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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szeghalom  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009. 
szeptember  28-án  tartott  nyilvános  üléséről  a  Polgármesteri  Hivatal  45.  sz. 
tanácskozótermében

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, 
Bartis Márton, Eitler Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Gulyás Sándorné, Hegyesi 
Zsuzsanna,  Kardos  László,  Kovács  István,  Kovácsné  Kincses  Anikó,  Mester 
Csaba,  Mikolik  Judit,  Nagy  Gábor,  Pákozdi  Gábor,  Szabó  István,  Török 
Sándorné testületi tagok, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri 
Piroska  aljegyző,  Polgármesteri  Hivatal  irodavezetői,  meghívottak,  és 
érdeklődők, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket, külön az önkormányzati képviselőket, és a napirendi pontokkal 
érintetteket, valamint a televíziónézőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes,  mivel  16  fő  önkormányzati  képviselő  jelen  van,  és  az  ülést 
megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását azzal, hogy 
a 3. sz. előterjesztés után a 4/5. sz. előterjesztést tárgyalják. Ezzel a javaslattal a 
Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.

1.  sz.  napirend:  Jelentés  a  lejárt  határidejű  önkormányzati  határozatok 
végrehajtásáról
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  jelentéshez  szóbeli  kiegészítése  van  a 
105/2009. (VI. 29.) Ökt. sz. határozat végrehajtásával kapcsolatban. Képviselő-



testület a határozat alapján vételi ajánlatot tett a Plébánia tulajdonát képező 1010 
hrsz.-ú egyházközségi tulajdonú ingatlan beépítetlen részének megvásárlására, 
mivel  a  Nagy  M.  utcán  a  parkolási  lehetőséget  bővíteni  kívánja.  A Szeged-
Csanádi  Egyházmegye  levélben  értesítést  küldött  arról,  miszerint  az 
Önkormányzat ajánlata nagyon kedvező a jelenlegi ingatlanpiaci árakat tekintve, 
azonban  mégsem  tudják  azt  elfogadni,  mivel  az  ingatlan  hasznosítására  a 
Plébániának hosszú távú bérleti szerződése van. Javaslatuk az, hogy a Plébánia a 
területet  tartós  bérlet  formájában  bocsássa  az  Önkormányzat  részére  parkoló 
kialakításának  céljára.  A  levélben  foglaltakat  tekintve,  ez  az  Önkormányzat 
részére  nem megfelelő  megoldás,  mivel  saját  ingatlanán  szeretne  beruházást 
végrehajtani, és így nem kivitelezhető. Ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadni 
az írásos jelentést. A bizottságok véleményezték, és elfogadásra javasolták az 
írásos  anyagot  a  szóbeli  kiegészítéssel  együtt.  Kéri  az  előterjesztéssel 
kapcsolatos  hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nem  volt,  és  a 
jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:

H a t á r o z a t

134/2009. (IX. 28.) Ökt. sz. 

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  lejárt 
határidejű  önkormányzati  határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentést az 
elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.

2. sz. napirend: Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 
2/1. sz. napirend: 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az Önkormányzat  I.  féléves gazdálkodásának 
teljesítéséről elmondja, hogy a költségvetés bevételi oldala 53,7 %-ban teljesült, 
tehát az időarányostól valamivel jobb teljesítésről lehet beszámolni. Az állami 
normatívák  időarányosan  teljesültek,  az  átvett  pénzeszközök  az  időarányost 
meghaladóan  teljesültek,  melyek  részben  az  OEP  finanszírozása  mellett  a 
Munkaügyi Központon keresztül nyújtott támogatást jelentik. Az előirányzatok 
módosítására  és a teljesítéshez történő igazításra év végén kerül majd sor.  A 
felhalmozásra átvett pénzeszközök teljesítése az időarányostól eltér, illetve az 
alatt  van.  A  városnak  8  elnyert  pályázata  van,  amely  a  II.  félévben  kerül 
kivitelezésre,  ekkor  kerülnek  a  bevételi  és  kiadási  oldalon  is  a  felhalmozási 
jellegű kiadások egyensúlyba a költségvetés tervezetével. A kiadási oldalon egy 
kivételével  valamennyi  főbb  tétel:  a  személyi  jellegű,  a  járulékok,  a  dologi 
jellegű  kiadások,  társadalmi  és  szociálpolitikai  kiadások,  illetve  átadott 
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pénzeszközök meghaladják az 50 %-ot, egyébként valamennyi főbb kiadási tétel 
50 % alatt van. A társadalmi és szociálpolitikai kiadásoknál még lesznek olyan 
tételek,  amelyek  a  III:  negyedévben  fognak  jelentkezni.  Ahol  az  átadott 
pénzeszköz meghaladja az időarányosat, ez azért történhetett, hogy a Sport és 
Civilszervezetek Bizottsága a likviditási tervnek és a kéréseknek megfelelően 
utalta  át  a  támogatott  összegeket,  amelyben  az  SZMSZ  szerint  döntött. 
Összességében  megállapítható,  hogy  az  Önkormányzat  2009.  évi  I.  féléves 
költségvetésének  teljesítése  időarányos,  nincsenek  likviditási  gondjai  a 
városnak, valamennyi intézmény felelősségteljesen gazdálkodott, ezt mutatják a 
féléves eredmények.  Szeretne hasonló eredményekről beszámolni  a 2009. évi 
zárszámadásnál is. Bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést, és elfogadásra 
javasolták  Képviselő-testületnek.  Kéri  a  hozzászólásokat  az  anyaggal 
kapcsolatban.

Török  Sándorné  testületi  tag: Az  előterjesztés  5.  sz.  melléklete  szerint  a 
rendszeres szociális segély adatai alapján 216 % a teljesítés. Mi ennek az oka? 
Zavaró, hogy a fűtési és a BURSA támogatás mindig „fars” számokkal jelenik 
meg.  A  továbbiakban  lehetne-e  olyan  adatot  szolgáltatni,  amelyben  a 
támogatások  ugyanarra  az  időszakra  esnének,  esetleg  az  előirányzatot  úgy 
módosítani, hogy reális számok jelenjenek meg.

Macsári József polgármester: Az 5. sz. melléklet adatai alapján a rendszeres 
szociális segélynek és a rendelkezésre állási támogatásnak az adatait együtt kell 
nézni. Időközben volt jogszabályváltozás, és elfogadta a Képviselő-testület az 
éves foglalkoztatási  tervet  a közmunkásokra vonatkozóan,  azért  ilyen torz az 
adat, de a két tétel egybefüggő, ezért együtt kell nézni az adatait. Így 60 %-os 
teljesítésről lehet számot adni. Év elején az Önkormányzat 350 fő rendelkezésre 
állási  támogatásban  részesülő  segélyezettel  tervezett,  de  volt  olyan  időszak, 
amikor 400-450 fő is volt, ezért fordult elő az időarányostól eltérő teljesülés. 
Tehát, amíg nem kezdődött el a közfoglalkoztatás, addig a régi rendszer szerint 
kellett  számolni,  ezért  a  2 sor  egybefüggő,  úgy a bázis,  mint  a teljesülés.  A 
BURSA és a fűtési támogatás a 3. negyedévben fog jelentkezni, így előre nem 
lehet  tudni,  hogy  milyen  %-ban  teljesülnek  majd.  Jelenleg  is  van  olyan 
előterjesztés,  hogy az  Önkormányzat  csatlakozni  kíván a  BURSA Hungarica 
Ösztöndíjpályázat  2010.  évre  is.  A  számviteli  törvény  szerint  így  kell 
megjeleníteni a számokat a költségvetésben, de ezek mind realizálódni fognak a 
II. félévben. Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e még hozzászólás.

Pákozdi  Gábor  testületi  tag: A  3.  sz.  mellékletben  szerepelnek  az 
intézmények, és a Városi Tűzoltóságnál a dologi, illetve egyéb folyó kiadások 
adatait nézve 34,7 % a teljesítés. Ez miből adódhat?
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Macsári  József  polgármester: A Tűzoltóság  vezetőjétől  írásban megkérik  a 
választ arra, hogy mi az alulteljesítés oka, milyen központi támogatást kaphatott 
a Tűzoltóság, amely ennyire torzítja a féléves időarányos teljesülést. Jó lenne, ha 
ez  azzal  lenne  magyarázható,  hogy  kevés  tűzesethez  kellett  kivonulnia  a 
Tűzoltóságnak, azért alakult így a költségfelhasználásuk. Tekintettel arra, hogy 
több  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  ezért  szavazásra  bocsátja  az 
Önkormányzat  2009.  évi  költségvetésének  I.  félévi  teljesítéséről  szóló  írásos 
anyagot  a  bizottsági  állásfoglalással,  valamint  az  elhangzott  szóbeli 
kiegészítéssel  és  a  kérdésekre  adott  válasszal  együtt.  Szavazás  eredménye 
alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

135/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
2009.  I.  féléves  költségvetésének  teljesítéséről  szóló  írásos  beszámolót 
2.354.554 ezer Ft bevétellel és 2.354.554 ezer Ft kiadással elfogadja.

Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A 2/1. sz. előterjesztésnek megfelelően javasolja 
a  2009.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet  módosítását  a  rendelet-tervezet 
szerint.  Bizottsági  tagok  az  összevont  bizottsági  ülésen  véleményezték,  és 
javasolták  a  rendelet  megalkotását.  Kéri  ezzel  kapcsolatban  a  véleményeket, 
észrevételeket. Hozzászólás nem volt, a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja, 
amelynek eredményeképpen megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  16  igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2009. (IX. 29.)
sz. rendelete

a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (II. 24.) sz. rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított  2/2009. (II. 
24.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
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1. §

A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület  a  helyi  és  a  cigány kisebbségi  önkormányzat  2009.  évi 
összesített költségvetésének

a., bevételi főösszegét: 2.354.554 ezer Ft-ban
b., kiadási főösszegét: 2.354.554 ezer Ft-ban

állapítja meg és az 1. és 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. §

A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat céltartaléka: 224.337 ezer Ft

Ebből:

- tanulók tankönyv támogatása:     8.920 ezer Ft
- általános tartalék: 137.018 ezer Ft
- felhalmozási pályázati sajáterő:   78.399 ezer Ft

melyből a megvalósítandó beruházások, felújítások:

 Tervezési feladatok (pályázatokhoz)
 Eü. alapellátás rekonstrukció (belső felújítás) – LEKI – pályázati önerő 

4.304 e Ft biztosítása
 Táncsics-Torda u., Kolozsvári-Újtelep XX. u. útépítés – LEKI pályázati 

önerő 7.296 e Ft biztosítása
 Általános  Iskola  burkolatfelújítás  (Dózsa  utcai  épület)  LEKI  pályázati 

önerő 1.142 e Ft
 Játszóterek felújítása – CÉDE pályázati önerő biztosítása
 Somogyi Béla – Bacsó B. utca burkolat felújítása – TEUT pályázati önerő 

15.630 e Ft biztosítása
 Kinizsi  utca  közvilágítás-bővítés  –  CÉDE  pályázati  önerő  2.161  e  Ft 

biztosítása
 Temetői  út (Gyarmatoldali)  felújítása – TEKI pályázati  önerő 916 e Ft 

biztosítása
 Járdafelújítások  (Arany  J.  út  Újtelep  XIII.  és  X.  u.  közötti  szakasza; 

Arany J. út Újtelep I.- III. utca közötti szakasza; Széchenyi u. Baross G. 
és Kazinczy u. közötti szakasza; Tildy u. – Dózsa utca összekötő járda – 
TEUT pályázati önerő 1.579 e Ft biztosítása
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 Utcanév-  és  tájékoztató  táblák  kihelyezése,  idegenforgalmi  fejlesztések 
LEKI pályázati önerő 594 e Ft biztosítása

 Szeméttelepi  út  felújítása  I.  ütem –  TEKI  pályázati  önerő  3.407  e  Ft 
biztosítása

 Csapadékvíz elvezetés – DAOP pályázati önerő biztosítása
 Buszöblök, buszfordulók kialakítása – DAOP pályázati önerő biztosítása
 Petőfi utca szélesítése – DAOP pályázati önerő biztosítása
 Városközpont rekonstrukció – DAOP önerő finanszírozás
 Kommunális takarítógép és számítógép beszerzés közmunka programhoz 

pályázati önerő 1.569 e Ft biztosítása
 Polgármesteri  Hivatal  nyílászárók  cseréje  –  CÉDE  pályázati  önerő 

biztosítása
 Petőfi  úti  Óvoda  fűtés  és  melegvízellátás  korszerűsítése  megújuló 

energiaforrás  igénybevételével  –  TEKI  pályázati  önerő  2.656  e  Ft 
biztosítása.

3. §

A rendelet 3. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésének

a., bevételi főösszegét: 2.353.999  ezer Ft-ban
b., kiadási főösszegét: 2.353.999  ezer Ft-ban

állapítja meg.

4. §

A rendelet 4. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti 
részletezését e rendelet I. sz. melléklete tartalmazza.

5. §

A rendelet 4. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az  önkormányzat  intézményeinek  bevételeit  e  rendelet  II.  sz.  melléklete 
tartalmazza.

6. §

A rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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Az önkormányzat  működési,  felhalmozási  bevételi  és  kiadási  előirányzatait  a 
Képviselő-testület e rendelet 1. sz., I. sz. és IV. sz. melléklete szerint határozza 
meg.

Bevétel Kiadás
1. Működési 2.166.377 ezer Ft 2.105.397 ezer Ft
2. Felhalmozási    188.177 ezer Ft    249.157 ezer Ft

ÖSSZESEN: 2.354.554 ezer Ft 2.354.554 ezer Ft

7. §

A rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  intézményeinek  (címeinek)  és  a 
Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát e rendelet 
III. és V. sz. melléklete szerint határozza meg.

8. §

A  rendelet  6.  §-ában  szereplő  „Tájékoztató  adatok  V.”  melléklet  helyébe  e 
rendelet VI. melléklete lép.

9. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

3. sz. napirend: Beszámoló az önkormányzati beruházások alakulásáról
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Minden évben beszámolnak a tisztelt Képviselő-
testületnek és a lakosságnak az önkormányzati beruházásokról. Az előterjesztés 
azt tartalmazza, hogy melyek voltak azok a felújítások, beruházások, amelyek ez 
évben megvalósultak, illetve még megvalósulnak. 2008-ban az önkormányzat 8 
millió Ft támogatást nyert, amely a Fáy úti óvoda nyílászáró cseréjére, illetve a 
radiátorok cseréjére,  felújítására  használható.  Örömmel  ad tájékoztatást  arról, 
hogy a Petőfi és a Fáy úti óvoda további fűtéskorszerűsítésére 19,6 millió Ft 
támogatást nyertek, így új energiatakarékos kazánok kerülnek felszerelésre, és 
elkezdődnek  az  olyan  jellegű  fejlesztések,  amelyek  a  működési  költségek 
csökkentését  jelenthetik  hosszabb  távon.  Az  óvodáknál  napkollektorok 
felszerelésére is sor kerül, amely tervezői becslés szerint akár 30 %-os energia 
megtakarítást is eredményezhet. 
A Somogyi Béla-Bacsó Béla utcák útburkolatára 15,5 millió Ft támogatást nyert 
az  Önkormányzat,  míg  a  Kinizsi  utca  hiányzó  közvilágítására,  és  a  temetői 
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bekötőút közvilágításának kiépítésére benyújtott pályázat szintén sikeres volt, és 
a támogatásból ez évben elindul a beruházás.
Nagyon fontos az egészségügyi alapellátás  épületének belső felújítása,  erre a 
célra 82 %-os támogatásra lehet számítani,  és ehhez is megítélték a közel 20 
milliós támogatást. Szeretné az Önkormányzat folytatni az útépítési programot, 
és ennek részeként megvalósul a Táncsics, Torda, Kolozsvári, Újtelep XX. utca 
szilárd  burkolatú  útjainak  kiépítése  szintén  közel  20  millió  forintos  LEKI 
támogatási  forrásból.  A  Dózsa  úti  iskola  I.,  II.  emeleti  közlekedők 
burkolatcseréjére, illetve 10 tanterem melegburkolatának cseréjére is sor kerül 
mintegy  5,5  milliós  támogatásból.  A  közbeszerzési  törvény  egybeszámítási 
szabályai szerint ezeket meg kellett hirdetni nyílt közbeszerzési eljárásban. Meg 
lettek hirdetve a munkálatok, elindult a közbeszerzési eljárás, és remélhetőleg 
mielőbb elkezdődhetnek a munkálatok, előreláthatólag több beruházás áthúzódik 
a  következő  évre  is.  A  városközpont  rekonstrukció  támogatására  az  első 
fordulóban támogatást  nyert  az  Önkormányzat  EU-s  forrásból,  és  a  második 
fordulójára  is  benyújtotta  pályázatát,  és  a  hiánypótlások  elkészítése  is 
megtörtént. A kivitelezési munkák várhatóan 2010-ben indulnak el. Ezek voltak 
a nagy összeget érintő pályázatok, míg a kisebbek között szerepel a turisztikai 
jellegű  tájékoztató  táblák  költségének  támogatására  elnyert  3  millió  forintos 
támogatás.  Bizottságok tárgyalták,  és  elfogadásra  javasolták a beruházásokról 
szóló beszámolót. Kéri a hozzászólásokat.

Kovácsné Kincses Anikó testületi tag: Kérdése, hogy a beszámolóban szereplő 
KEOP pályázatot ki lehetne-e bővíteni, ugyanis jó lenne a Dózsa utcai általános 
iskolánál salakpályát kialakítani az udvaron ebből a pályázati forrásból. Ha erre 
lehetőség van, javasolja a pálya megvalósítását.

