárosító hatással, vagy sem. A mai EU-s követelményeket ismerve, a Környezetvédelmi 
Felügyelőség megvizsgálja teljes mértékben, hogy milyen hatást gyakorol a beruházás a környékre.

 

Hidi Sándor testületi tag: Nagyon örül annak, hogy az itt élőknek piacot, munkát biztosítana az 
üzem létesítése. A maga részéről nagyban támogatja a befektetők kérését, ugyanis ilyen alkalom 
ritka, és az Önkormányzatnak ilyen lehetősége ritkán adódik. Véleménye szerint aki elsőt lép, 
nagyokat lép, és javasolja képviselőtársainak, hogy döntsenek az előterjesztésben, mert amennyiben 
elhalasztják, később nem biztos, hogy ez a lehetőség még biztosított lesz. Az előterjesztés senkinek 
nem tűnhet ismeretlennek, mivel az összes bizottság tájékoztatást kapott minderről.

 

Kincses Sándor testületi tag: A fenti hozzászólással ellentétben, mint környezetvédő, továbbra is 
fenntartja véleményét, hogy környezetkárosító hatása lehet az üzem létesítésének.

 

Pákozdi Gábor testületi tag: Csalódott lenne, ha nem szavazná meg mindenki az előterjesztést. 
Ebből senkinek nem lesz politikai hozadéka, ugyanis most még csak a terület biztosításában kell 
döntést hoznia a Képviselő-testületnek.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Munkahelyteremtésről van szó, és ezen kívül pluszban még 
a vasút működését is fellendítené az üzem létesítése. A környezetvédelemmel kapcsolatban azonban 
felveti és javasolja, hogy az üzemben keletkező széndioxid károsító hatás kivédése miatt a befektető 
vásárolja meg az egész területet, és erdősítse azt körbe, ugyanis viszonylag tiszta környezetű 
Szeghalom városa.

 

Macsári József polgármester: Javasolja Képviselő-testületnek, hogy a befektető kérésének 
megfelelően a Sárréti Ipari Parkhoz közelebb eső területből 7 ha nagyságú területet értékesítsen az 
ingatlanforgalmi szakértő által megállapított értékben, és ezáltal elkezdődjenek a tárgyalások a 
befektetővel. Amennyiben támogatják a javaslatot, úgy az Önkormányzat igyekszik lerövidíteni a 
hatósági eljárások idejét, és a mezőgazdasági termelőkkel felvállalja az integrátori szerepet 
megfelelő szakember segítségével.

Fentieket szavazásra bocsátja, amelynek eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

35/2006. (III. 27.) Ökt sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DUNA Fejlesztési Kft. – 1037 
Budapest Szépvölgyi út 33. sz. – által közvetített külföldi befektető részére elidegenít 7 ha nagyságú 
területet a Szeghalom északi ipari telepen lévő 962/10 hrsz.-ú  és 039/2. hrsz.-ú ingatlanokból 
telekalakítással kialakuló földrészletet. Az eladási árat az ingatlanforgalmi szakértő által 
megállapított értékben határozza meg.

 

Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a fentiekkel kapcsolatos további 
tárgyalásra.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról és a tárgyalás 
eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

 

Határidő: 2006.április 15. és folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester:A továbbiakban tájékoztatást ad arról, hogy a bizottsági üléseken 
elhangzott az Erősember Európai Bajnokság ez évi megrendezése a Városi Sportcsarnokban, illetve 
a Challenge Day a Kihívás Napja sportjáték megrendezése a városban, melyet a bizottságok nem 
támogattak.

Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2006. évi költségvetésében biztosított 2 
M Ft terhére megvalósul a városban Szisz Ferenc emlékműve a Sportcsarnoknál. A mellszobrot 
Elek Imre szeghalmi születésű szobrászművész készíti el 1.850.000,- Ft értékben, és a fennmaradó 
összeg a szobor környékének kialakítására lesz fordítva.

 

Kérdezi képviselőtársait, van-e közérdekű bejelentésük.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag: Az utóbbi időben egyre gyakoribbá váltak az összevont bizottsági 
ülések, feltételezhetően azért, mert a bizottságok egyenként nem lettek volna határozatképesek.



 Az a javaslata, hogy a ciklus letelte előtt nézzék meg, hogy a bizottságok miért nem voltak 
határozatképesek, a bizottsági tagok hány alkalommal jelentek meg, illetve véleményüket 
elmondták-e a bizottsági ülésen. Javasolja, hogy egy ilyen mérleget készítsen el az Önkormányzat.

 

Macsári József polgármester: Összevont bizottsági ülésekre többnyire olyan esetekben került sor, 
amikor az előterjesztések véleményezése mindegyik bizottság feladatkörét érintette, de valóban 
többször volt egy-egy bizottság határozatképtelen. A fenti kérésnek megfelelően a kigyűjtés 
megtörténik.

 

Török Sándorné testületi tag: A bizottsági üléseken késve tud megjelenni, mivel munkahelyéről nem 
tud eljönni korábban. Az a véleménye, hogy a bizottsági tagság társadalmi munka, és éppen ezért 
úgy kellene a bizottsági ülés időpontját meghatározni, hogy az ne munkaidőre essen.

 

Zsadányi Sándorné: Egyetért azzal, hogy a bizottsági ülés munkaidőn túl legyen, ezt az indítványt 
már nagyon régen felvetette maga is.

 

Macsári József polgármester: Végezetül megköszöni képviselőtársainak a munkáját, és a nyilvános 
testületi ülést lezárja.

 

 

Macsári József                                                          Dr. Oláh Ernő

polgármester                                                            címzetes főjegyző


