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A Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság. 
Cg.04-09-009182/11 szám 


V É G Z É S 


A Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál Cg.04-09-009182 cégjegyzékszámon bejegyzett 
BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5746 
Kunágota, Rákóczi út 9.; adószáma: 21492587-2-04) cégügyében a bíróság a cég kérelme 
alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését: 


8/003 A létesítő okirat 
 Módosítva: 2010. május 6. napján. 
11 A cég jegyzett tőkéje 
11/001 3250000.- HUF, azaz hárommillió-kettőszázötvenezer HUF. 
 Vált. vége: 2010.05.06. 


Törölve (végzés kelte): 2010. május 31. 
11/002 4000000.- HUF, azaz négymillió HUF. 
 Vált. kezdete: 2010.05.06. 


Bejegyezve (végzés kelte): 2010. május 31. 
13 A képviseletre jogosult(ak) adatai 
13/001 A képviselet módja: önálló. 


Bondár Lajos vezető tisztségviselő (ügyvezető) (an.: Balog Róza) 
5624 Doboz, Március 15 utca 2/a. 
Jogv. kezdete: 2009.05.27. 


 Vált. vége: 2010.05.31. 
Törölve (végzés kelte): 2010. május 31. 


13/002 A képviselet módja: önálló. 
Adóazonosító jel: 8362820519 
Bondár Lajos vezető tisztségviselő (ügyvezető) (an.: Balog Róza) 
5624 Doboz, Március 15 u 2/A. 
Jogv. kezdete: 2009.05.27. 


 Vált. kezdete: 2010.05.31. 
Bejegyezve (végzés kelte): 2010. május 31. 


14 A könyvvizsgáló(k) adatai 
14/001 Cégjegyzékszám: Cg.06-09-003048 


CONTROLEX Könyv- és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság 
HU 6722 Szeged, Béke u. 2. C. ép. 


 Ézsiás László (an.: Kónya Margit) 
6791 Szeged, Kamilla utca 43/b. 
Jogv. kezdete: 2009.05.27. Jogv. vége: 2010.05.31. 


 Vált. vége: 2010.05.06. 
Törölve (végzés kelte): 2010. május 31. 


14/002 Cégjegyzékszám: Cg.06-09-003048 
CONTROLEX Könyv- és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság 
HU 6722 Szeged, Béke utca 2. C. ép. 


 Ézsiás László (an.: Kónya Margit) 
6791 Szeged, Kamilla utca 43/b. 
Jogv. kezdete: 2010.05.06. Jogv. vége: 2013.05.31. 


 Vált. kezdete: 2010.05.06. 
Bejegyezve (végzés kelte): 2010. május 31. 







1(09) A tag(ok) adatai 
1/014 Csorvás Város Önkormányzata 


HU 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. 
Tags. kezdete: 2010.05.06. 


 Vált. kezdete: 2010.05.06. 
Bejegyezve (végzés kelte): 2010. május 31. 


1/015 Szeghalom Város Önkormányzata 
HU 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tags. kezdete: 2010.05.06. 


 Vált. kezdete: 2010.05.06. 
Bejegyezve (végzés kelte): 2010. május 31. 


1/016 Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 
HU 5836 Dombegyház, Felszabadulás utca 5. 
Tags. kezdete: 2010.05.06. 


 Vált. kezdete: 2010.05.06. 
Bejegyezve (végzés kelte): 2010. május 31. 


A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés 
vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, 
valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére 
vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye 
szerint illetékes megyei bíróság előtt. 


A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított 
harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 


A cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb a 
tevékenység megkezdésével egyidejűleg - választása szerint a Cégközlönyben, vagy a cég 
honlapján köteles közzétenni. 


A cég 40.000.- Ft eljárási illetéket és 3.000.- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton 
megfizetett. 


A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a kérelem 
formanyomtatványa; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; az 
üzletrész megszerzőjének azon nyilatkozata, amellyel a létesítő okirat rendelkezéseit magára 
nézve kötelezőnek ismeri el; a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának 
igazolása; a vezető tisztségviselők (tisztségviselők), felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) 
tagok, a könyvvizsgáló megválasztásának időtartamát tartalmazó okirat; változásbejegyzés 
esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a 
változás alapjául szolgáló határozata; a hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás 
befizetéséről; tagjegyzék; az illeték megfizetésének igazolása; a közzétételi költségtérítés 
megfizetésének igazolása. 
Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők. 


Gyula, 2010. május 31. 


Dr. Gergely István 
cégbíró 







A kiadmány hiteléül: 


Árgyelánné Grúz Anikó 
tisztviselő 


 








Határozati javaslat 
A Képviselőtestület 2010. június 28.-i ülésére 


 
1. A TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft-vel (5650 Mezőberény, Békési u. 0307/2.) 


települési szilárd hulladékszállitással, hulladék elhelyezéssel, valamint elhullott állati 
tetemek elszállitásával kapcsolatos közszolgáltatási szerződés 2010. június 30-val 
megszünik. Szeghalom Város Önkormányzata és a TAPPE Kft. egymással a 2010. 
szeptember 30.-i pénzügyi zárást követően elszámolnak.Az elszámolás kiterjed az 
önkormányzatot megillető eddig beszedett rekultivációs dijjakra is. 


 
2. Szeghalom Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a pénzügyi zárást követően 


még fenntmaradó kintlévőségek kezelését teljes jogkörrel a Békés_Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Kft veszi át a TAPPE Kft-től. 


 
 


3. A pénzügyi elszámolásról a Képviselőtestületet tájékoztatni kell. 
 
Határidő: 2010. október 15. és folyamatos 
Felelős: Macsári József polgármester 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


TAPPE csoporthoz tartozó 
Békés-Manifest Nonprofit 


Kft.  
ajánlata 


 
 
 


 
Szeghalom Város területén az Önkormányzat által kötelezően 
ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás el-
látására és a települési szilárd hulladék ártalommentes elhe-


lyezésre  
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Általános információk a szolgáltatóról 


 
 
A TAPPE csoport négy, jogilag különálló, de azonos tulajdonosi, vezetési, és tevékenységi körrel 
rendelkező gazdasági társaságból áll: 
 
 
Név:   TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft. 
Cégjegyzék szám: 04-09-002164 
Székhely:  5600 Békéscsaba, Laktanya utca 3. szám 
Ügyvezető:  Gyurkó Csaba, Békéscsaba Laktanya u 3. 66/442-342  30/2-481-935 
 
 
Név:   TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. 
Cégjegyzék szám: 04-09-004661 
Székhely:  5650 Mezőberény, Békési u. 0307/2 
Ügyvezetők: Gyurkó Csaba, Békéscsaba Laktanya u 3. 66/442-342  30/2-481-935 
  Gyurkó Csabáné Mezőberény, Békési út 0307/2 66/352-100 
 
Név:   Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. 
Cégjegyzék szám: 04-09-003486  
Székhely:  5600 Békéscsaba, Laktanya u 3. szám 
Ügyvezető:  Gyurkó Csaba, Békéscsaba Laktanya u 3. 66/442-342  30/2-481-935 
 
 
Név:   Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Cégjegyzék szám: 04-09-009182 
Székhely:  5746 Kunágota,  Rákóczi  u. 9. 
Ügyvezető:  Bondár Lajos, Békéscsaba Laktanya u.3. 66/442-342  30/2-481-936 
 
 
 


 
 
 
A cégcsoport cégei teljes felelősséggel tartoznak egymás tevékenysége iránt mind szakmai, 
mind financiális értelemben. Ezt közjegyző jelenlétében köttetett „konzorciális szerződés” bizto-
sítja.  
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A TAPPE csoport által jelenleg szolgáltatott települések listája: 
 