Macsári  József  polgármester: Sajnos  erre  a  célra  a  pályázati  forrás  nem 
vonatkozik,  csak  az iskolák épületeinek energiahatékonyságának vizsgálatára. 
Ez  elsősorban  a  nyílászárók  cseréjét  érinti,  amely  jelentős  megtakarítást 
eredményezhet  az  iskoláknál.  A  fentiek  után  szavazásra  bocsátja  az  írásos 
beszámolót  az  elhangzott  kiegészítéssel  együtt.  Szavazás  eredménye  alapján 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

136/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzati 
beruházások 2009.  évi  alakulásáról  szóló  írásos  beszámolót az  elhangzott 
szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadta.
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4/5.  sz.  napirend:  Békés  Megyei  Vízművek  Zrt.  anyaga:  Alaptőke 
felemelésére javaslat
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Köszönti  Dr.  Jancsó  Edina Jogi  és  Behajtási 
Osztály vezetőjét, és Mező János üzemmérnök urat, akik megjelentek a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. képviseletében. A Vízmű Zrt. egy felhívást juttatott el a 
tulajdonos  önkormányzatok  részére  alaptőke  felemelésével  kapcsolatban,  és 
kérik  a  nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  kívánják-e  a  saját  részvényeik 
számát tovább növelni. A felhívás szerint az elkövetkezendő időben több olyan 
beruházás lesz a Békés Megyei Vízművek Zrt.-nél, amely indokolja a fejlesztési 
alap  növelését,  másrészt  kivált  a  békéscsabai  Árpád  fürdő,  amely 
vagyonvesztést  jelentett  a  Zrt.-nek.  Véleménye  szerint  nem  szerencsés  az 
időpont a tőkeemelésre, mivel az önkormányzatok már látják a következő évi 
költségvetést,  a  mozgásteret.  Jövőre  a  feladatokat  ugyanolyan  színvonallal 
szeretnék  ellátni,  mint  az  eddigiek  során  és  kizártnak  tartja,  hogy  az 
önkormányzatok sorban álljanak jelentős mennyiségű részvény vásárlása miatt, 
és ez által részesei legyenek az alaptőke emelésnek. Arról nem is beszélve, hogy 
Szeghalom  nagyságú  városnak  oda  kellene  tenni  kb.  50  %-át  az  éves 
költségvetésének ahhoz, hogy „meghatározó” tulajdonrésszel rendelkezzen, ettől 
kevesebbet vásárolni, pedig nem érdemes,  hiszen a nagyobb településeknek a 
saját  vagyonuk  arányában  ettől  lényegesen  több  részvény  van  most  is  a 
birtokukban. Jelenleg is 3-4 nagyobb település el tud dönteni minden napirendi 
pontot  a Békés megyei  Vízművek Közgyűlésén,  pedig a részvénytársaságnak 
kb. 61 tulajdonosa van. Véleménye szerint Szeghalom városának előrelátva a 
2010-es  költségvetési  számokat,  normatívákat,  nem  lesz  lehetősége,  hogy 
jelentős tőkeemelést hajtson végre és ezáltal nagyobb tulajdoni részt szerezzen. 
Tudomása  szerint  mindez  igazgatósági  ülésen  hangzott  el,  és  korábban  egy 
olyan szabályzat volt érvényben, amely akár az igazgatóságnak is lehetőséget 
adott bizonyos mértékű alaptőke emelésre, illetve elrendelésére. Úgy gondolja 
nem  véletlen,  hogy  ezt  mégis  a  Közgyűlés  fogja  eldönteni  az  október  15-i 
ülésén,  és  kíváncsian  várja,  hogy  kik  fognak  jelentkezni.  Kérdezi 
képviselőtársait, hogy van-e hozzászólás a napirenddel kapcsolatban.

Dr.  Farkas  József  alpolgármester: Az  írásos  anyagban  szereplő  indoklás, 
közművagyon átadása,  amit  előterjesztett  a  Békés Megyei  Vízművek Zrt.,  ez 
nem állja meg a helyét. Azt kellene tudni, hogy ki és miért akarja az alaptőke 
emelést, amelyet sejteni lehet. Valószínű azért, mert így az összes kis települést 
kizárnák,  és  nem lenne  beleszólása  a  döntésekbe.  Ez  már  borítékolható  volt 
akkor, amikor a Vízmű közös vállalatot átalakították részvénytársasággá. Ekkor 
a  kistelepülések  azzal  lettek  riogatva,  hogy  ha  közös  vállalat  marad,  akkor 
esetleges veszteségek esetén helyt kell állni, az egyesülési jogról szóló törvény 
ezt írja elő. Azóta sem történt ilyen jellegű dolog, az akkori átalakulásnak sem 
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volt indoka. Itt az indok az, hogy 2-3 önkormányzat kézbe vegye a Vízmű Rt.-
nek  a  sorsát,  és  utána  olyan  döntéseket  hoznak,  amit  akarnak.  Javasolja  a 
Képviselő-testületnek,  hogy ne vegyen részt  ebben a jegyzett  tőkeemelésben, 
hiszen úgysem lenne befolyása a Közgyűlésre. 2-3 év múlva látható lesz, hogy 
kik azok, akik a törzstőke emelés folytán ki akarják zárni a lehetőségét annak, 
hogy bárki is beleszóljon a Vízművek életébe.
Tulajdonképpen a szolgáltatással kapcsolódik az Önkormányzat ehhez a céghez, 
a vagyon az Önkormányzat tulajdonát képezi, és a szolgáltatással kapcsolatban 
merültek  fel  problémák.  Érdekes  módon  a  Vízművek  Zrt.  benyújtott  egy  13 
milliós számlát az aktív szénszűrő cseréje miatt. Tíz éve nem került sor cserére, 
most  pedig  benyújtja  a  számlát  annak  ellenére,  hogy  az  erre  vonatkozó 
megállapodás nem ezt tartalmazta. Mindez azért is érdekes, mert a Vízművek 
még  ezzel  a  tisztított  vízzel  sem  tud  biztosítani  megfelelő  minőségű  vizet 
Szeghalom  városában.  A  Képviselő-testületnek  azon  kellene  gondolkodnia, 
hogyan lehetne elérni azt a Vízműveknél, hogy korrekt együttműködéssel ivóvíz 
minőségű  vizet  szolgáltasson,  és  a  vízdíjak  ne  emelkedjenek  úgy,  mint 
korábban.  Szívesen  meghallgatná  a  Vízművek  képviseletében  megjelent 
vendégektől,  hogy  a  szénszűrő  cseréjét  miért  számlázták  le  az 
Önkormányzatnak.

Dr. Jancsó Edina osztályvezető: A szénszűrővel kapcsolatban a Polgármesteri 
Hivatal visszaküldte a számlát és az alpolgármester úr kérte a jogi álláspontot 
ezzel kapcsolatban. Azt tudja ígérni, hogy erre néhány héten belül sor kerül, és 
bízik  abban,  hogy  az  együttműködés  keretében  a  probléma  megoldódik  és 
rendeződik az ügy. Előterjesztik álláspontjukat, és ha a Polgármesteri Hivatal is 
úgy ítéli meg, akkor bízik abban, hogy mindkét fél megelégedésére rendezik ezt 
az ügyet.

Macsári József polgármester: Úgy gondolja, az Osztályvezető Asszony annak 
tudatában  válaszolta  a  fentieket,  hogy  amikor  az  aktív  szénszűrő  csere 
megtörtént,  akkor élő együttműködési megállapodás volt a kistérségi rendszer 
üzemeltetésével  kapcsolatban,  amelyért  bérleti  díjat  a  város  nem  kért, 
ugyanakkor kérte a folyamatos karbantartását a rendszernek, ennek része volt az 
aktív szénszűrő is, amely biztosította az egészséges ivóvizet. Bizottságok nem 
javasolták  az  előterjesztés  elfogadását,  az  volt  az  álláspont  az  összevont 
bizottsági ülésen, hogy a Képviselő-testület ne támogassa az alaptőke emelést.
Javasolja képviselőtársainak ezt elfogadásra, és olyan döntést hozzanak, hogy az 
Önkormányzat  nem kíván  az  alaptőke  emelésben  részt  venni,  amire  nem is 
nagyon van lehetőségük, mivel nem látják tisztán a helyzetet, csupán azt lehet 
tudni,  hogy  mennyivel  lesz  kevesebb  pénz  a  gazdálkodásra.  Javaslatát 
szavazásra  bocsátja  a  bizottsági  állásfoglalással  együtt,  amelynek  eredménye 
alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  11  igen  szavazattal,  5 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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H a t á r o z a t

137/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. tulajdonos önkormányzatai részére eljuttatott felhívásra, 
hogy  az  alaptőke  emelésben  nem  kíván  részt  venni,  és  nem  vásárol 
részvényeket.

