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  Városi Polgármesteri Hivatal 
       

  5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
  Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 
 

Iktatószám: 685-15/2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. december 13-án tartott üléséről a 
Művelődési Központ előadótermében. 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Elek Ferencné, 
Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor, és Mester Csaba testületi tagok, Dr. Farkas József 
alpolgármester, dr. Pénzely Erika jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Polgármesteri 
Hivatal irodavezetői, önkormányzati intézmények vezetői, a napirendi pontokkal kapcsolatos 
érintettek. Jegyzőkönyv- vezető: Hajdu Helga. 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti az év utolsó képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 5 fő képviselő 
jelen van, és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, 
azzal, hogy a 11. 11/1-es napirendeket zárt ülésen tárgyalja a tisztelt képviselő- testület. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal 
- egyhangúlag – egyetértettek. 
 
1.sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az első számú előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatokról szól, ehhez szóbeli kiegészítés nincs. Kéri a véleményeket, észrevételeket, 
kérdéseket. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs és a jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- testület 5 fővel, 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
153/2013. (XII. 13.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
Mester Csaba képviselő megérkezik a képviselő-testületi ülésre, így a testület létszáma 6 főre 
emelkedik. 
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2. sz. napirend: Lakásrendelet módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az előterjesztés a Petőfi és a Nádasdy utcai panellakásokat 
érinti. Korábban a bizottsági ülésen elhangzott egy javaslat ezeket a lásokat illetően, 
mégpedig, hogy az ingatlan értékbecslő által meghatározott összeg 50 %-áért lehessen 
értékesíteni őket. A törlesztést pedig úgy kellene majd meghatározni, hogy természetesen a 
tartozások nem felejtődnek el, hanem azokkal együtt, kamatmentesen. Ezek tudatában készült 
el a rendeletmódosító tervezet. Kéri az előterjesztésekkel kapcsolatos véleményeket, 
hozzászólásokat.  
 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Tájékoztatásul szeretné elmondani a jelenlévőknek, hogy ő 
személyesen is végigjárta ezeket a lakásokat és sajnos valóban elég rossz állapotban. A bérlők 
vásárlási szándéka pedig jól érzékelhető, többen is azt mondták, hogy kedvező feltételekkel 
megvásárolnák az ingatlant.  
 
Macsári József polgármester: Köszöni a hozzászólást, Ennyi rövid kiegészítés után 
megállapítja, hogy a napirendhez nincs több hozzászólás. Szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadását. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 fővel, 
6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
20/2013.(XII.16.) önkormányzati 

 rendelete  
 

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és a helyiségek elidegenítésére vonatkozó 
szabályokról szóló 9/1994.(VI.27.) rendelet módosításáról. 

 
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő Testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésben, illetve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 54. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el.   
 

1. § 
 
A 9/1994.(VI.27.) ör. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) „Ha a lakást a bentlakó elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételár a bérlő által a 
lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházások értékével csökkentett 
beköltözhető forgalmi érték. 
a.) 80 %-a a kettőnél több lakásos társasházban lévő lakások esetén, 
b.) 90 %-a az önálló telken lévő lakások (maximum két lakásból álló társasház, családi ház) 
esetén. 
c.) 50 %-a az önálló telken lévő házgyári panelos technológiával épült lakások esetén.” 
 

      2. § 
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Az 5. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(4) Részletfizetés esetén kamatot kell fizetni, amelynek mértéke a szerződéskötés kori 
mindenkori Ptk. szerinti kamat. A bérlő vagyoni és jövedelmi helyzetét figyelembe véve – 
méltányosságból - a Képviselő-testület kamatmentes részletfizetést engedélyezhet a bérlő 
részére. 
 

2. § 
 
E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, és 2014. január 2-án hatályát veszti. 
 
Szeghalom, 2013. december 2. 
 