Békéscsaba   (2001.01-      ) 25.082 lakás  


Újkígyós  (2002.10-      )   1.959 lakás  


Telekgerendás  (2003.01-      )      634 lakás 


Méhkerék  (2003.03-      )      835 lakás 


Mezőberény             (2002.07-      )   4.463 lakás 


Szeghalom             (2000.07-      )   3.105 lakás 


Dévaványa             (2002.02-      )   2.821 lakás 


Kamut                      (2001.01-      )      406 lakás 


Tarhos                      (2000.01-      )      319 lakás 


Zsadány  (2002.07-      )      580 lakás 


Körösladány  (2004.04-      )   1.743 lakás 


Lökösháza  (2002.01-      )      713 lakás    


Magyarbánhegyes (2002.02-      )      839 lakás 


Kisdombegyház (2002.01-      )      242 lakás  


Csabaszabadi  (2002.04-      )      102 lakás 


Almáskamarás (2003.02-      )      360 lakás 


Nagykamarás  (2003.02-      )      655 lakás 


Dombiratos  (2003.02-      )      258 lakás 


Kétegyháza  (2003.01-      )   1.309 lakás 


Végegyháza  (2003.01-      )      494 lakás 


Medgyesbodzás (2003.01-      )      410 lakás 


Pusztaottlaka  (2003.01-      )      160lakás 


Mezőgyán  (2003.01-      )      431 lakás 


Újszalonta  (2003.01-      )        46 lakás 


Gerendás  (2003.01-      )      405 lakás 


Füzesgyarmat  (2003.04-      )   1.944 lakás 


Kertészsziget  (2003.01-      )      191 lakás 


Ecsegfalva  (2003.01-      )      476 lakás 


Szabadkígyós  (2003.01-      )      959 lakás 


Magyardombegyház (2003.01-      )        95 lakás 


Körösújfalu  (2002.06-      )      202 lakás 


Sarkad   (2004.01-            )   3.531 lakás 


Összesen:           57.059 lakás    165.000 lakos 
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Cégcsoportunk IPPC engedéllyel rendelkező regionális hulladékkezelő-művet üzemel-


tet Békéscsabán 2015. 12. 31 napjáig. 


 


 


 


Cégcsoportunk az elkövetkező években – Békés megyében szinte egyedülálló módon -


garantálni tudja Szeghalom település kommunális hulladékának a mindenkori 


környezetvédelmi előírásoknak megfelelő ártalmatlanítását. 


 


 


Cégcsoportunk tagja a Békés-Manifest Kft. Ez a gazdasági társaság 12 önkormányzat, és a 


TAPPE Kft. egyenlő arányú tagságával jött létre. Mivel többségi önkormányzati tu-


lajdon, és kifejezetten a lakossági szilárd hulladék gyűjtésére és ártalommentes el-


helyezésre, mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladat ellátására jött létre, a 


képviselő-testület egy egyszerű belépési szándék nyilatkozat megtételével kezde-


ményezheti a Társaságban a tulajdonosi jogviszonyát. A Békés-Manifest Kft tag-


gyűlésének jóváhagyása és a törzstőke arányos részének megfizetése  után a Társa-


ság teljes jogú tagjává válhat. Ebben az esetben a Békés-Manifest Kft  fel tudja 


vállalni a közszolgáltatás ellátását, mivel az Önkormányzat olyan Társasággal 


szervezi meg és tartja fenn a kötelező közszolgáltatást, amiben a település is tag és 


a Társaságot kifejezetten erre célra alakították.   A szolgáltatás gyakorlati teendőit 


teljesítési segéddel, saját alapító tagjával, a TAPPE Kft.-vel végezteti. 
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Cégcsoportunk tulajdonában lévő, a közszolgáltatás elvégzésére igénybevető 
járművek, gépek, berendezések 
 
 


Gyártmány/típus Felépítmény/funkció 
Teherbí-


rás 


Állapot        
(kiváló-100%)


Hulladékgyűjtő gépkocsik 
 


MAN 
(1993) 


Schörling 4 R tömörítős rendszerű,  pormentes 
(zárt) felépítménnyel, Zöller típusú kombinált ürítő szer-


kezettel 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l –s edényekhez. 


 
6 tonna 


 
70 % 


 
MAN 
(1993) 


Schörling 4 R tömörítős rendszerű,  pormentes 
(zárt) felépítménnyel, Zöller típusú kombinált ürítő szer-


kezettel 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l –s edényekhez. 


 
6 tonna 


 
70 % 


 
MAN 
(1994) 


Schörling 4 R tömörítős rendszerű,  pormentes 
(zárt) felépítménnyel, Zöller típusú kombinált ürítő szer-


kezettel 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l –s edényekhez. 


 
6 tonna 


 
70 % 


 
MAN 
(1996) 


Schörling 4 R tömörítős rendszerű,  pormentes 
(zárt) felépítménnyel, Zöller típusú kombinált ürítő szer-


kezettel 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l –s edényekhez. 


 
12 tonna 


 
80 % 


 
Mercedes 


(1992) 


Schörling 4 R tömörítős rendszerű,  pormentes 
(zárt) felépítménnyel, Zöller típusú kombinált ürítő szer-


kezettel 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l –s edényekhez. 


 
6 tonna 


 
75 % 


 
Mercedes 


(1998)  


FAUN rotopres forgódobos rendszerű,  pormentes 
(zárt) felépítménnyel, Zöller típusú kombinált ürítő szer-


kezettel 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l –s edényekhez. 


 
6 tonna 


 
90 % 


 
Mercedes 


(1997) 


Schörling tömörítős rendszerű,  pormentes 
(zárt) felépítménnyel,  kombinált ürítő szerkezettel 110 l, 


120 l, 240 l, 1100 l –s edényekhez. 


 
11 tonna 


 
80 % 


 
Mercedes 


(1997) 


Schörling tömörítős rendszerű,  pormentes 
(zárt) felépítménnyel,  kombinált ürítő szerkezettel 110 l, 


120 l, 240 l, 1100 l –s edényekhez. 


 
5,7 tonna 


 
80 % 


 
MAN 
(1997) 


FAUN rotopres forgódobos rendszerű,  pormentes 
(zárt) felépítménnyel, kombinált ürítő szerkezettel 110 l, 


120 l, 240 l, 1100 l –s edényekhez. 


 
11 tonna 


 
80 % 


 
Iveco 
(2008) 


EUROCARGO HARD-PRESS tömörítős rendszerű felépít-
mény, kombinált ürítő szerkezettel, 80l,110l,120l,240l,1100l-es 


edényekhez 


 
6 tonna 


 
95% 


Iveco 
(2008 


EUROCARGO HARD-PRESS tömörítős rendszerű felépít-
mény, kombinált ürítő szerkezettel, 80l,110l,120l,240l,1100l-es 


edényekhez 


 
6 tonna 


 
95% 


 
Iveco 
(2009) 


STRALIS HARD-PRESS tömörítős rendszerű felépítmény, 
kombinált ürítő szekezettel, 80l,110l,120l,240l,1100l-es edé-


nyekhez 


 
10 tonna 


 
95% 


 STRALIS HARD-PRESS tömörítős rendszerű felépítmény,   
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Iveco 
(2009) 


kombinált ürítő szekezettel, 80l,110l,120l,240l,1100l-es edé-
nyekhez 


10 tonna 95% 


 
MAN 
(1994) 


Tömörítős rendszerű,  pormentes 
(zárt) felépítménnyel,  110 l, 120 l, 240 l, –s edényekhez. 


 
7,9 tonna 


 
70 % 


 
Multicar 


(1988) 


Tömörítős rendszerű,  félpormentes 
Felépítménnyel,  110 l, 120 l, 240 l, –s edényekhez. 


2 tonna  
60 % 


Nagykonténeres szállító 
járművek 


LIAZ 
(1995) 


3 m3, 4 m3, 5 m3 –s konténerek szállítására alkalmas felépítmé-
nyek. 


5,7 tonna  
70 % 


IFA W 50 
(1988) 


3 m3, 4 m3, 5 m3 –s konténerek szállítására alkalmas felépítmé-
nyek. 


4,4 tonna  
60 % 


IFA W 50 
(1988) 


3 m3, 4 m3, 5 m3 –s konténerek szállítására alkalmas felépítmé-
nyek. 


4,5 tonna  
60 % 


Steyer 
(1997) 


 Kitoló gémes, 3 m3, 4 m3, 5 m3 –s konténerek szállítására 
alkalmas felépítmények. 