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

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

Dr.  Farkas  Erzsébet  testületi  tag: A  határozat  meghozatala  után  még 
megerősíti,  hogy  az  Önkormányzatnak  nincs  lehetősége  és  a  következő 
időszakban  sem  lesz  arra,  hogy  milliárdokért  részvényeket  vásároljon,  de 
harcolni  kell  azért,  és  harcolni  is  fog,  hogy  az  itt  élő  emberek  egészséges 
ivóvízhez jussanak, ennek érdekében igyekszik mindent megtenni.

Macsári  József  polgármester: Figyelmébe  ajánlja  képviselőtársainak,  hogy 
október 7-én a szeghalmi Vízmű telepen lesz egy tájékoztató az ivóvízminőség 
javító  programmal  kapcsolatban,  és  kéri,  hogy  amennyiben  lehetséges, 
jelenjenek meg. Ezt külön kéri Dr. Farkas Erzsébet képviselő asszonytól is, aki 
az  Egészségügyi  és  Népjóléti  Bizottság  elnöke.  Megköszöni  a  vendégek 
megjelenését  a  Vízművektől,  és  rátérnek  a  következő  napirendi  pontok 
tárgyalására.

4. sz. napirend: Alapító Okiratok módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Az alapító okiratok újbóli  módosítására  azért 
kerül sor, mert új szakfeladat rendet kell átvezetni a Polgármesteri Hivatal és 
intézményeinek  alapító  okirataiban  az  előterjesztések  szerint.  Bizottságok 
támogatták  a  határozati  javaslatokban  foglaltakat,  és  kéri  a  hozzászólásokat. 
Hozzászólás nem hangzott el, az intézmények alapító okiratainak módosítására 
vonatkozó  határozati  javaslatokat  szavazásra  bocsátja,  amelynek  eredménye 
alapján  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta:

H a t á r o z a t
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138/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi 
Polgármesteri  Hivatal  Szeghalom  Alapító  Okiratát  az  alábbiak  szerint 
módosítja.

1., Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok (1. sz. melléklet)

2.,  Az  Alapító  Okirat  módosításai  2009.  október  01.  napján  lépnek 
hatályba. 
A  2009.  december  31-ig  alkalmazandó  szakfeladatok  2010.  január  1-jén 
hatályukat vesztik.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

1. sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratához

2010. január l-től alkalmazandó szakfeladatok:
Alaptevékenységek

0210001: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenysége
3600001: Víztermelés, - kezelés, - ellátás
3700001: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
3811031: Települési hulladék vegyes ( ömlesztett ) begyűjtése, szállítása, 

átrakása
3811041: Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása
3812021: Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
4211001: Út, autópálya építése
5221101: Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
5520011: Üdülő szálláshely-szolgáltatás
6820011: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6820021: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8110001: Építményüzemeltetés
8130001: Zöldterület kezelés
8411121: Önkormányzati jogalkotás
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8411141: Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411151: Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411161: Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411171: Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek
8411181: Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411261: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége
8411271: Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
8411331: Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
8411911: Nemzeti ünnepek programjai
8411921: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
8413251: Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
8413351: Foglalkoztatást elősegítő támogatások
8413391: Munkanélküli ellátások finanszírozása
8413521: Mezőgazdasági támogatások
8414011: Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások
8414021: Közvilágítás
8414031: Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolható szolgáltatások
8419011: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai
8419021: Központi költségvetési befizetések
8421551: Önkormányzatok máshova nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
8424211: Közterület rendjének fenntartása
8424221: Igazgatásrendészet
8425311: Polgári védelem ágazati feladatai
8425321: A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
8425411: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
8520111: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 1-4. 

évfolyam)
8520211: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8.évfolyam)
8531111: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás ( 9-12/13.évfolyam)
8621011: Háziorvosi alapellátás
8623011: Fogorvosi alapellátás
8623031: Fogorvosi szakellátás
8690411: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
8690421: Ifjúság- egészségügyi gondozás
8820001: Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
8730111: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
8790181: Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
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8810111: Idősek nappali ellátása
8821111: Rendszeres szociális segély
8821121: Időskorúak járadéka
8821131: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
8821151: Ápolási díj alanyi jogon
8821171: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8821181: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
8821191: Óvodáztatási támogatás
8821221: Átmeneti segély
8821231: Temetési segély
8821241: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8821251: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
8822021: Közgyógyellátás
8822031: Köztemetés
8892011: Gyermekjóléti szolgáltatás
8899351: Otthonteremtési támogatás
8892041: Kapcsolattartási ügyelet
8899211: Szociális étkeztetés
8899221: Házi segítségnyújtás
8899231: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
8899241: Családsegítés
8899361: Gyermektartási díj megelőlegezése
8899421: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
8899431: Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
8903011: Civil szervezetek működési támogatása
8903021: Civil szervezetek program és egyéb támogatása
8904411: Közcélú foglalkoztatás
8904421: Közhasznú foglalkoztatás
8904431: Közmunka
9105021: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
9312011: Versenysport- tevékenység és támogatása
9312021: Utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása
9311021: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
9319031: Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
9603021: Köztemető- fenntartás és működtetés

H a t á r o z a t

139/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.
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1., Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiakkal egészül ki:

12.1. Alaptevékenységek
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok:

8510111: Óvodai nevelés, ellátás
8510121: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
8891011: Bölcsődei ellátás

12.2. Kiegészítő tevékenysége:
Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez.

12.3. Kisegítő tevékenysége:
Az intézmény kisegítő tevékenységet nem végez.

12.4. Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

2., Az Alapító Okirat módosításai 2009. október 1.  napján lépnek hatályba.
A  2009.  december  31-ig  alkalmazandó  szakfeladatok  2010.  január  1-jén 
hatályukat vesztik.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

140/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Tildy  Zoltán 
Általános  Iskola,  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1., Az Alapító Okirat az alábbi 13.4. ponttal egészül ki:

13.4. Kisegítő tevékenysége:
 Az intézmény kisegítő tevékenységet nem végez.

2., Az Alapító okirat 13.5 ponttal egészül ki
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2010. január 01-től alkalmazandó szakfeladatok:

Alaptevékenységek:

5629121: Óvodai intézményi étkeztetés
5629131: Iskolai intézményi étkeztetés
5629141: Tanulók kollégiumi étkeztetés
6820221: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8419011: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai
8520111: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam)
8520121: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
8520211: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam)
8520221: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
8520311: Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
8520321: Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, 

szín és bábművészeti ágban
8559111: Általános iskolai napközi otthoni nevelés
8559121: Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
8559141: Általános iskolai tanulószobai nevelés
8559151: Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése
8560111: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
8560121: Korai fejlesztés, gondozás
8560131: Fejlesztő felkészítés
9101211: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9312041: Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása

Kiegészítő tevékenységek:

5590992: Egyéb máshova nem sorolható szálláshely-szolgáltatás
5629162: Üdülői, tábori étkeztetés
5629172: Munkahelyi étkeztetés
5629202: Egyéb vendéglátás
6820222: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3., Az Alapító Okirat módosításai 2009. október 1. napján lépnek hatályba.
A  2009.  december  31-ig  alkalmazandó  szakfeladatok  2010.  január  1-jén 
hatályukat vesztik.
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A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

141/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Péter  András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja.

1., Az Alapító Okirat az alábbi 13.4  ponttal egészül ki:
Kisegítő tevékenysége:
Az intézmény kisegítő tevékenységet nem végez

2., Az Alapító Okirat 13.5 ponttal egészül ki:
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok (1. sz. melléklet)

3., Az Alapító Okirat módosításai 2009. október 1.  napján lépnek hatályba.
A  2009.  december  31-ig  alkalmazandó  szakfeladatok  2010.  január  1-jén 
hatályukat vesztik.

4., Az Alapító Okirat 15.3, 16.1 és 16. 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:
15.3.  Gimnázium, Szakközépiskola
16.1.  Szakképzés: 140 fő16.2. Esti/levelezőképzés

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

1. sz. melléklet a PAG és SZESZI Alapító Okiratához

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok:
Alaptevékenységek:
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5590111: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók részére
8419011: Önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások  

elszámolásai
8520211: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-

8.évfolyam)
8520221: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
8531111: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam)
8531121: Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  gimnáziumi  

oktatása (9-12/13.évfolyam)
8531141: Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam)
8531211: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam)
8531221: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9-12/13.évfolyam)
8531241: Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam)
8531311: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam)
8531321: Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  szakiskolai 

oktatása (9-10.évfolyam)
8531341: Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató
8531351: Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
8532111: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
8532121: Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  szakképesítés  megszerzésére 

felkészítő  nappali  rendszerű  szakmai  elméleti  oktatása  a 
szakképzési évfolyamokon

8532141: Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  szakmai  elméleti 
felnőttoktatás

8532211: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon

8532221: Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  szakképesítés  megszerzésére 
felkészítő  nappali  rendszerű  szakmai  gyakorlati  oktatása  a 
szakképzési évfolyamokon

8532241: Szakképesítés  megszerzésére  felkészítő  szakmai  gyakorlati 
felnőttoktatás

8532311: Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 
szakképzési évfolyamokon

8532321: Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  emelt  szintű  nappali  rendszerű 
szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon

8532341: Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
8542111: Felsőfokú szakképzés
8559211: Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  igényű  tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése
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8559221: Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  sajátos  nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

8559311: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
8559321: Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
8560911: Szakképzési és felnőttképzési támogatások
8560921: Munkaerő  piaci  felnőttképzéshez  kapcsolódó  szakmai 

szolgáltatások
9101211: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9312041: Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása

Kiegészítő tevékenységek:
5590992: Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás
6820022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetéseőú

H a t á r o z a t

142/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Művelődési, 
Sport,- és Szabadidő Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1., Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiakkal egészül ki:
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok:

Alaptevékenységek:
5520011: Üdülői szálláshely-szolgáltatás
5914111: Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, 

szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
6820021: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9105021: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
9311021: Sportintézmények működtetése és fejlesztése
8419011: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai

Kiegészítő tevékenység:
6820022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Kisegítő tevékenység:
Az intézmény kisegítő tevékenységet nem végez.