 
Macsári József        Dr. Pénzely Erika 
polgármester                  jegyző 
 
 
3.sz. napirend: Rendeletmódosítás: Rendeletalkotás a behajthatatlan követelések 
leírásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ez egy rendelet tervezet, amely a követelések behajtására 
vonatkozik. Véleménye szerint rendeletben is szabályozni kell, a számviteli törvény eleve 
rendelkezik arról, hogy hogyan is lehet kezelni ezeket kezelni. Eleve tiltja a törvény, hogy 
olyan követelések szerepeljenek a mérlegben, amelyeket már nyilvánvalóan nem lehet 
behajtani, mert megszűnt a cég, nincs jogutód. Ezeket a követeléseket szeretné tisztázni az 
alábbi rendelet alapján.  
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Ennyi kiegészítés után szavazásra bocsátja az 
előterjesztést. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 fővel, 
6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  rendeletet alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
21/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete 

 
 
a követelések behajthatatlanná minősítéséről, a behajthatatlan követelések leírásáról és 

elengedéséről 
 

 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

 
1. § 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat valamennyi önállóan működő vagy önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervére. 
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2. § 

Az önkormányzat követeléseinek minősítése az érintett költségvetési szerv gazdasági 
szervezetének feladata. A követelések minősítését évente legalább egy alkalommal, tárgyév 
szeptember hónap 30. napjáig kell elvégezni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

 
 

3. § 
(1) Jogszabály értelmében behajthatatlan követelést a könyvviteli mérlegben nem lehet 
kimutatni, azt hitelezési veszteségként a saját tőkével szemben le kell írni.  
(2) A behajthatatlannak minősített követelés leírása nem minősül követelés elengedésnek. A 
számvitelileg leírt követeléseket nyilván kell tartani és a kötelezettel szemben (az elévülés 
időhatárain belül) jogilag követelésnek kell tekinteni. 
(3)  A tárgyévben leírt követelések összegéről analitikus nyilvántartást kell vezetni. 
(4)  Az analitikus nyilvántartásban fel kell tüntetni a leírt követelés összegét, jogcímét és a 
leírás dátumát.  
(5) Az analitikus nyilvántartás vezetése az érintett költségvetési szerv gazdasági 
szervezetének feladata. 
 

4. § 
(1) Az önkormányzat a polgári jogviszonyból származó behajthatatlan követeléseiről 
lemondhat. 
(2) Amennyiben a 2.§ szerinti minősítés alapján a behajthatatlan követelés elengedésre kerül, 
úgy az analitikus nyilvántartásban fel kell tüntetni az elengedett követelés összegét, az 
elengedés jogcímét és dátumát. Az elengedett behajthatatlan követeléseket a továbbiakban 
nyilvántartani nem kell.  

 
5.§ 

(1) A mindenkori költségvetési törvényben megállapított, kisösszegű követelések leírásáról és 
elengedéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgármester dönt. 
(2) az (1) bekezdésben jelzett értékhatár feletti, de az 500.000 Ft-ot meg nem haladó  
behajthatatlan követelések leírásáról és elengedéséről a képviselő-testület által átruházott 
hatáskörben eljárva a Pénzügyi Bizottság dönt; 
(3) az 500.000 Ft-ot meghaladó behajthatatlan követelések leírásáról és elengedéséről a 
Képviselő-testület dönt. 

 
Záró rendelkezések 

 
6.§ 

 
Ez a rendelet 2013. december 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 
 
Szeghalom, 2013. december 13. 
 
 
 
 
 
           Macsári József                                                              Dr. Pénzely Erika 
            polgármester                                                                         jegyző 
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4.sz. napirend: Intézményműködtető Központ vezető pályázatának kiírása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Pályázatot kell kiírni az Intézményműködtető Központ 
vezetői álláshelyére, Csák Erika megbízási szerződése lejár, így újból meg kell hirdetni az 
álláslehetőséget pályázat formájában. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 fővel, 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

154/2013. (XII. 13.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Szeghalom 
Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja vezetői álláshelyének 2014. 
március 1-től 2019. február 28-ig – 5 éves időtartamra – történő betöltésére. 
  