6,5 tonna  
90 % 


Egyéb gépjárművek 
IFA W 60 


(1987) 
KCR –s önrakodós felépítménnyel felszerelve. 4,5 tonna 60 % 


IFA W 60 Billenőplatós felépítménnyel felszerelve. 4,3 tonna 60 % 
SKODA Locsolóautó - 70 % 


IFA Seprőgép - 70 % 
AVIA Multiliftes, és önrakodós KCR felépítmény 5,7 tonna 90 % 


Mercedes 
(1992) 


Seprőgép - 90 % 


Hulladéktömörítő gépek 
VOLVO 
BM 4600 


- 27 tonna 80 % 


HANOMAG 
CD 280 


- 
 


28 tonna 80% 


HANOMAG 
CL 66 


- 26 tonna 80 % 


HANOMAG 
CL 55 


- 22 tonna 70 % 


 


   


   


   
 
Környezeti károk elhárításához szükséges felszerelések, eszközök 
 


 


A hulladék begyűjtése során esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítására társaságunk 


mind technikailag, mind szakmailag felkészült. Hulladékbegyűjtő gépkocsijaink zárt rend-


szerűek, minimális a szóródás, kiporzás.  


Érvényes környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezünk, amely anyagi fedezetet 


nyújt az esetlegesen előfordulható környezeti károk felszámolására. 


Begyűjtő gépkocsijaink felszereléséhez tartozik a kisebb károk elhárítására szolgáló szer-


számok, szóróanyagok.  
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Mivel Békés megye több, viszonylag közeli településén szolgáltatunk, ezért az esetleges na-


gyobb területű szennyezés esetére gyorsan tudunk viszonylag nagy emberállományt, s tech-


nikai eszközt mozgósítani. A rendelkezésükre álló kéziszerszámok (lapát, seprű), anyagok 


(homok, fertőtlenítő szerek), emberállomány (komplett köztisztasági, útkarbantartó csoport, 


40 fő) garantálni tudja a káresemény rövid időn belüli megszüntetését. A rendelkezésünkre 


álló kármentesítő technikai eszközök: 


 
IFA W 60 


(1987) 
KCR –s önrakodós felépítménnyel felszerelve. 4,5 tonna 60 % 


Mercedes 
(1992) 


Seprőgép - 90 % 


IFA 
(1988) 


Seprőgép - 70 % 


SKODA 
(1983) 


Locsolóautó - 70 % 


 
 
 
 
 
Hulladékkezelési tevékenységben foglalkoztatott szakemberállomány 
 


A hulladékkezelésben foglalkoztatottak száma cégcsoportunknál 62 fő. A munkájuk kívánt 


minőségű elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, a feladat elvégzéséhez szükséges OKJ vég-


zettséggel rendelkeznek. Az irányítást felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel rendelkező 


szakemberek végzik. A munkavégző állomány több éves tapasztalattal rendelkező emberek-


ből áll. 


A Kft. jelenleg is több alkalmazottjának finanszírozza a szakirányú iskolai tanulmányait (Hul-


ladékgazdálkodási szakelőadó) 


Szakmai irányítók: 


Szakál Gábor Hulladékgazdálkodási részlegvezető 
   8 éves gyakorlat, folyamatos munkavédelmi oktatásban részesül 
Gyurkó Csaba Ügyvezető, Környezetgazdálkodási szakelőadó 


10 éves gyakorlat, folyamatos munkavédelmi oktatásban részesül 
Bondár Lajos Ügyvezető, Környezetgazdálkodási szakelőadó 


8 éves gyakorlat, folyamatos munkavédelmi oktatásban részesül 
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A tervezet közszolgáltatás ellátásának módja 


  
A közszolgáltatást az Önkormányzat és a lakosság igényét figyelembe véve kívánjuk 


kialakítani, odafigyelve arra, hogy a „szolgáltató váltás” a lehető legkevesebb kellemet-
lenséggel járjon. Nem kívánjuk a hulladékgyűjtő edényeket lecserélni. Amennyiben ajánla-
tunkat további tárgyalásokra és finomításokra méltónak ítéli meg a Tisztelt Képviselő- Tes-
tület, akkor tárgyalásokat kezdeményezünk a jelenlegi szolgáltatóval a kihelyezett edényál-
lomány megvásárlását illetőleg. Ebben az esetben minden ingatlannál megmaradhatna ez 
eddig már megszokott hulladékgyűjtő edény, amibe a hulladékot gyűjtheti. Ezt a szolgáltatá-
si napokon kirakják az ingatlan elé, amit speciális, 1:5 tömörítési arányú begyűjtő jármű-
vünk üríti. A szolgáltatást minden héten heti egy alkalommal - a települést közel egyenlő 
részre osztva-, négy napra elosztva kívánjuk elvégezni. A kommunális hulladék ártalmatla-
nítása az IPPC engedéllyel rendelkező békéscsabai hulladékkezelő-műben történik. 
A krónikusan „szemetes életmódot” folytató családoknál előfordulhat, hogy a rendelkezésre 
álló edénykapacitás nem elegendő. Erre, az esetenként keletkező többlet hulladék kezelésére 
is nyújtunk megoldást. 
 
Ügyfélszolgálati irodát kíván működtetni a településen, a korábbi, a lakosság által már meg-
ismert és megszokott módon, időpontban és helyszínen. Itt nyújtanánk lehetőséget a lakos-
ságnak az esetleges panaszok, változások bejelentésére, új szerződések megkötésére és az 
edényzetek cseréjére is. 
 
Speciális, céglogós zsákokat árusítunk, s az ebben kihelyezett hulladékot elszállítjuk. Ebben 
az esetben a ” többet szemetelő- többet fizet”. 
 
Évente egyszer lomtalanítást szervezünk, amely keretében a lakosság az időközben felesle-
gessé vált tárgyait térítésmentesen elszállítjuk.  
 
A településen az Önkormányzat által meghatározott csomópontokon három frakciós (papír, 
üveg műanyag) szelektív gyűjtő csomópontot üzemeltetünk. Ezek ürítését a Békéscsabán te-
vékenykedő szelektív részlegünk telítettség alapján végzi. Az edényekben lévő másodnyers-
anyag Mezőberénybe kerül, ahol válogatás után bálázzák, s az erre specializálódott felhasz-
nálóknak adja tovább. 
 
A közszolgáltatás működésének költségeit társaságunk három havonként, a szolgáltatást kö-
vetően közvetlenül a lakosság felé. Lakossági számlázás esetén a számla melléklete a befize-
tési csekk, amelyet bármely pénzintézetnél, postán befizethet a lakosság. 


 
A díjváltozás minden évben, az év elejétől alkalmazható, mértéke a KSH által nyilvánosság-
ra hozott hulladékszállításra vonatkozó fogyasztói árindex változás illetve a települési hulla-
dékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
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64/2008. (VII.22.) Korm.rendelet alapján történik. A díjemelés mértékének meghatározása a 
Társaság taggyűlésén az előterjesztés megtárgyalása után kerül meghatározásra, amit a Ta-
gok magukra nézően kötelezőnek tekintenek. 
 
 


 
 
 
Hulladékhasznosítási tevékenység: 
 
 


A hulladéklerakóba kerülő hulladékok további mennyiségi csökkentésének érdekében 1998. 
évben a szelektív hulladékok begyűjtésével egészítettük ki tevékenységünket. Az akkori 
gyűjtőpontok számát folyamatosan bővítettük. A TAPPE csoport szolgáltatási területén je-
lenleg 76 db lakossági hulladékgyűjtő szigetről gyűjtünk be papír, műanyag és üveg hulla-
dékokat.  


 
A szelektíven begyűjtött papír és műanyaghulladékok a mezőberényi válogató csarnokunkba 
történő válogatást és bálázást követően közvetlenül a hulladék újrahasznosítókhoz kerülnek.  
Az üveg hulladékok közvetlen kerülnek újrahasznosítóhoz. 


 


 
 
 
 
Társaságunk szolgáltatási ajánlata: 
 
A díjételek tartalmazzák a fentebb felsorolt szolgáltatásokat, azok díja benne van a lakosság 


által fizetett szolgáltatási díjban. Ajánlatunkat a településen használatos edény űrtartalmak 


ismeretében és a jelenlegi szolgáltatási gyakoriság figyelembe vételével tesszük meg.  


 


A díj  nettóban értendő, és 2010 évre  vonatkozik. 


 


    Ürítési díja:   


257,77 Ft + ÁFA/ürítés 
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Nyilatkozatok 


 


A TAPPE cégcsoport kinyilatkozza, hogy a társaságok vagyoni helyzete stabil, ellenük csőd, 


illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, likviditási gondjuk nincs, a tevékenységek vég-


zéshez szükséges környezetvédelmi engedélyek birtokában van. 
 