2., Az Alapító Okirat módosításai 2009. október 1. napján lépnek hatályba.
A  2009.  december  31-ig  alkalmazandó  szakfeladatok  2010.  január  1-jén 
hatályukat vesztik.

19



A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

143/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Nagy  Miklós 
Városi Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1., Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

8. 1. Alaptevékenység:
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok:
9101211: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9101221: Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
9101231: Könyvtári szolgáltatások

8. 2. Kiegészítő tevékenység:
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladat:
8219002: Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8.3. Kisegítő tevékenység
Az intézmény kisegítő tevékenységet nem végez.

3., Az Alapító Okirat módosításai 2009. október 1. napján lépnek hatályba. 
A  2009.  december  31-ig  alkalmazandó  szakfeladatok  2010.  január  1-jén 
hatályukat vesztik.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t
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144/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Sárréti  Múzeum 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1., Az Alapító Okirat 13 pontja az alábbiakkal  egészül ki:

13.1. Alaptevékenység:
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok:

9102011: Múzeumi gyűjteményi tevékenység
9102021: Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
9102031: Múzeumi kiállítási tevékenység
9102041: Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

13.2. Kiegészítő tevékenysége
Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem végez.

13.3. Kisegítő tevékenysége
Az intézmény kisegítő tevékenységet nem végez.
2., Az Alapító Okirat módosításai 2009. október 1. napján lépnek hatályba.
A  2009.  december  31-ig  alkalmazandó  szakfeladatok  2010.  január  1-jén 
hatályukat vesztik.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések  megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

Tűzoltóság

H a t á r o z a t

145/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szeghalom  Város 
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága Alapító Okiratát  az alábbiak szerint 
módosítja.
1., Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiakkal kiegészül
2010. január 01-től alkalmazandó szakfeladatok:
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Kiegészítő tevékenységek:
4520002: Gépjárműjavítás,- karbantartás
4939092: Máshova nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
4941002: Közúti áruszállítás
6820022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8020002: Biztonsági rendszerszolgáltatás

Kisegítő tevékenységek:
Az intézmény kisegítő tevékenységet nem végez.

2., Az Alapító Okirat 13.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
2010. január 01-től alkalmazandó szakfeladatok:

Alaptevékenységek:
8020001: Biztonsági rendszerszolgáltatás
8419011: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai
8425211: Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítás
8425221: Megelőzés, szakhatósági tevékenység

3., Az Alapító Okirat módosításai 2009. október 1. napján  lépnek hatályba.
A  2009.  december  31-ig  alkalmazandó  szakfeladatok  2010.  január  1-jén 
hatályukat vesztik.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat 
módosításával  és  kiegészítésével  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedések 
megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül
Felelős: Macsári József polgármester

4/1. sz. napirend: Megállapodások feladatellátásra vonatkozóan
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester:  Az  előterjesztés  arra  az  együttműködési 
megállapodásra  vonatkozik,  amelyet  korábban valamennyi  intézménnyel  meg 
kellett  kötni.  Ebben a  részben  önállóan működő  és  gazdálkodó költségvetési 
szerv  megjelölés  helyett  önállóan  működő  költségvetési  szerv  státuszt  kell 
megjelölni,  mivel  a  törvény  ennek  alkalmazását  vezette  be.  Egyébként  más 
változás nincs a megállapodásokban. Bizottsági tagok javasolták elfogadásra a 
határozati  javaslatot,  kéri  a  hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás 
nem hangzott el, majd az előterjesztést szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye 
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alapján  megállapítja,  hogy  Képviselő-testület  16  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

146/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
és  a  Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde,  Sárréti  Múzeum,  Nagy Miklós 
Városi  Könyvtár,  mint  önállóan  működő  költségvetési  szervek  közötti 
Megállapodást.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  további  szükséges  lépések 
megtételére.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Macsári József polgármester

4/2.  sz.  napirend:  BURSA  HUNGARICA  Ösztöndíjpályázat  2010.  évi 
fordulójához való csatlakozás
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: A  BURSA  Ösztöndíjpályázathoz  2010-benis 
csatlakozni  szándékozik  az  Önkormányzat,  a  szociálisan  rászoruló  fiatalok 
támogatása miatt. A pályázati kiírás szerint 29.000,- Ft/hó lehet a pályázóknál az 
egy főre jutó jövedelem nagysága, és a támogatási összeg 5.000,- Ft/hó lehet az 
Önkormányzat  által.  Összevont  bizottsági  ülésen  elhangzott,  hogy  jó  lenne 
magasabb értékben biztosítani a támogatást, azonban erre nincs lehetőség a jövő 
évi költségvetést tekintve, mivel komoly normatíva kiesés várható. Javasolja a 
pályázati kiírás e szerinti megjelentetését és kéri a hozzászólásokat. Hozzászólás 
nem hangzott el, a pályázatot szavazásra bocsátja, amelynek eredménye alapján 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t

147/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  csatlakozik  a 
BURSA  HUNGARICA  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat 
2010. évi fordulójához.
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A  pályázati  kiírásban  az  egy  háztartáson  belüli  egy  főre  jutó  nettó 
átlagjövedelem  összegét  29.000,-  Ft/hóban  határozza  meg.  A  megítélhető 
támogatást 5.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. A pályázatokat a Képviselő-
testület Egészségügyi és Népjóléti Bizottság bírálja el.

Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  csatlakozási  nyilatkozat 
aláírásával, valamint felkéri, hogy a pályázat kiírásával kapcsolatban tegye meg 
a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 
- nyilatkozat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30.
- Pályázat kiírása: 2009. október 01.

Felelős: Macsári József polgármester

4/3. sz. napirend: Iskolatej program folytatása
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Az  Önkormányzat  a  2009-2010.  tanév  I. 
félévére is biztosítja 590 gyermek részére 2 millió Ft összegben az iskolatejet. 
Bizottsági ülésen a bizottsági tagok egyetértettek azzal, hogy ennek költsége a 
költségvetés  általános  tartalékalapjából  lesz  biztosítva.  Kéri  a  véleményeket, 
észrevételeket.  Megállapítja,  hogy  hozzászólás  nem  volt,  és  a  határozati 
javaslatot  elfogadásra  javasolja,  azt  szavazásra  terjeszti.  Szavazás  alapján 
megállapítja, hogy a  Képviselő-testület 16 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

148/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az iskolatej-
program  folytatásával. A  város  2009.  évi  költségvetésének  általános 
tartalékából 2 millió Ft-ot kell a felmerülő kiadásokra fordítani.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  további  szükséges  lépések 
megtételére.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Macsári József polgármester

4/4. sz. napirend: Földhasználati jogot alapító megállapodás-tervezet
Előadó: Macsári József polgármester
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Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy 
korábban  megkereste  az  Önkormányzatot  egy  olasz  befektető  csoport,  és 
kérésükre a Képviselő-testület olyan döntést hozott, miszerint 2009. december 
31-ig  biztosítja  a  lehetőséget  részükre  ipari  parkhoz  hasonló  ipari  terület 
kialakítására.  Ez  a  Vízmű  mögötti  10  ha  nagyságú  területet  érintené. 
Földhasználati  jogot  alapító  megállapodás-tervezet  lett  előterjesztve,  amelyet 
kiegészít annyival, hogy az előterjesztés után a két helyrajzi szám összevonásra 
került és napokban kapta meg az Önkormányzat az új számot a Földhivataltól. 
Korábban vállalta az Önkormányzat a szerviz út megépítését,  de időközben a 
befektetőcsoport egy olyan költségvetéssel tervezte, ami vállalhatatlan. Ezért a 
megállapodást  javasolja  kiegészíteni  azzal  is,  hogy maximum 5 évig  lehet  a 
bérleti díjba beszámítani a befektetők által megépített szerviz út költségét. Kéri 
ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat.