Pályázati felhívás 
 

Szeghalom Város Önkormányzata 
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet a 

 
Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:  

A magasabb vezetői beosztás határozott időre, 2014. március 1-jétől 2019. február 28-
ig szól. 

 
A munkavégzés helye: Szeghalom, Tildy u. 19-21. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény vezetése, rendeltetésszerű működtetése, pénzügyi-számviteli, gazdasági 
tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez 
kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, 
költségvetési beszámolók készítése. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a 
hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése. 

 
Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
Pályázati feltételek: 
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- főiskola, felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség valamint 
államháztartási és vállalkozói mérlegképes könyvelői képesítés 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
- a pályázónak a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 

tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. §-ának 
(3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a 
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 

- magyar állampolgárság 
- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás 
- cselekvőképesség, büntetlen előélet 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Önkormányzati fenntartású intézményben pénzügyi-gazdasági területen végzett 
munka.  Gazdasági vezetői munkakörben szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak 

megismerhetik a pályázati dokumentációt, valamint az abban foglalt adatokat a 
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot a Képviselő-testület nyílt vagy zárt 
ülésen tárgyalja  

 
A munkakör betöltésének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. március 1-jétől tölthető 
be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: A Közigazgatási és Igazgatásügyi Hivatal internetes 
honlapján történő közzétételtől számított 30 nap. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Macsári József polgármester T: 
66/371-611  
 
A pályázat benyújtásának módja: 

- személyesen Macsári József polgármester részére 
- postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata Macsári József polgármester 5520 

Szeghalom, Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 757/2013., valamint a beosztás 
megnevezését: Intézményvezető. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követő első képviselő-testületi 
ülés 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 

- Közigazgatási és Igazgatásügyi Hivatal internetes honlapja 
- Szeghalom város honlapja: www.szeghalom.hu 
- Sárrét Televízió Szeghalom 

 
A pályázat elbírálásának rendje: 

http://www.szeghalom.hu/
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A pályázatokat a pályáztató által összehívott szakmai bizottság véleményének 
kikérésével Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyidejűleg Csák Erikát a 
Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja megbízott 
intézményvezetőjét megbízza, hogy jelenlegi munkabérének meghagyásával az 
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázat elbírálásáig, de legkésőbb 
2014. március 25-ig változatlanul lássa el. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
 

H a t á r o z a t 
 

155/2013. (XII. 13.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Város Önkormányzat 
Intézményműködtető Központ vezetői munkakörére kiírt pályázati felhívás alapján 
beérkezendő pályázatok értékelésére szakmai bizottságot hoz létre.  
 
A bizottság tagjai: 
 
 Hegyesi Zsuzsanna a Pénzügyi Bizottság elnöke, a szakmai bizottság elnöke 
 Z. Nagy Tibor a Pénzügyi Bizottság tagja 
 Kovács Tibor a Pénzügyi Bizottság tagja 

 
A Képviselő-testület felkéri a szakmai bizottság elnökét, hogy a pályázatok értékelését 
követően tegyen javaslatot a vezetői munkakör betöltésére.  
 