A TAPPE cégcsoport kinyilatkozza, hogy hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben jog-


erős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el.  
 


Alulírott Gyurkó Csaba, és Bondár Lajos, mint a TAPPE cégcsoport nyilatkozattétellel felruhá-


zott felelős vezetői ezennel kijelentjük, hogy jelen ajánlatunkban közölt adatok a valóságnak meg-


felelnek. Ajánlatunkat felelősen tettük, az abban foglaltakat 2010. december 31.-ig fenntartjuk. 


Ajánlatunk 5 évre szóló szolgáltatási szerződés megkötése esetén érvényes  


 


 


Kunágota, 2010. február 24. 


 
 
 
 
 
 


 
              


Gyurkó Csaba                                                            Bondár Lajos 
ügyvezető                                                                                  ügyvezető 





		Általános információk a szolgáltatóról

		A cégcsoport cégei teljes felelősséggel tartoznak egymás tevékenysége iránt mind szakmai, mind financiális értelemben. Ezt közjegyző jelenlétében köttetett „konzorciális szerződés” biztosítja. 



		Cégcsoportunk tulajdonában lévő, a közszolgáltatás elvégzésére igénybevető járművek, gépek, berendezések

		Felépítmény/funkció

		Teherbírás



		Hulladékgyűjtő gépkocsik

		Nagykonténeres szállító járművek

		Egyéb gépjárművek

		Hulladéktömörítő gépek

		Környezeti károk elhárításához szükséges felszerelések, eszközök

		Hulladékkezelési tevékenységben foglalkoztatott szakemberállomány



		A tervezet közszolgáltatás ellátásának módja

		Nyilatkozatok

		Gyurkó Csaba                                                            Bondár Lajos










Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
…/2010. (../..) önkormányzati rendelete 


az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a közterületen való szeszesital-fogyasztás 
korlátozásának szabályairól 


(tervezet) 
 


Szeghalom Varos Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvény 6. § (4) bekezdésében, illetve 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 


1. § 
A rendelet célja 


 
A rendelet célja, hogy a kereskedők érdekeinek figyelembevételével, a lakosság nyugalmának, 
illetve pihenéshez való jogának biztosítása megvalósuljon. 
 


2. § 
A rendelet hatálya 


 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szeghalom város belterületén működő valamennyi vendéglátó 
üzletre, kivéve azon üzleteket, amelyek bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) 
távolságon belül lakott ingatlan nem található. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti üzletet működtető kereskedőre. 
(3)A rendelet személyi hatálya a közterületen való szeszesital-fogyasztásra vonatkozó 
rendelkezések tekintetében a természetes személyekre terjed ki. 
 
 


3. § 
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendje 


 
(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, vendéglátó üzlet: 
      a) hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap 23.00 óra és másnap 5.00 között nem tarthat nyitva. 
      b) pénteken és szombaton legfeljebb másnap 2. 00 óráig tarthat nyitva. 
(2) Amennyiben az ünnepnapot megelőző nap az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott napra 
esik, a nyitva tartás rendjére az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak vonatkoznak. 
(3) Az év december 31. és január 1. napjain az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem 
alkalmazható. 
(4) A Polgármester az üzemeltető kérelme alapján, eseti alkalommal egyedi nyitva tartási rendet 
engedélyezhet. 
(5) A (4) bekezdésben foglalt kérelmet e rendelet 1. számú mellékletet képező 
formanyomtatványon kell benyújtani. 
(6) A (4) bekezdésben foglalt engedély zártkörű családi rendezvények, illetve városi rendezvény 
megrendezése eseten adható meg. 
 
 
 







4.§ 
A közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályai 


 
5. § (1) A közterületen tilos a szeszesital fogyasztása a (2)-(4) bekezdésekben foglalt esetek 
kivételével. 
 
(2) A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki az érvényes közterület-
használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzletre, annak előkertjére, kitelepülése területére, 
nyitva tartási időben. 
(3) A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki az engedéllyel rendelkező 
rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt. 
(4) A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki a december 31. napján 20 
órától a következő év január 1. napján 6 óráig terjedő időszakra. 


 
5. § 


Értelmező rendelkezések  
 


a) üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve 
önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, 
tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet 
folytatnak; 
b) vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás 
céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató 
tevékenységet is. 
c) vendéglátó üzlet: Vendéglátást végző üzlet. 
d) családi rendezvény: névadót, házasságkötést, házassági évfordulót, születésnapot, névnapot, 
halálesetet, ballagást, szalagavatót követő rendezvények; 
e) városi rendezvény: önkormányzat által szervezett vagy támogatott rendezvény; 
f) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 
álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek 
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által 
megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki 
használhat. 
g) szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes 
kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb 
alkoholtartalmú üdítőitalokat; 
 


6. § 
Záró rendelkezések 


 
A rendelet 2010. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 
 


Macsári József      Dr.Oláh Ernő 
                          Polgármester                  címzetes főjegyző 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 


melléklet 
Kérelem 


egyedi nyitvatartási rend engedélyezésére 
 


Üzemeltető neve:……………………………………………… 
Üzlet címe:.……………………………………………………. 
Üzletkor száma, megnevezése:…..…………………………… 
 
Kérem üzletemben, engedélyezze az egyedi nyitvatartási rendet ………… év …………………… 
hó …………… napján ..……órától ……… óráig ……………………..rendezvény megtartása 
alkalmából. 
 
Nyilatkozom, hogy a rendezvény ideje alatt folyamatosan biztosítom a lakosság nyugalmát, 
illetve a rendezvény végét követően a közterületen keletkezett hulladék eltakarításáról azonnal 
gondoskodom. 
 
Szeghalom, ………………………………. 


………………………………….. 
üzemeltető 





		4.§

		A közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályai






Előirányzat módosítás
Önkormányzati bevételek


I.sz.melléklet


ssz Ikt.szám dátum Megnevezés
Intézményi 


műk.bevételek, 
helyi adók


SZJA,kiegészítés,g
épjárműadó


Egyéb sajátos 
bevételek


Felhalmozási 
bevételek


Normatív, kötött- 
állami támogatás


Céljellegű,      
fejlesztési,LEKI 


támogatás


Központo-sított, 
TEKI központi 


támogatás


Működési 
célú támog. 
értékű bev.


Felhalm.célú 
támog. értékű


bev.
 


Működési c. 
p.eszk. 
átvétel


Felhalm. c. 
p.eszk átvétel


Kölcsön 
visszatérülés  


értékpapír


Pénz-    
maradvány 


Bevételek 
mindösszesen


Finanszírozás 
bevételei


315 669 360 035 17 500 60 000 1 108 646 55 748 41 112 49 727 21 610 0 3 000 2 000 190 741 2 225 788 200 000


MÁK költségvetés egyeztetés 1 0 0 0 0 -55 748 -38 112 800 93 060 0 0 0 0 1


2/2010.(III.10.) CKÖ költségvetés 566 566


1 176-4/2010 kereset-kiegészítés december 1 686 1 686


2.-3. 176-7,12/2010 kereset-kiegészítés január-március 40071 40 071


2.-3. 176-7/2010 kereset-kiegészítés január OEP 1 084 1 084


4. 176-14/2010 Bölcsőde felújítási pályázat 17 970 17 970


5. LEKI4.2010.04.21 Dózsa u. iskola burkolat felújítás 5 424 -5 424 0


8. 6/2010(V.3.) rend. pénzmaradvány jóváhagyása(zárszámadás) 116 094 116 094


9. 0400012/05-28 CÉDE támogatás 10 111 -9 345 766


10. 176-11/2010 Kistérségi Társulástól átvett p.eszk. 601 601


Intézményi módosítások 0


8. 6/2010.(V.03.) ren Könyvtár                    pénzmaradvány 150 150


6/2010.(V.03.) ren Művelődési Kp.          pénzmaradvány 1 101 1 101


6/2010.(V.03.) ren PAG-SZESZI            pénzmaradvány 6 879 6 879


6/2010(V.03.)rend Tűzoltóság                pénzmaradvány 37 832 37 832


30.ápr Általános Iskola Saját hatáskörű módosítá 720 714 1 434


6/2010.(V.03.) ren pénzmaradvány 6 193 6 193


31.máj saját hatáskörű módosítás 207 207


I. ütem előirányzat mód. összesen 928 0 0 0 0 -40 213 21 615 3 765 78 291 0 0 0 168 249 232 635 0


316 597 360 035 17 500 60 000 1 108 646 15 535 62 727 53 492 99 901 0 3 000 2 000 358 990 2 458 423 200 000