Mikolik  Judit  testületi  tag: Két  előterjesztés  szerepel  az  anyagban,  két 
megállapodás-tervezet.  Mielőtt  úgy  ítélné  meg,  hogy  munkahelyteremtő 
programot megakadályoz, elmondja, hogy nem erről van szó, mert eddig is és 
ezután  is  támogatja  ezeket  a  programokat,  de  az  anyagból  nem látja,  hogy 
munkahely  lesz-e  biztosítva  a  városnak.  Kicsit  fenntartással  fogadja  az 
előterjesztésben leírtakat.

Gulyás Sándorné testületi tag: Hasonló a véleménye, mint képviselőtársának. 
Úgy emlékszik az előzményekre, amikor tavasszal itt volt a cég képviselője a 
rendkívüli testületi ülésen olyan tervezettel állt elő a cég, hogy itt építenének 
egy csarnokot,  és  autóalkatrészeket,  motorokat  gyártanának.  Ezt  jó  dolognak 
tekintették, bár akkor is jelezte, hogy valami fedezetet kérjen az Önkormányzat, 
mivel elég nagy összegbe kerül, ha átvállalja a művelési ágból való kivonást, és 
a szerviz utat. Most egy teljesen más kép állt elő. Nem akar megakadályozni 
semmit,  de ez  teljesen  más,  mint  amiről  korábban tárgyaltak.  Úgy gondolja, 
hogy ez nem annyira munkahelyteremtésről szól, mert az első megbeszélésen 
nem  erről  volt  szó,  anyagilag  egyébként  is  nagyon  hátrányosan  érinti  az 
Önkormányzatot, ha minden költséget neki kell viselni. Úgy gondolja, hogy ha a 
cégnek  konkrét  terve  van,  miért  utólag  akarja  megjelölni,  hogy  mit  akar  itt 
megvalósítani.  Hangsúlyozza,  hogy  minden  munkahelyteremtő  támogatást 
támogat, de nem erről volt szó.

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Tudható-e, hogy hány befektető és mennyi 
fős csoport van a projekt mögött, mert jó lenne ezeket tisztán látni. Amennyiben 
lehetőség van arra, hogy munkahely teremtődjön, akkor azt támogatja, de ebben 
tisztán kell látniuk.
Pákozdi Gábor testületi tag: Megérti, ha képviselőtársai szkeptikusak, hiszen 
volt  már  ilyen  beruházási  terv,  de  most  az  Önkormányzat  nem  vállal 
kötelezettséget,  hiszen  mindent  a  befektetőcsoport  végez  a  beruházásban.  Az 
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utat is ők építik, ha azt december 31-ig megvalósítják. Tehát sok a „ha”, de ezt a 
befektetőcsoportnak kell eldöntenie. Ha a Képviselő-testület úgy látja, hogy a 
szóban  forgó  területet  az  Önkormányzat  tudja  nélkülözni,  és  elfogadják 
képviselőtársaival, hogy annak költsége 5 év bérleti díjba beszámítható, akkor 
támogatható mindenképpen az előterjesztés. A terület már úgyis kikerült abból 
az ágból, és a díj december 31-ig így szól. Ha ebben nem lépnek a befektetők, 
akkor a kérdést újra kell tárgyalni. Támogatja az előterjesztést.

Dr. Farkas József alpolgármester: A korábbi előterjesztéshez képest nem nagy 
változás történt, ami változott, azt a polgármester úr említette. Korábban vállalta 
volna az Önkormányzat a szervizút megépítését, de a nagy költség miatt ezt nem 
vállalja. A befektetők vállalták ezt, így a költséget (1.750 e Ft) ők viselik, amely 
5 éven keresztül beszámítható lesz a bérleti díjba, ami jelképes összeg, és úgy 
gondolja,  hogy  ennek  a  lelakása  nem  okoz  nagy  gondot  a  városnak. 
Munkahelyteremtésről van szó, ezért ez támogatásra érdemes. Amikor tavasszal 
jelentkezett a befektetőcsoport, akkor kevesebb cégről volt szó, akik beruházást 
akarnak végrehajtani a jelzett területen, most kiderült, hogy + 7 cég akar még 
csarnokot építeni, szociális épülettel és szervizúttal.
Azért van kétféle megállapodás előterjesztve,  mert  az egyik egy ígéret,  hogy 
biztosítja az Önkormányzat a területet a cég részére abban az esetben, ha ez év 
december  31-ig  elkezdődik  a  beruházás.  Konkrét  földhasználati  jogot  nem 
tudnak adni csak annak, aki felépíti a csarnokot, de konkrétan még nem lehet 
tudni, hogy ki építi meg, mivel még nem döntötték el, hogy vásárolnak, vagy 
alapítanak  céget.  Nem  olaszországi  cégek  fogják  ezt  megvalósítani,  hanem 
olaszok  által  Magyarországon  létrehozott  cégek  EU-s  támogatásból.  Az 
előterjesztett  megállapodásokban  a  Képviselő-testületnek  semmi  olyan 
kötelezettsége nincs, ami hátrányos helyzetbe hozná az Önkormányzatot, de ezt 
a nyilatkozatot meg kell tenni, hogy elkezdődjön valami. A polgármester úrral 
mindezt  körbejárták,  és  szigorúan  meg  kell  határozni  az  olaszoknak  a 
feltételeket.  Amennyiben  2009.  december  31-ig  nem  teljesítik  a  beruházás 
elkezdését, akkor a szerződés megszüntetésre kerül. Munkahelyteremtésről van 
szó,  ezért  támogatásra  érdemes.  Javasolja  Képviselő-testületnek,  hogy  a 
megállapodás  tervezetet  szavazzák  meg,  ha  az  olaszoknak  a  befektetés 
érdekében  erre  van  szükségük,  akkor  ehhez  a  segítséget  adják  meg  annak 
reményében, hogy munkahelyek teremtődnek a városban.

Mester Csaba testületi tag: Az elhangzottak alapján egyetlenegy dolog biztos, 
hogy  csarnokot  szeretnének  építeni  az  olaszok,  és  hogy  abban  milyen 
tevékenységet folytatnak, esetleg virágkertészet, autógyártás, repülőgépgyártás, 
ezt lehet-e tudni? Elég széles ugyanis az intervallum.

Dr. Farkas József alpolgármester: Valószínűleg összeszerelő üzemet akarnak 
a befektetők, amely a későbbiekben lesz tudható.
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Nagy Gábor testületi tag: Az eddigiekből annyi tudható meg, hogy 7-8 olasz 
cégről van szó, ezek konkrétan nincsenek felsorolva, és nem találkozhatnak a 
képviselőikkel,  továbbá  nem  tudhatják,  hogy  mik  a  konkrét  terveik.  Az 
előterjesztésből  ezek  nem  derülnek  ki.  Annyi  ellenvetése  van,  hogy  mivel 
önkormányzati  tulajdonról  van  szó,  azt  nem  kellene  elherdálni,  ezért  nagy 
körültekintéssel  kell  eljárni,  mivel  ennek  következményei  is  lehetnek. 
Amennyiben  lehetőség  van  rá,  akkor  egy  találkozót  össze  kellene  hozni  a 
képviselőikkel. 

Dr. Farkas József alpolgármester: Mivel már volt rendkívüli testületi ülésen 
az  előterjesztés,  döntést  hoztak  az  ügyben,  természetesen  ezt  körbejárták,  és 
mint  jogásznak tájékozottnak kell  lennie ezekben a kérdésekben,  ugyanúgy a 
jegyző  úrnak  is.  Az  olaszokkal  egyébként  már  találkoztak,  itt  volt  a  7  cég 
képviselője,  és  a  rendkívüli  testületi  ülésen  megjelentek  a  Canavesana  Kft. 
képviselői,  akik  komoly  beruházást  szeretnének  itt  végrehajtani.  Az,  hogy 
konkrétan ki fog építkezni, azt nem tudni előre. 8 csarnokot akarnak építeni, 6 
ezer, illetve 8 ezer négyzetméter nagyságút, de azt nem tudni, hogy ki melyiket 
szándékozik megvalósítani. A képviselőtársának a figyelmébe ajánlja, hogy át 
kellene gondolni a hozzászólását,  hogy esetleg itt  komolytalanul  járnak el az 
Önkormányzat tulajdonával kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy az elmúlt 8 év 
alatt  igen  gondosan  jártak  el  az  önkormányzati  vagyon  kérdésében,  és  úgy 
emlékszik, hogy semmit nem herdáltak el. A maga részéről igyekezett mindig 
gondossággal kezelni a város vagyonát.

Nagy Gábor testületi tag: Sem elherdálásról, sem gondatlanságról nem beszélt, 
elnézést  kér  az alpolgármester  úrtól,  ha ezt  célzásnak vette,  mert  nem annak 
szánta.  Azt  kérdezné  az  alpolgármester  úrtól,  hogy  mint  a  település  jogi 
képviselője vett részt a tárgyalásokon?