Határidő: 2014. február 
Felelős: Bizottság elnöke 
 
 
5.sz. napirend: Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti Bondár Lajos vezérigazgató urat, a 
délelőtt folyamán már sikerült tárgyalniuk az előterjesztéssel kapcsolatban. Valamint 
tájékoztatásul el kívánj a mondani, hogy a nap folyamán át kellett adnia a 
Katasztrófavédelemnek egy olyan nyilatkozatot, amely arról szól, hogy Szeghalom városában 
2014. január 1-től megoldott-e a szemétszállítás vagy nem. Ismeretei szerint a 
katasztrófavédelemnek van kiadva feladatnak, hogy ahol ez problémát jelent nekik kell 
megoldani. Úgy véli Szeghalmon nem lesz ez probléma. Röviden ismerteti az előterjesztést. 
Lényegében pénzbeli hozzájárulást, kölcsönt kér a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit 
Kft., hogy továbbra is nonprofitként működhessen tovább, aminek oka, hogy a 10 %-os 
rezsicsökkentés miatt, gyakorlatilag egy 2010-es árszintre kell visszaállnia, amely 
összességében egy 23 %-os díjcsökkenést jelent. Tehát tömören összefoglalva a nonprofit 
hulladékszállító kft., amelynek 62 önkormányzat a tulajdonosa a rezsicsökkentés miatt 
tulajdonképpen közpénzből a 10 %-os rezsicsökkentést az önkormányzatok fizetik meg. 
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Pozitívumként kívánja elmondani, hogy tudomása szerint előző napon a kormány elfogadta 
azt a pályázati feltételt, amire mint önkormányzatok pályázhatnak a nonprofit kft. által 
leigazolt összeg nagyságára. Korábbi testületi ülésen már elmondta, hogy a környékbeli 
szolgáltatók egyáltalán nem voltak olcsóbbak, ezért is döntött Szeghalom a Békés-Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. mellett és lett tulajdonosa. Ehhez képest a 10 %-os 
rezsicsökkentés miatt van szükség arra, hiszen féléves szinten 55 millió működési hiány 
keletkezett. Mivel egy nyomott árszinten tudják beszedni a díjakat, nem arányosan, 
Szeghalom esetében 2013-ba 7 millió, akkor 2014-ben nem 14 millióról, hanem 18 milliót 
meghaladó összegről lehet beszélni, mivel nem tartható az a szolgáltatási díjbevétel ami 
mondjuk jellemző volt 2013. első félévében. Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Elek Ferencé képviselő: Tisztelettel köszönt mindenkit a testületi ülésen. Természetesen 
abszolút megérti a kft. gondjait, hiszen a 10 %-os rezsicsökkentés nagy gondot okoz 
számukra. Viszont kérdésként merül fel benne, hogy hogyan lehetne a lakosok helyzetét 
megkönnyíteni? Ugyanis nagyon sok egyedül élő ember van a városban, de anyagilag nem 
jogosult arra, hogy az önkormányzat támogassa, viszont nem vagy csak alig keletkezik 
hulladéka a háztarásában. Az ő problémájukra kellene valamiféle megoldást találni. Felmerült 
már az, hogy például kisebb méretű kuka kerülne a háztartásokba.  
 
Macsári József polgármester: Annyit szeretne még elmondani, hogy annyi kiegészítést kér a 
tisztelt képviselő-testülettől, amennyiben elfogadják jelen előterjesztést, hogy hatalmazzák fel 
őt, hogy amennyiben a kompenzációra a pályázat kiírása megtörténik várhatóan 2013. 
december 20. és 2014. január 10. között akkor a pályázatot a képviselő- testület határozata 
alapján benyújthassa, nyilván a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-től kapott 
adatokra alapozva. 
 
Bondár Lajos Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: 
Köszöni szépen a lehetőséget. Az említett probléma már több településen felvetődött, de 
sajnos a hulladékszállítási díjaknak jogszabályi feltételei vannak.  Valóban megoldás lehetne 
a kisebb méretű hulladékgyűjtő, sajnos csak azt tudja mondani, hogy mindennek csak anyagi 
korlátai vannak, de a lehetőségek a jövőre nézve megnyugtatóak és bízik benne, hogy ezek a 
problémák hamarosan megoldódnak majd. Itt a DAREH rendszer új projektjére gondol, 
amelynek keretén belül valószínűleg lehetőség lesz kisebb méretű kuka bevezetésére a 
rendszerbe.  
 
Macsári József polgármester: Köszöni szépen vezérigazgató úr válaszát. Megállapítja, hogy 
nincs hozzászólás, szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredménye alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 fővel, 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
156/2013. (XII. 13.) sz. Ökt. hat. 
 
1. Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Békés-Manifest 

Kft ügyvezetőjének 2013 évi 2. félévi gazdasági beszámolóját és a 2014. évi 
költségvetési tervezetét. Annak érdekében, hogy a településen a kötelező közszolgáltatás 
folyamatos fenntartása biztosított legyen a képviselő-testület vállalja, hogy a szükséges 
pénzügyi fedezetet biztosítja pótbefizetés vagy tagi kölcsön formájában a Békés-Manifest 
Kft. részére történő megfizetéssel mindaddig, amíg pályázatból vagy egyéb központi 
forrásból erre a feladatra fedezetet nem biztosítanak. A Békés-Manifest Kft az adott 
település által, a közszolgáltatás fenntartására biztosított pénzeszközt, csak a településsel 
kapcsolatos működési hiányának kompenzációjára fordíthatja.  
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2. A Békés-Manifest Kft. köteles a települések részére visszafizetni a működéshez 
biztosított pénzügyi fedezetet, amennyiben a feladat ellátására „A hulladéklerakási 
járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól” szóló 318/2013. (VIII. 28.) 
kormányrendelet alapján vagy más központi forrásból támogatásban részesül. 

 
Határidő: 2013. december 19. 
Felelős: polgármester, ügyvezető 

 
 

H a t á r o z a t 
 

156-1/2013. (XII. 13.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 01 napjától- 2018. 
december 31. napjáig a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-t bízza meg a lakossági 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával. Felhatalmazza a polgármestert a 
közszolgáltatási szerződés aláírására.  

 
Határidő: 2013.december 19. 
Felelős: polgármester 
 
 

H a t á r o z a t 
 

156-2/2013. (XII. 13.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
amennyiben a kompenzációra a pályázat kiírása megtörténik várhatóan 2013. december 20. és 
2014. január 10. között akkor a pályázatot ezen határozata alapján benyújthassa, nyilván a 
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-től kapott adatokra alapozva. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
6.sz. napirend: Tanuszoda tervdokumentációjának elkészíttetése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismeretei szerint a 2014-2020-as uniós költségvetésben 
megjelenő pályázatok közül a tanuszodák előnyt fognak élvezni. Személy szerint nagyon 
bízik ebben, hiszen jelenleg elindult egy stadionépítési program is, és reméli, hogy a 
környéken élők számára és főleg a gyermekeknek hasznos lenne egy ilyen tanuszoda 
megvalósítása. Erre föl kell készülni és ezért van jelen előterjesztés a képviselő-testület előtt. 
Egy tanulmányt kell készíttetni, ez feltétele lesz majd a pályázat benyújtásának is. 
Amennyiben nincs ellenvetés, hozzászólás szavazásra bocsátja az előterjesztést. Szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 fővel, 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
157/2013. (XII. 13.) sz. Ökt. hat. 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy Szeghalom, Ady E. 
u. 2. szám alatt lévő 510/4 hrsz-ú ingatlanra tanuszoda létesítése céljából beépítési tervet és 
épülettanulmány tervdokumentációt készíttet. 
 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az Opti-Plan Kft.-vel kösse meg a 
tervezési szerződést, a Kft. által adott árajánlat figyelembe vételével. 
 
Az elkészült tanulmánytervet megvitatásra és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé kell 
terjeszteni. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Macsári József, Polgármester 
 
 
7.sz. napirend: Érmelléki ipari park közművesítés terveinek elkészíttetése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretén 
belül a megyei önkormányzatok lényegesen több forráshoz, fejlesztéshez jutnak, mint jutottak 
az elmúlt időszakban. A korábbi egyeztetések során az derült ki, hogy mivel bekértek 
jövőbeni fejlesztésekről szóló terveket a településektől, hogy az egyik legfontosabb és 
legkiemeltebb cél a vállalkozások fejlődését elősegítő fejlesztési feladatok megvalósítása.   
Röviden ismerteti az előterjesztést, ami az érmelléki ipari park közművesítéséről szól. Erre az 
értékesítés szempontjából nagy szükség van. Kell, hogy terv készüljön róla, tehát hasonló, 
mint az előző előterjesztés, erre is fel kell készülni.  
Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Mester Csaba képviselő: Szeretné elmondani, hogy számára öröm, hogy ezek a területek 
értékesítésre kerültek és hogy van rájuk igény. Javasolná, hogy ezen terület és utcái 
elnevezésre kerüljenek. 
 