EREDETI ELŐIRÁNYZAT


MINDÖSSZESEN:







Előirányzat módosítás 2010.
Önkormányzati kiadások


II.melléklet


Ikt. Megnevezés Személyi 
juttatás


Munkaadót 
terhelő       


járulékok


Dologi és 
egyéb folyó 


kiadás


Szociálpolitikai 
juttatások


működési 
pénzeszköz 


átadása


Általános és 
céltartalék


Pályázati,-
felhalmcél 


tartalék


Felújítási 
kiadások


Beruházási 
kiadások


Felhalmozási 
ÁFA 


befizetés


Felhalmozási 
pénzeszköz 


átadás


Kölcsön-     
nyújtás


Kiadások 
mindösszesen


Intézmény-
finanszírozás


Finanszírozási 
hitelműveletek


942 649 244 588 427 031 255 646 19 746 15 000 40 493 423 469 39 216 5 600 6 350 6 000 2 425 788 794 929 0
MÁK költségvetés egyeztetés 5 102 0 -5 102 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0


2/2010.(III.10.) CKÖ költségvetés 0 0 466 0 0 100 0 0 0 0 0 0 566
176-4/2010 kereset-kiegészítés december 218 60 278 1098
176-7-12/2010 kereset-kiegészítés január-március 5 362 1448 6 810 27884


176-14/2010 bölcsőde felújítás 17970 17 970
871/2010 adóügyi dolgozók jutalmazása 1 560 421 -1981 0
14-15/2010.(II.22. tiszteletdíj átcsoportosítása és felhaszn. -224 -60 284 0
6/2010.(V.03.) pénzmaradvány felhasználás 1 491 114 603 116 094
400012/05-28 Kinizsi utcai közvilágítás kiépítése 766 766
176-11/2010 Pedagógiai szakszolgálat támogatása 601


Intézményi módosítások:


176-4,7,12/2010 Könyvtár  Kereset-kiegészítés dec.jan.márc. 520 140 660
6/2010(V.03.) pénzmaradvány felhaszn (pályázat) 150 150
176-4,7,12/2010 Múzeum Kereset-kiegészítés dec.jan.márc. 304 82 386
176-4,7,12/2010 Óvoda Kereset-kiegészítés dec.jan.márc. 4 508 1 217 5 725


31.máj Művelődési Kp.           Pénzmaradvány 1 101 1 101
keresetkiegészítés 977 264 1 241


PAG-SZESZI             keresetkiegészítés 7 304 1 963 9 267
pénzmaradvány felhasználás 797 948 5 134 6 879


90/1/2010 Tűzoltóság                   pénzmaradvány 2 500 675 26 532 8 125 37 832
90/1/2010 kereset kiegészítés 5 330 1 457 6 787


2010.05.12 Álatános Iskola Pedagógiai szakszolgálat 601 601
2010.05.12 Saját hatáskörű módosítás 591 72 771 1 434


31.máj Keresetkiegészítés 9 098 2 589 11 687
31.máj pénzmaradvány 4 487 695 1 011 6 193


2010.05.31 Saját hatáskörű módosítás -237 17 -271 698 207
I. ütemű előirányzat módosítás összesen 48 197 11 040 26 207 0 284 -390 114 603 17 970 14 724 0 0 0 232 635 29 583 0


990 846 255 628 453 238 255 646 20 030 14 610 155 096 441 439 53 940 5 600 6 350 6 000 2 658 423 824 512 0
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 


 
 


TÁJÉKOZTATÓ a 
Pénzügyi Bizottság munkájáról 


 
 
 


A Pénzügyi Bizottság 2009. júniustól 2010. júniusig 11 alkalommal ülésezett, 
és 2 db határozatot hozott. 
A Bizottság havonta véleményezte a Képviselő-testület munkaterv szerinti 
előterjesztéseit, mindazokat, amelyek a Bizottság feladatkörébe tartoznak, ezek 
közül a legjelentősebb volt az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
koncepciója, 2010. évi költségvetési rendelete,  illetve a 2009. évi zárszámadási 
rendelete. A Pénzügyi Bizottság tagjai lehetőség szerint részt vettek az 
intézmények 2010. évi költségvetési egyeztetésén.   
A képviselő-testületi döntéseket segítve ugyancsak nagy gondot fordított a 
Bizottság az önkormányzati beruházásokra, fejlesztésekre, útépítésekre, ezeket 
érintő pályázati anyagokra, mindazokra, amelyek az Önkormányzat pénzügyi 
gazdálkodását érintették. Figyelemmel kísérték az önkormányzati intézmények 
gazdálkodását, a költségvetését, belső ellenőrzését.  A bizottság elnöke ellátta a 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat. 
 
Kiemelt fontosságú előterjesztések, amelyeket a Pénzügyi Bizottság részletesen 
véleményezett: 


- Békés Megyei Vízművek Zrt. rekonstrukciós munkálatainak költség 
meghatározása; alaptőke emelésének elutasítás, tulajdoni hányad 
megállapítása 


- Villamos- és gázenergia  közös beszerzése 
- Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása 
- Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési 


nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló rendeletek 
- Ivóvíz- és szennyvíz  szolgáltatás díjainak megállapítása 
- Helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapítása 
- Szemétszállítási díj meghatározása 
- TISZK rendszerrel kapcsolatos pályázatok, előterjesztések 
- Idegenforgalmi adórendelet 
- Útépítési társulási hozzájárulás 
- Vízterhelési díj megállapítása 
- Közbeszerzési szabályzat  
- Kommunikációs Terv 
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A Pénzügyi Bizottság döntései:  
 
 - Egyesületek számára nyújtott támogatások  felhasználásának vizsgálata; 
 
 -Önkormányzatnál 2009. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves 
  összefoglaló jelentés, és a FEUVE-ről (folyamatba épített előzetes, 
 utólagos és vezetői ellenőrzés működtetéséről)  szóló tájékoztató 
 elfogadása. 
 
 
Szeghalom, 2010. június  
 
 


Szabó István  
Pénzügyi Bizottság elnöke 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnökétől 


 
 


TÁJÉKOZTATÓ 
az Oktatási és Kulturális Bizottság munkájáról 
a Képviselő-testület 2010. június 28-i ülésére 


 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2009. júniustól 2010. júniusig 9  alkalommal 
ülésezett. A Sport és Civilszervezetek Bizottsága 100.000,- Ft-ot biztosít minden 
évben az Oktatási és Kulturális Bizottság részére, ez a támogatási keret még 
nem lett felhasználva.  
Bizottsági munkájuk során folyamatosan figyelemmel kísérik az oktatási, 
kulturális és művelődési intézmények tevékenységét, és segítik azok működését. 
Véleményezték a Képviselő-testület előterjesztéseit, mindazt, amelyek a 
feladatkörükbe tartoznak: 
 


- Oktatási és kulturális intézmények Alapító Okiratainak módosítása, 
Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása 


 
- TISZK-kel kapcsolatos előterjesztések  


 
- Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola; 


Művelődési, Sport és Szabadidő Központ beszámolója; 
 


- Közoktatási intézmények 2009/2010-es tanév statisztikai jelentése; 
 


- 2010. évi költségvetési koncepció, 2010. évi költségvetési rendelet 
 


- Képviselő-testület 2010. évi munkaterve 
 


- Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési 
nyersanyagköltség meghatározása 


 
 


 
Szeghalom, 2010. június 
 
 
 


Gajda Mihály 
Oktatási és Kulturális Bizottság 


elnöke 








 
 
 
Szeghalom Város Polgármesterétől 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8. T.: 371-142. 
 
 
6656-1/2010. 
 
 
Dr. Csák Gyula 
Vezérigazgató Úr részére 
 
Békés Megyei Vízművek Zrt. 
 
Békéscsaba 
 


Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 
A Képviselő-testület legutóbbi május 31-i ülésén úgy döntött, hogy az egészséges 
ivóvíz ellátással kapcsolatban tájékoztatást kér a Békés Megyei Vízművek Zrt-
től. 
 
Kérem Vezérigazgató Urat, hogy a Képviselő-testület 2010. június 28-i ülésén, 
amely 16,00-órakor kezdődik, a tájékoztatót fenti tárgykörben megtartani 
szíveskedjék. 
 