Dr. Farkas József alpolgármester: Részt vett ezeken az említett tárgyalásokon, 
mint alpolgármester, de intézi a település jogi ügyeit is. Amióta alpolgármester, 
azóta  csak  abban az  esetben vesznek  igénybe az  Önkormányzatnál  más  jogi 
szakértői tevékenységet, ha összeférhetetlenségről van szó, egyébként maga látja 
el ingyen, ami belefér az alpolgármesteri tiszteletdíjába.

Macsári  József  polgármester: Szeretné  lezárni  a  napirendet  azzal,  hogy  a 
megállapodás  legyen  kiegészítve  a  javaslatával,  miszerint  a  befektetők  által 
megépítendő szervizút költségét maximum 5 éves bérleti díjba számítsa be az 
Önkormányzat.  Amennyiben  az  előterjesztést  elfogadja  a  Képviselő-testület, 
akkor  fenntartja  annak  a  lehetőségét,  hogy  ha  az  olasz  befektetőcsoportnak 
komoly  szándéka  van  Szeghalmon  üzemet  létesíteni,  ezáltal  munkahelyeket, 
akkor az előterjesztés alapján megteszi a lépéseket, hogy december 31-ig 4 db 
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üzemcsarnoknak a beruházása kezdődjön meg. Erről már döntött a Képviselő-
testület, hogy mindaddig biztosítja a befektetőcsoportnak a lehetőséget,  ha év 
végével  látni  lehet  ennek  az  eredményét.  Azt  valamennyi  hozzászóló 
képviselőtársa elmondta, hogy támogatja a munkahelyteremtést. Az előterjesztés 
semmi  másról  nem szól,  csak  arról,  hogyha  komolyan  gondolják  a  cégek  a 
beruházást,  akkor  megtehetik  a  lépéseket.  A  földhasználati  jog  biztosítása  a 
felépítményt elkészítő cégeknek azért fontos, mert e nélkül a beruházáshoz nem 
kezdhet hozzá. Az előterjesztés támogatásával kötelezettségek vállalása nélkül 
ahhoz  járul  hozzá  a  Képviselő-testület,  hogy  a  befektetők  az  első  ütemben 
indítsák meg a beruházást, itt semmi másról nem lesz döntés.

Dr.  Farkas Erzsébet  testületi  tag:  Úgy gondolja,  hogy képviselőtársai  nem 
mondták  el  nyíltan,  hogy  az  országban  nagyon  sok  helyen  látni  lehet 
könnyűszerkezetes, könnyűfémvázas csarnokokat, amelyek üresen állnak. Tehát 
nem  biztos,  hogy  ezekben  lesz  bármi  is,  ezek  az  olasz  cégek  felépítik 
támogatásból,  és  kiadják  bérbe  bármilyen  célra.  Az  a  nyugtalanító,  hogy  az 
országban számtalan ilyen üres csarnokot lehet látni, ha lesz befektető az jó lesz, 
ha nem, akkor a következő ciklusban lévő Önkormányzat majd teszi a dolgát.

Macsári  József  polgármester: Megadja  a  szót  Barna  Gyulának,  akinek 
meghatalmazása  van,  hogy nyilatkozzon a  gyulai  székhelyű Canavesana  Kft. 
nevében.

Barna Gyula szeghalmi lakos: A képviselők tájékoztatására elmondja, hogy az 
előzmények 5 évvel  ezelőtt  kezdődtek,  amikor  a polgármester  úr  bölcsen azt 
kérte  az  akkori  Képviselő-testület  tagjaitól,  hogyha  bárki  tud  olyan  céget 
munkahelyteremtésre, akit a településre tud csábítani, legalább egy beszélgetés 
erejéig  kapcsolatot  kellene  teremteni  velük.  Elmondja,  hogy  erre  sor  került, 
mivel  voltak  olasz  ismerősei.  Az  olaszok  megjelölték  azokat  a  cégeket, 
amelyeknek  itt  vannak  a  képviselői,  itt  volt  egy  nagy  olasz  banknak  a 
vezérigazgatója  is,  aki  a  befektetők  mögött  áll,  mint  banki  háttér.  Torinoi 
olaszokról volt  szó, akiknek az életszínvonaluk nem annyira rossz,  és ezek a 
vállalkozók nem nagyon akarnak kimozdulni, viszont ide lehetne őket csábítani, 
hiszen az ittenieknek szükségük lehet erre. Az akkori Képviselő-testület sokat 
munkálkodott  azon,  hogy  hogyan  lehetne  Szeghalmon  plusz  munkahelyet 
teremteni,  a  képviselők  közül  sokan  tárgyaltak  ez  ügyben,  és  részletes 
információt szereztek. Arról van szó, hogy a befektetőknek nagyon kedvező az 
Európai  Uniós  helyzet,  és  UNIÓ-s  forrásokra  támaszkodva  szeretnék  a 
gyártásuk egy részét kihozni más országokba. Főleg gépgyártásról van szó, a 
Fiat cégnek gyártanak, és itt ezt szeretnék bevezetni. A kecskeméti Mercedes 
céggel jelenleg is tárgyalnak, illetve beszállítanak, és Szerbiában a Fiat most egy 
hatalmas  összeszerelő  csarnokot  épít.  Magyarországon  kedvező  a  helyzet  a 
beruházásra, ebben személyesen is sokat győzködték az olaszokat, hogy jöjjenek 
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ide,  tehát  ez  már  egy  hosszabb  ideje  húzódó  kérdés,  és  sok  részük  van 
mindebben,  közösen  munkálkodtak  azon,  hogy  most  itt  tart  az  ügy. 
Hangsúlyozni szeretné, hogy ha itt megépítik az utat, elkezdik a beruházást, és 
mégis elmennek, akkor itt marad az infrastrukturális fejlesztés, kár ebből nem 
fog származni az Önkormányzatnak, ez egyébként a megállapodásnak kitétele 
is.  Tehát  mindez  semmiféle  kockázatviseléssel  nem jár.  Azt  még  megjegyzi, 
hogy az egyik olasz úr, aki közreműködő az ügyben, többek között a Juventus ifi 
csapatnak az elnöke, így akár különböző támogatások is szóba jöhetnének, akár 
sport, illetve oktatás területén. Kérdésük volt, hogy van-e itt szakemberképzés. 
A középiskola igazgatója is jelen volt az első megbeszélésen, ahol azt kérdezték, 
hogy  lesz-e  elég  fémipari  utánpótlás.  Természetesen  a  polgármester  úr 
tájékoztatta őket, hogy itt van szakiskola, folyamatos a képzés, és a feltételek 
adottak, amelyre az olaszoknak szükségük lehet.
Itt volt a legnagyobb összeget ráfordító csarnoknak az egyik tulajdonosa itt volt, 
és arra vár, hogy mikor tudja a leányvállalatát megalakítani itt. Nagyon szívesen 
segített volna bárkinek, hogy ebben tájékozódjanak. Ezt továbbra is fenntartja, 
és  segít  eligazodni  abban,  hogy az interneten hogyan lehet  mindennek utána 
nézni, hogy mivel foglalkoznak. Hatalmas irodabútorzat gyártó cégről van szó, 
aki e mellett fémipari cég is. Tehát mindenképpen támogatható az előterjesztés, 
mivel munkahelyteremtésről van szó.

Macsári  József  polgármester:  Amennyiben  az  előterjesztést  a  Képviselő-
testület elfogadja, azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra, hogy ha a szerviz 
utat  megépíti  akármelyik befektetőcsoport,  azt  maximum 5 évig lehet  bérleti 
díjként lelakni, és december 31-ig meg kell kezdődnie a beruházás I. ütemének. 
Az  előterjesztésben  nem  a  tevékenységről  van  szó,  hanem  a  földhasználati 
jogról,  amely  ahhoz  szükséges,  hogyha  pályázni  akarnak  beruházásra,  akkor 
ahhoz a tulajdonosnak a hozzájárulása mindenképpen szükséges. Ehhez a jogi 
keret biztosítását az előterjesztés 2. sz. tervezete tartalmazza. A fentiek alapján 
javasolja  az  előterjesztések  elfogadását  az  elhangzott  kiegészítéssel  együtt. 
Szavazás eredménye alapján megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  13 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

149/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,  mint  földtulajdonos 
egyetért a CANAVESANA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság,  (5700  Gyula,  Bodoky  út  1.),  mint  földhasználó  közötti 
FÖLDHASZNÁLATI  JOGOT  ALAPÍTÓ  MEGÁLLAPODÁS (ingatlan-
nyilvántartásba be nem jegyezhető) 1., 2. sz. tervezetével,  és kiegészíti  azzal, 
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hogy a befektető által megépített  szerviz út költsége maximum 5 éves bérleti 
díjba számítható be.
Megbízza a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester

4/6.  sz.  napirend:  Pályázat  benyújtása  Szeleskerti  főgyűjtő  csatorna 
rekonstrukciójára
Előadó: Macsári József polgármester

Macsári  József  polgármester: Összevont  bizottsági  ülésen  jelezte  az 
előterjesztés szerinti pályázat benyújtását. Az írásos anyag arról szól, hogy újból 
lehet  pályázatot  benyújtani  minimum  30  millió,  maximum  100  millió  forint 
támogatásra,  és  ezáltal  megvalósulhatna  a  Szeleskerti  főgyűjtő  csatorna 
rekonstrukciója.  Várhatóan  a  kivitelezés  az  előterjesztéstől  eltérően  a 
támogatástól  függően 2010-ben valósulhatna meg,  amennyiben sikeres lesz  a 
pályázat. Meg vannak a tervek, a hatástanulmányt kell aktualizálni. Tekintettel 
arra, hogy október 15. a határidő, ezért kéri, hogy a Képviselő-testület döntsön a 
pályázat benyújtásáról. Kéri a hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás 
nincs,  ezért  a  határozati  javaslatot  szavazásra  bocsátja,  amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

150/2009. (IX. 28.) Ökt. sz.