Macsári József polgármester: Ez valóban nagyon fontos, ezért emlékeztetné képviselő 
társát, hogy az előző testületi ülésen erről döntött a képviselő- testület és az Érmelléki ipari 
park elnevezést hivatalossá tették. 
Megállapítja, hogy nincs más hozzászólás, szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati 
javaslatát. Megállapítja, hogy más nincs hozzászólás, szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatát. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 
fővel, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 

158/2013. (XII. 13.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Érmelléki 
iparterület közművesítési terveit szaktervezőkkel elkészítteti. A tervező kiválasztása a 
beszerzési szabályzat előírásainak figyelembe vételével történhet. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a további intézkedések megtételével. 
 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Macsári József, Polgármester 



12 
 

8.sz. napirend: Pályázat benyújtása a „Várhelyi Ifjúsági Tábor fejlesztése, 
korszerűsítése” címmel 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát, a bizottsági 
ülésen már kaptak a bizottsági tagok és képviselők egy módosított előterjesztést, amit kérne 
eredetiként kezelni, annyit hozzáfűzne, hogy változás azóta megint történt az előterjesztésben. 
A beruházás teljes bruttó összege 31 446 298 Ft, elszámolható költség nettó 24.760.865 Ft. A 
támogatás tulajdonképpen 65 % ami 16.094.562 Ft, az önerő pedig 35 % + Áfa, ami 
15.351.736 Ft. Tehát ezekkel az összegekkel kérné elfogadni az előterjesztést. Röviden 
részletezi a változásokat a pályázattal kapcsolatosan, valamint a televíziónézők kedvéért 
részletezi, hogy mire terjedne ki a pályázat. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, ennyi kiegészítéssel szavazásra bocsátja az 
előterjesztés. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 fővel, 
6 igen szavazattal- egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
159/2013. (XII. 13.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 104/2013. (XI.14.)VM rendelet az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről támogatás igénybevételére a 01109/11 helyrajzi számú ingatlanon 
megvalósítaandó “Várhelyi Ifjúsági Tábor fejlesztése, korszerűsítése” címmel a vidéki 
térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 
173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pont 2. alpont szerinti gyermek – és 
ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások 
kialakításához, már működő szállás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, 
szolgáltatásainak fejlesztéséhez 3. célterületen belül, valamint a szálláshelyhez nem kötődő 
vízi turizmushoz  kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és 
eszközrendszer fejlesztéséhez a 4. célterületen belül. 
 
A beruházás teljes összege: bruttó 31.446.298 Ft 
Az elszámolható költség: nettó 24.760.865 Ft 
Önkormányzati saját erő: SAJÁT forrás 15.351.736 Ft 
(Az önerő a nettó bekerülési költség 35 %-a, valamint az ÁFA összege) 
 Igényelt EMVA támogatás: 16.094.562 Ft 
(A támogatás a nettó bekerülési költség 65 %-a) 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt EMVA 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2014 évi 
költségvetésében elkülöníti a felhalmozási kiadások terhére. 
 
Határidő: pályázat várható benyújtása 2013. december 20. 
Felelős: Macsári József polgármester a Polgármesteri Hivatal közreműködésével 
 
 
9.sz. napirend: A Tourinform Iroda kérelme 
Előadó: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: A kérelem már ismeret a képviselő-testület számára, az előző 
testületi ülésen nem sikerült döntést hozni az ügyben mivel nem volt kellő információ 
birtokában a testület. Eközben ülésezett a kistérségi társulási tanács is és szó volt a 
Tourinform Iroda kéréséről is. Korábban sem kapott egyébként a kistérség az iroda 
működtetésére a központi finanszírozásból. Ezen az ülésen azonban már egy kedvezőbb 
költségvetésről számoltak be, amelyből Füzesgyarmat városa 50 %-ot, Vésztő városa 25 %-ot 
vállalt, Szeghalom városára eső rész 450 000 Ft, amelyet a bizottsági ülésen részletesen 
megtárgyaltak a bizottságok, korrektnek tartották és javasolták a képviselő-testületnek 
elfogadásra. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs képviselőtársai részéről, szavazásra 
bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- 
testület 6 fővel, 6 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

H a t á r o z a t 

160/2013. (XII. 13.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy döntött, 450.000 Ft-tal hozzájárul a 
Tourinform Iroda működtetéséhez.  
 