Szeghalom, 2010. június 15. 
 
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
 
         Macsári József 
          polgármester 








2010. évi egységnyi ürítési díjkalkuláció 
 
 
 


Megnevezés lakás/Ft/ürítés hó/Ft/lakás 


      


Lakossági hulladék gyűjtés és szállítás 257,77 1117,00 


Céglogós zsák 257,77 Ft/db   


   


Közületi hulladékgyűjtés és szállítás Ft/ürítés  


Díj a megrendelő edényzetével:    


120 literes 518,06  


Díj a szolgáltató edényzetével:    


120 literes 556,72  


240 literes 910,51  


1,1 m3 2606,37  


Konténer bérleti díj 199,68  


   
 
 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
B I Z O T T S Á G  A I 


 
 
 
 
 


M E G H Í V Ó 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, 
Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága, Oktatási és 
Kulturális  Bizottsága,  Sport és Civilszervezetek Bizottsága  
 


2010. JÚNIUS 23-ÁN  (SZERDA) 16.00 ÓRAI 
 


kezdettel ö s s z e v o n t  bizottsági ülést tart. 


 
Napirend: 
 
1./ A 2010. június 28-án tartandó képviselő-testületi ülés napirendjeinek 
véleményezése 
 
2./ B e j e l e n t é s e k 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme. 
 
Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 
 
S z e g h a l o m , 2010. június 14. 
 
 
 


Tisztelettel: 
 
 
 


        Macsári József  
            polgármester 








T I L D Y  Z O L T Á N Á L T A L Á N O S  I S K O L A ,  A L A P F O K Ú  MŰ V É S Z E T O K T A T Á S I  


I N T É Z É N Y  É S  E G Y S É G E S  P E D A G Ó G I A I  S Z A K S Z O L G Á L A T  


5 5 2 0  S Z E G H A L O M ,  T I L D Y  Z .  Ú T . 1 7 - 2 1 .  
 Tel: 66/371 232 


 Fax: 66/473 610 


 iskola@tildy-szhalom.sulinet.hu 


 www.tildy-szhalom.sulinet.hu 


 Ikt.szám: 91/2010  


Macsári József polgármester úr 


Szeghalom Város Önkormányzata 


Szeghalom 


Szabadság tér 4-8. 


5520 


 


Tisztelt Polgármester Úr! 


 


Szeghalom Város Képviselőtestülete az 3/2010 ( II.23 ) sz. rendeletével meghatározta az Általános és 


Alapfokú Művészeti Iskolában 2010 évben foglalkoztatottak létszámkeretét, amely a korábbi 95 fővel 


szemben 94 főben állapított meg. 


Az önkormányzatok létszámcsökkentésével kapcsolatban a 4/2010. (I.26.) ÖM rendelet alapján lehetőség 
van költségvetési támogatás igénybevételére. Erre nézve az ÖM. Pályázati Felhívást tett közzé. 


A fenti rendelet szerint támogatás igénybevételére pályázatot az önkormányzat nyújthat be. 


Az önkormányzatnak a pályázat beadásához testületi döntéseket kell hozni. 


Így 


- az önkormányzat képviselőtestületének nyilatkoznia kell arról, hogy a létszámcsökkentéssel érintett 
munkavállalókat megszakítás nélkül továbbfoglalkoztatja e? 


A határozatnak arról kell rendelkeznie, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő 
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli –  1 fő foglalkoztatására nincs lehetőség. 


Kinyilatkozza továbbá, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, 
ha – önkormányzati rendeleten, határozaton kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt 
indokolttá teszik. 



mailto:iskola@tildy-szhalom.sulinet.hu

http://www.tildy-szhalom.sulinet.hu/
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- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
törvény hatálya alá tartozó munkavállalóknál az önkormányzat köteles felajánlani e lehetőség 
igénybevételét. A felajánlásról szóló dokumentumot és a dolgozó nyilatkozatát az igénybevételről 
vagy annak elutasításáról a pályázathoz csatolni kell. 


/ Az érintett dolgozók között nincs korkedvezményes nyugdíjazásra jogosult személy és nem tartoznak a 
2004. évi CXXII. törvény hatálya alá, így nem érintettek a prémium programmal kapcsolatban sem./ 


 


Szeghalom, 2010. június 16. 


 


                                                                                                                  Tisztelettel: 


   Fekete László 


        igazgató 
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1. A LEADER programról általában. 
 
 


Liasion Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale  
Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében 


 
Az EU  Strukturális Alapokból finanszírozott LEADER program célja a vidékfejlesztés, szőkebb 
értelemben a falusi térségek fejlesztése. A program közösségi kezdeményezésként 1991-tıl része az 
EU vidékfejlesztési politikájának. 1991-tıl LEADER-I, 1994-tıl LEADER-II, 2000-tıl LEADER+ 
éven futott.  
A LEADER program jelenleg az EMVA (Európai Mez ıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból 
táplálkozik.  
 
A Közösségi agrárpolitika az alábbi módon épül fel 
 
1. tengely Agrártermelık és az erdészet versenyképessége. 
 
2. tengely Környezetvédelem és a termıföld . 
 
3. tengely Tevékenységek diverzifikálása és életminıség vidéken. 
 
4. tengely LEADER tengely. Az 1-3 tengely mindegyikét érintı helyi stratégiákat foglalja 
magában. 
 
A négy tengely alkotja összességében az EU Közös Agrár és Vidékfejlesztési Politikát (CARP) 
2007-2013 
 
A mőködtetést közös finanszírozási, programozási, monitoring és ellenırzési jogszabályok 
szabályozzák. 
 
 


2. A LEADER program Magyarországon 
 
1/A. Kísérleti LEADER (VFC) 
 
Békés megyét, illetve az akkori szeghalmi kistérséget a Sárrét Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoport 
tevékenysége érintette. Tevékenységük rövid ismertetése az alábbiakban olvasható. 
 
"Vendégváró Sárrét" címő Helyi vidékfejlesztési Program 
  
Kedvezményezett települések: Békés, Gyomaendrıd, Körösnagyharsány, Okány 
  
Helyi Vidékfejlesztési Program bemutatása 
  
A térség elsıdleges stratégiai céljaként fogalmazható meg az idegenforgalom fejlesztése, amely 
magába foglalja a térség természeti és épített környezeti értékeinek megóvását és hasznosítását, egy 
esetleges mezıgazdasági szemléletváltást, az infrastruktúra fejlesztését, a roma hagyományok és 
szokások megırzését. Ezen tevékenységekkel lehetıségünk nyílik új munkahelyek teremtésére, a roma 
és a nem roma emberek szociális helyzetének, életkörülményeinek javítására. A térség természeti 
adottságainak kiaknázásával egy olyan egységes arculat alakítható ki, amely nemcsak az 
együttmőködést fokozná a HVM tagjai között, hanem növelhetné a Körösök vidékének vonzerejét és 
elısegíthetne egy kismértékő gazdasági fellendülést. 
Pályázati jogcímek felsorolása:  
  
I. pályázati forduló: 
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• A Körösök-menti turizmus fellendítése  
• Körös vidéki tanyavilág fejlesztése  
• Roma mesterségek és kultúra házának létrehozása, roma programsorozatok, rendezvények 


szervezése és lebonyolítása  
• Hátrányos helyzetőek át/továbbképzése ("Használható tudás")  


II. pályázati forduló: 
• Körös vidéki tanyavilág fejlesztése 


Megítélt támogatások összesen: 14.187.000 Ft 
1/B. AVOP-LEADER Program 2005-2006. 


 
A LEADER program az EU csatlakozást követıen 2005. évben indult Magyarországon az 
AVOP programon belül. A Szeghalmi kistérség 9 települése és a hozzá csatlakozó Újiráz 
község alapította meg a Körös-Sárréti Akciócsoportot. Az akciócsoport vezetı szervezete a 
Sárréti Falusi Turizmusért Egyesület volt, míg a gesztori feladatokat Vésztı Város 
Önkormányzata vállalta fel.  
A csoport sikerrel szerepelt a központi pályáztatás két fordulójában így lehetıséget kapott az 
általuk elkészített Helyi Vidékfejlesztési Terv megvalósítására. A rendelkezésre álló 
keretösszeg 100.000.000 millió Forint volt, ebbıl legfeljebb 15%-ot lehetett mőködési 
költségekre felhasználni. Országszerte szinte egyedülálló módon az akciócsoport ebbıl csak 
9%-ot használt fel, hogy minél több forrás maradjon a helyi pályáztatásra. 
 