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szeleskerti 
főgyűjtő csatorna rekonstrukciójával. A megvalósításhoz szükségesnek tartja 
a pályázat benyújtását a „DAOP-2009.5.2.1.A” pályázati felhívásra, 2010. évre 
89.751.571,-  Ft  támogatási  igénnyel.  Képviselő-testület  a  fejlesztés 
megvalósításához  2010.  évre  10.472.397,-  Ft  saját  forrást  biztosít  az  éves 
költségvetésében.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  tegye  meg  a  fentiekben  szükséges 
intézkedéseket.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A képviselő-testületi ülésnek egyéb napirendje 
nincs, kérdezi képviselőtársaitól, hogy van-e közérdekű bejelentésük.
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Képviselői bejelentések:

Gulyás  Sándorné  testületi  tag: A  korábbi  testületi  ülésen  előterjesztett 
beadványával kapcsolatban megkapta 3 napon belül a választ, amely nem volt 
kedvező a helyi vállalkozásokra nézve. Az a javaslata, hogy ezzel továbbra is 
foglalkozzanak, nem beszélve arról, hogy a jövőben, ha valóban megvonják az 
önkormányzatoktól  a támogatásokat,  akkor  szükség lesz  a  településnek az itt 
lévő  helyi  vállalkozásokra,  és  inkább  őket  kell  támogatni,  nem azokat,  akik 
idejönnek értékesíteni a városba, és adót sem fizetnek.

Nagy Gábor testületi tag: Az előző napirenddel kapcsolatban az a kérése, hogy 
ha  ilyen  lehetőség  adódik  Szeghalom  város  számára,  akkor  az  elhangzott 
tájékoztatást  egy  összefoglaló  beszámoló  keretében  az  Önkormányzat 
Képviselő-testületének tagjai részére át kellene nyújtani. Nagyon szép dolgok 
hangzottak  el:  olasz  tanítást,  illetve  a  sportot  is  támogatnának  a  befektetők, 
amely kedvező. Amennyiben erre egy beszámoló készült volna, és tudták volna, 
hogy milyen cégekről van szó, akkor az nagy segítség lett volna.

Kovácsné  Kincses  Anikó  testületi  tag: Az  Újtelepen  lévő  töviskesi  úttal 
kapcsolatban  felveti,  hogy  nagyon  sok  elhanyagolt  ház  van,  a  ház  előtti 
mezsgyén  nincs  lenyírva  a  fű,  a  parlagfű  derékig  ér.  Amennyiben  van  rá 
kapacitás,  jó lenne a közmunkásokkal  levágatni  a füvet.  A másik felvetése a 
Dózsa Gy. utcai Általános Iskolánál lévő parkolóra vonatkozik, ahol borzasztó 
állapotok  vannak.  Parkolni,  illetve  autóval  közlekedni  ott  életveszélyes  a 
gyerekekre nézve, mert az összes gyermek a hátsó kaput veszi igénybe, főleg 
akik  biciklivel  járnak.  A parkolóban  közlekednek,  mert  máshol  nem tudnak, 
nincs ott járda. Ezen az állapoton mindenképpen javítani kellene.

Kardos László testületi tag: Az iskola bejárójánál korábban áldatlan állapotok 
uralkodtak,  és a parkolási  gondot igyekeztek néhány éve enyhíteni,  a bejárás 
körülményeit  picit  kulturáltabbá  tenni,  amikor  a  parkolónak  a  kialakításán 
változtattak, azt szélesítették. Nyílván jó lenne valami másfajta megoldást találni 
erre a problémára, és amennyiben erre van pályázati lehetőség, akkor ezt ilyen 
módon  meg  kellene  oldani.  Az mindenképpen  kedvező,  hogy minden  reggel 
jelen vannak a rendőrök, és a közlekedőknek vigyázzák a biztonságát.

Mester Csaba testületi tag: Már a korábbi testületi ülésen is szóvá tette a zöld 
hulladék problémáját a városban. A Tildy utcát néhány évvel ezelőtt igen nagy 
költséggel  felújították,  parkosították.  Mostanra  a  föld,  ami  oda  lett  hordva 
megülepedett, a gaz is elszaporodott. Meg lehetne oldani, hogy a levágott zöld 
hulladékot  egy  közös  helyre  hordaná  a  lakosság,  és  abból  komposztot 
készítenének. Ezzel feltöltenék a földet, újra füvesítenék a főutcát ez esetben a 
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környezetet  sem  szennyeznék  és  a  város  is  szépülne  ezáltal.  Van-e  erre 
lehetőség,  hogy  a  közmunkások  bevonásával  egy  helyet  létesítenének  ilyen 
célra, a zöld hulladék összegyűjtésére.

Macsári József polgármester: Gulyás Sándorné képviselőtársa felvetésére azt 
kell  válaszolnia,  hogy  az  esélyegyenlőséget  tekintve,  nem mondhatják,  hogy 
csak a helyi vállalkozásokat  segítik, tehát nem lehet senkit  elutasítani,  aki itt 
akar árusítani. Természetesen a Képviselő Asszony felvetésével egyetért, hiszen 
a  városnak  elsődlegesen  a  szeghalmi  vállalkozókat  kell  segítenie,  akik 
folyamatosan  itt  vannak  telephellyel.  Ezzel  kapcsolatban  a  helyi  rendeletre 
visszatérhetnek.  Javasolja,  hogy a  Pénzügyi Bizottság tegyen javaslatot  ezzel 
kapcsolatban,  hogy  hogyan  lehetne  módosítani  az  erre  vonatkozó  helyi 
rendeletet.

Tekintettel arra, hogy még jelen van az ülésen Barna Gyula a Canavesana Kft. 
képviselője,  véleménye  szerint  teljesíthető,  amit  Nagy  Gábor  képviselőtársa 
említett, hogy egy ismertető készüljön a befektetni szándékozó cégekről. Ennek 
nincs akadálya, egyébként az olasz befektetőket képviselők a tavaszi rendkívüli 
testületi ülésen jelen voltak, és a feltett kérdésekre próbáltak válaszolni.

Kovácsné Kincses Anikó képviselő asszony felvetésére nem tudja vállalni azt, 
hogy az Önkormányzat közmunkásokkal végeztesse el másnak a tulajdonában 
lévő házak előtti munkálatokat. A Földhivatalon belüli szervezet rendszeresen 
ellenőrzi a parlagfű helyzetét, akik tudják, hogy kik a tulajdonosai ezeknek az 
elhagyatott házaknak. Amennyiben ezt az Önkormányzat felvállalná, akkor elég 
sok közmunkásra lenne szükség.
A Dózsa Gy. utcai iskolával kapcsolatos problémát említ ve,  a  korábbi 
években  feltöltötték  a  szemben  lévő  területet,  hogy  bővítsék  a  parkolási 
lehetőséget, és a zsúfoltságot enyhítsék. A járdaépítést illetően elmondja, hogy 
ez  a  városban  lakossági  összefogással  valósulhat  meg,  ha  az  ott  lévő  házak 
esetében ez megvalósul, és erre forrás van, akkor ennek semmi akadálya.

Mester Csaba képviselőtársának a felvetésére is válaszol: nincs semmi akadálya 
annak, hogy az elmondottak megvalósuljanak, de mégis akadályokba ütközik. 
Ahhoz,  hogy  az  Önkormányzat  elkerítsen  egy  részt  ez  nagyon  egyszerűnek 
tűnik,  de  ennek  sok  feltétele  van,  hiszen  a  Környezetvédelmi  Felügyelőség 
nagyon aktív ez irányban, és több száz ezer forint költséget jelentene. Ennek 
utána fognak nézni, hogy hogyan valósulhatna meg, és semmi akadálya, hogy a 
keletkezett anyagot újrahasznosítsák, ezzel feltöltsék a Tildy utcai területet.

Végezetül megköszöni képviselőtársainak a munkáját, az aktív részvételt, és a 
nyilvános testületi ülést lezárja.
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Kmf.

Macsári József Dr. Oláh Ernő
 polgármester címzetes főjegyző
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