10.sz. napirend: Tájékoztató az Érmellék utca szélesítési munkálatairól 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Nem kívánja részletezni az előterjesztést, ez lényegében egy 
tájékoztató, a képviselők ismerik az előterjesztés tárgyát, erről határozatot sem kell hozniuk, 
egyszerűen csak tudomásul kell venni. A tájékoztatóban jól érthetően le van írva, hogy az 
említett út végre 100 %-ban az Önkormányzat tulajdonát képzi. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs képviselőtársai részéről. Megállapítja, hogy a 
Képviselő- testület egyöntetűen elfogadta a tájékoztatót. 
 
 
Bejelentések 
 
Macsári József polgármester: Szeghalmi Futball Club kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz. Már nem ismeretlen a képviselőtársaknak sem, hogy az év utolsó testületi 
ülésén kerül eléjük egy kérés, ami egy sikeres TAO pályázatot jelent. A labdarúgó egyesület 
azt kéri, hogy 825 863 forintot biztosítson részére az Önkormányzat, amely az általuk 
megpályázott összeg 10 %-a, tulajdonképpen utánpótlás nevelésre és eszközbeszerzésre 
fordítják ezt az összeget. Ezzel korábban is egyetértett a testület, sőt folyamatban van egy 
olyan pályázat - tekintettel arra hogy a labdarúgó egyesület az Önkormányzat egyik 
ingatlanjában működik – ami fölújításra kerül sor, a fűtéskorszerűsítését illetően, nyílászárók 
cseréjében és napkollektorok felszerelésében. Véleménye szerint a működési tartalék terhére 
biztosítani kellene az egyesület részére ezt az összeget. 
Megállapítja, hogy hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés. A szavazás 
eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 fővel, 6 igen szavazattal- 
egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozta: 
 

H a t á r o z a t 
161/2013. (XII. 13.) sz. Ökt. hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete működési tartalék terhére 825 863 Ft 
összeggel támogatja a Szeghalmi Futball Club kérését. Az összeg az „Utánpótlás-nevelés 
fejlesztés feladatok” ellátására benyújtott pályázat önerejének fedezésére használható fel. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
 
Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy bejelentéssel senki nem kíván élni, 
javasolja a tisztelt képviselő-testületnek, hogy zárt ülésen folytassák munkájukat. A nyílt ülés 
zárásaként, szeretné megköszönni képviselőtársainak, bizottsági tagoknak, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóinak, és mindenkinek, aki segítette az egész éves munkát, hogy 
zökkenőmentesen, az akadályokat leküzdve egy sikeres évet lezárva megint elmondhatja 
Szeghalom városáról, hogy a működéshez nem kellett hitelt igénybe venni. Elmondhatja azt, 
hogy az önkormányzati intézmények jól gazdálkodtak, igaz már csökkentett létszámba, mert 
ugye a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, a Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ, a 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény illetve az 
Intézményműködtető Központ maradt továbbra is önkormányzati intézmény. Ebből a 
legnagyobb falat az IMK, ez jól látható a 200 milliót meghaladó költségvetéséből, óriási 
feladatot kell ellátnia. Annak is örül, hogy erre a feladatellátásra nem kap külön normatívát az 
Önkormányzat mégis működik a feladatellátása az intézménynek. 
Tehát még egyszer megköszöni mindenkinek az egész éves munkáját és a nyílt testületi ülést 
ezzel bezárja.  
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
  Macsári József     Dr. Pénzely Erika 
   polgármester     jegyző 