A prioritások és intézkedések ismertetése  


 
1. Helyi értékek hasznosításával az idegenforgalom és kézmőves tevékenységek 
fejlesztése. 


• A meglevı kulturális, történelmi, építészeti és természeti értékek felkutatásának, 
rendszerezésének, megóvásának, bemutatásának és hasznosításának támogatása fıként 
partnerségi együttmőködés keretében. 


• Az erre alapozó idegenforgalom fejlesztése a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A 
tájegység jellegzetes adottságait hasznosító aktív pihenést biztosító öko-, vízi-, 
kerékpáros-, lovas-, horgász-, vadász-, gyógyturizmus fejlesztése a helyi 
néphagyományok és kézmőves bemutatók, a falusi turizmus lehetıségeivel 
kombináltan, komplex turisztikai kínálattá fejlesztve. A kapcsolódó szolgáltatások 
tájegységi sajátosságainak kialakítása. 


• A tájegységre jellemzı népi kismesterségeket folytató és tájspecifikus termékeket 
elıállító, valamint a célcsoport számára munkahelyet biztosító vállalkozások 
fejlesztéseinek ösztönzése. A népi kismesterségeket folytató vállalkozások bemutató 
helyeinek kialakításának támogatása. 


 
2. Tájspecifikus természet közeli mezıgazdaság és termékei feldolgozottságának 
fejlesztése. 
• A nagyüzemi mezıgazdasági termesztési módszerekrıl a helyi természeti 


adottságokra alapozó természet közeli gazdálkodási formák elterjesztésének 
elısegítése. A megtermelt árúk minél magasabb fokú helyi feldolgozásának 
elısegítése, árukapcsolatok kialakításának ösztönzése. A termelési folyamatokban a 
helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások felhasználásának elısegítése. 


 
3. Térségi partnerségi együttmőködések fejlesztése. 
• Egységes térségi termék és turisztikai marketing és értékesítési, érdekképviseleti 


hálózatok és együttmőködések kialakításának ösztönzése. A helyi termékek egységes 
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márkajelzésének kialakítása, térségi értékesítésének fejlesztése, piackutató és 
értékesítı szervezetek létrehozásának ösztönzése. 


• A Körös-Sárrét közös és egységes turisztikai marketingjének, arculatának fejlesztése. 
A résztvevık humán kapacitásának fejlesztése, képzések, elıadások szervezése. 
Kiállításokon való részvétel ösztönzése. Elektronikus és nyomtatott kiadványok 
megjelentetése, információs hálózat kiépítése. Térségek, tájegységek közötti 
kapcsolatfelvétel, testvér térségi kapcsolatok építése. 


• A civil szervezetek térségi hálózata kialakításának ösztönzése, fórumok, kiadványok, 
információs rendszerek kialakításának támogatása. 


• A civil, vállalkozói és közszféra szereplıinek célspecifikus együttmőködései 
feltételeinek megteremtése. 


A helyi színtő pályáztatás sikeres volt, a rendelkezésre álló forrást teljes mértékben sikerült 
felhasználni. A pályázati eredményeket tartalmazó táblázat a tájékoztató mellékletét képezi. 
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3. Az EMVA III. tengelyre épülı 2007-2013-as tervezési idıszak LEADER Programja 
 
A Körös-Sárréti Helyi Vidékfejlesztési Közösség 
 
Regisztrációs szakasz 
A helyi közösségek regisztrációs eljárását szabályozó elsı miniszteri rendelet (93/2007. (VIII.29.) 
FVM rendelet) 2007. augusztus 29-én került kihirdetésre. A miniszteri rendeletben foglalt - a helyi 
közösségek létrehozására vonatkozóan lefektetett - alapelveknek  megfelelıen (minimum 20 alapító 
tag, 10.000 és 100.000 közötti taglétszám, a tagság legalább 60%-át vállalkozók és civilek alkotják, 
területi folytonosság, azonos település többfelé regisztrálásának lehetısége a különbözı szférákhoz 
tartozók tagok által) 20 alapító taggal, illetve a csatlakozásokkal összesen 54 fı taggal jött létre a 
Közösség. A helyi Közösség képviselıje Macsári József Szeghalom Város Polgármestere, helyettesei 
Tabiné Seprenyi Magdolna a Vidra-Tanya Kft képviseletében, illetve Szívós László, az Okányi 
Település Szépítık Egyesületének titkára. 
Az idıszak végén (2007. október 18-ig) benyújtottuk az elıírásoknak megfelelıen az elızetes 
elismerés iránti kérelmet az Irányító Hatóság felé. 
A Körös-Sárréti Helyi Közösség és a Körösök Völgye Akciócsoport Helyi Közösség között több 
település vonatkozásában területi átfedések alakultak ki. Ezek megszüntetése elıfeltétele volt az 
elızetes elismerésnek. Több hónapig tartó tárgyalás sorozat kezdıdött, amelynek eredményeként az IH 
javaslatának kölcsönös elfogadásával megszületett az egyezség. Az egyeztetések helyszínét a HVI-k 
biztosították. 
Az egyeztetéseket, átlépéseket követıen a Körös Sárréti Helyi Közösséget 20 civil szervezet, 19 
közszférai tag és 23 vállalkozás alkotja. A Közösség mőködési területe a békési 2 települése, a sarkadi 
kistérség 11 települése és a szeghalmi kistérség 9 települése. Az összes népesség 72.444 fı. A 
tagszervezetek listáját a tájékoztató melléklete tartalmazza.   
A regisztrációs szakaszban elkészült a Közösség stratégiai vázlata, amely a késıbbiekben a tervezıi 
munka alapjául szolgált. 
 


Tervezési idıszak 
 
A helyi közösség elızetes elismerését követıen 4 hónap (120 nap) állt rendelkezésre a helyi 
vidékfejlesztési stratégiák elkészítésére, amelyek alapján kiválasztásra kerülnek a LEADER 
akciócsoportok, illetve a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek. A Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia elkészítésében (továbbiakban: HVS) való részvétel jogi kereteit a 147/2007 (XII. 4.) 
FVM rendelet szabályozza. 
Az ÚMVP Irányító Hatósága 2008. márciusáig 96 helyi közösség, köztük a Körös-Sárréti 
Helyi Közösség elızetes elismerés iránti kérelmének jóváhagyásáról döntött. Az Irányító 
Hatóság döntése értelmében elkezdhettük a tervezési idıszakot. A tervezési idıszak alatt az 
érintett HVI-k szorosan együttmőködtek a közösséggel annak érdekében, hogy helytálló és 
sikeresen megvalósítható helyi vidékfejlesztési stratégia szülessen. 
A tervezés 120 napja alatt a feladatok hétrıl-hétre le voltak bontva, a nyilvánosság minden 
szinten biztosított és visszaellenırizhetı a folyamat. A tervezés átláthatóságát egy Internet-
alapú szoftver biztosítja, amely felépítésébıl kifolyólag egyenlı esélyeket nyújt a helyi 
közösség számára a stratégia elkészítéséhez.  
A tervezési munka elıkészülete a tervezıi csoport felállítása volt. Ekkor is törekedtünk az 
akcióterület sokszínőségének, különbözı szempontokból tekintett arányainak 
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reprezentálására. (lélekszám, szférák, tevékenységi körök). A tervezıi csoport munkájában 
tanácskozási joggal külsı tagok is részt vettek. 
 
A tervezıi csoport tagjai. 
 
Molnár Sándor Vésztıi Településszépítık Egyesülete — a tervezıi csoport vezetıje 
Ungvári Mihály Kötegyáni Baráti Kör Egyesület 
Jámbor Anita Vésztı Városi Önkormányzat 
Szívós László Okányi Településszépítık Egyesülete 
Wágner Márton Körös Magtár Szövetkezet 
Juhász Imre  Körös Magtár Szövetkezet 
Kereki Zoltán P19 Postagalambsport Egyesület 
Buza Berta Szeghalom Város Önkormányzata 
Nosza József Köröstarcsa Község Önkormányzata 
Gulyás Imre Békés-Bihar Kistérségfejlesztı Egyesület 
 
Tanácskozási joggal: 
Sallai Róbert Benedek Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
Petri Erzsébet Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
Ambrus Szilvia HVI Szeghalom 
Triffa Edit Szilvia HVI Sarkad 
Tıkésné Gali Mónika Tıkés Miklós ev. 
Lingurár Sándor Fehér Folt Közhasznú Egyesület 
 
A tervezési folyamat települési helyzetelemzéssel kezdıdött, majd a problémafeltárást 
követıen prioritások és intézkedések megfogalmazásával folytatódott. A tervezési folyamat 
egyes szakaszainál (mérföldkı) a közösség közgyőlése minden alkalommal megvitatta, 
esetenkénti változtatásokkal jóváhagyta a HVS-t. 
 
A HVS tervezés 120 napja szakaszokra van osztva, amelyek végén (az egyes 
„mérföldköveknél”) a helyi közösség tagjai áttekintést kaptak és elfogadják a terv aktuális 
állapotát. Ez azért szükséges, mert a HVS-nek a helyi problémákra, lehetıségekre kell választ 
adnia, és úgy kell elkészülnie, hogy megvalósításával a helyi közösség által lefedett térség - 
megırizve hagyományait, értékeit - a fejlıdés útjára lépjen.  
Az allokálható forrás összegét az IH a 147/2007. (XII.4.) FVM rendeletben határozta meg, 
majd a forrásallokációs táblázatot az IH 24/2008 (IV.4.) ÚMVP közleményében közzétette. 
Ezek alapján a forrásallokáció – a közösség prioritásaihoz támogatási összeg rendelése – 
elvégzése is a helyi közösségünk feladata. Az egyes közösségekre jutó támogatási összeg 
alapvetıen három kritérium mentén kerül meghatározásra: 


• a helyi közösség területére esı népességszám 
• a helyi közösséget alkotó települések száma 
• a helyi közösségekben lévı települések hátrányos helyzet szempontjából történı be-


sorolása 
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Közösségünk a következı forrásokkal tervezhetett: 
 


Források megoszlása jogcímcsoportonként  266,7 Ft/EUR-val HUF EUR 


ÚMVP 312 
Mikrovállalkozások létrehozásának és fejleszté-
sének támogatása 


    480 060 000 Ft            1 800 000 €  


ÚMVP 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése     373 380 000 Ft            1 400 000 €  


ÚMVP 322 Falumegújítás és -fejlesztés     367 281 371 Ft            1 377 133 €  


ÚMVP 323 A vidéki örökség megırzése és korszerősítése     346 710 000 Ft            1 300 000 €  


ÚMVP 3 tengely   1 567 431 371 Ft            5 877 133 €  


ÚMVP 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása     624 142 275 Ft            2 340 241 €  


ÚMVP 421 Térségek közötti és nemzetközi együttmőködések       10 668 000 Ft                  40 000 €  


ÚMVP 4. tengely (LEADER)     634 810 275 Ft            2 380 241 €  


Összesen:  2 202 241 646 Ft            8 257 374 €  


 
 
A tervezési folyamat települési helyzetelemzéssel kezdıdött, majd a problémafeltárást 
követıen prioritások és intézkedések megfogalmazásával folytatódott. A tervezési folyamat 
egyes szakaszainál (mérföldkı) a közösség közgyőlése minden alkalommal megvitatta, 
esetenkénti változtatásokkal jóváhagyta a HVS-t. 
Az elkészült HVS  a tájékoztató mellékletét képezi. 
 
A HVS megfelelı értelmezéséhez elengedhetetlen fontosságú a tájékoztatóban hivatkozott 
jogszabályok ismerete. A komplex tervezési folyamatban forrásokat hozzárendelni a III-as 
tengely megfelelı intézkedéseihez, illetve a LEADER-hez illeszthetı megoldási 
javaslatokhoz lehetett. A HVS a jellegzetes vidéki életformákhoz kötıdı támogatási 
területeken kívül, a kulturális örökség megırzését, a civil kezdeményezések fejlesztését, a 
gazdasági fejlesztéseket elısegítı szakképzési, különféle szférák közötti együttmőködéseket 
is támogatni tervezi. 
 
A közösség számos alkalommal hirdetett lakossági fórumokat. A mőködési terület minden 
településén eddig összesen közel 40 alkalommal szerveztük meg ezen alkalmakat. A részvétel 
településenként változott, az mindenképpen elmondható, hogy a résztvevık 
projektelképzelések tucatjaival segítették a tervezés folyamatát. Szintén jelentıs segítséget 
nyújtottak a Helyi Vidékfejlesztési Irodák munkatársai, akik a hivatalos adminisztrációt 
támogatták, illetve szakmai segítségnyújtás, az IH-val való kapcsolattartásban játszottak 
fontos szerepet. 
 
Jogszabályi kötelezettségének tett eleget a Helyi Közösség 2008. június 11-én, amikor 
megalakítottuk a Körös-Sárréti Helyi Vidékfejlesztési Egyesületet. Az egyesület tagságát a 
Helyi Közösség tagjai alkotják. A kötelezıen elıírt 1.000.000. Ft-os induló vagyont a teljes 
egészében érintett kistérségek többcélú társulásai, illetve Bélmegyer, valamint Köröstarcsa 
Önkormányzata bocsátja rendelkezésre. 
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Az egyesület feladata a LEADER program helyi szintő mőködtetése, a helyi pályáztatás, 
szakmai, és hivatalos adminisztráció. 
 
Az egyesület elnöke:   Macsári József  Szeghalom Város polgármestere 
Az egyesület alelnöke:  Dr. Wágner Márton Körös-Magtár Szövetkezet 
Az elnökség tagjai:   Nosza József  Köröstarcsa Község polgármestere  
     Lingurár Sándor Fehérfolt Közhasznú Egyesület 


Ungvári Mihály Kötegyáni Baráti Kör 
 
Az elnökségbe Szívós László elnökségi tag lemondását követıen Lingurár Sándor–t 
Fehérfolt Közhasznú Egyesület választotta meg az egyesület közgyőlése. 
 
A Felügyelı Bizottság elnöke: dr. Sipos Lajos  Sarkad Város jegyzıje 
A Felügyelı Bizottság tagjai:  Pap Tibor  Dévaványa Város polgármestere 
     Kónya Mária  Települési Könyvtárpártolók Egyesülete 
 
 
 
Az egyesület megalakulását jóváhagyó bírósági végzés 2008. október hó 3-án emelkedett 
jogerıre. 
Az Irányító Hatóság 2008. szeptember 24-ikén hozott döntésének értelmében az elızetesen 
elismert Helyi Vidékfejlesztési Közösség (HVK) LEADER akciócsoport státuszt ért el. A 
döntést szeptember 26-án a Vajdahunyad Várban megrendezett „Magyar Vidék Napja” 
rendezvényen jelentette be a miniszterelnök. Ez azt jelenti, hogy lehetıséget kaptunk a 
közösségi tervezéssel elkészült Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megvalósítására. 
A HVS-ben foglaltak megvalósításának forrásai az EMVA III. tengely (A vidéki 
foglalkoztatás bıvítése, a tevékenységek diverzifikálása), illetve az EMVA IV. tengely (Helyi 
közösségek fejlesztése). A III. tengely pályázatai 2008. október 15-én jelentek meg, 
benyújtási határidejük az elsı benyújtási idıszakban 2009. év január hó 12. volt.  
 
A meghirdetett támogatási jogcímek: 
 


• az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –
fejlesztésre igénybe vehetı támogatások 


• az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások 
létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások 


• az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez nyújtandó támogatások 


• az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 
megırzéséhez igénybe vehetı támogatások 
 


Dévaványa, Füzesgyarmat, Szeghalom, Vésztı, Sarkad városok a „Falumegújítás…” és a „Vidéki 
örökség…” rendeletek  település listáin nem szerepelnek, ezért ezen jogcímekre nem az említett 
településekrıl nem lehet pályázni. Kivétel Szeghalom város a 2%-ot meghaladó külterületi lakossága 
miatt, de esetében is csak a külterület vonatkozásában nyújtható be támogatási kérelem. 
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Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 


5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. 


Tel/fax: +36-66-610-708 


 


 


Beszámoló a munkaszervezet tevékenységérıl 


  


A 2009. 01.01. – 2009. 12.31. közötti idıszak alatt a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 


LEADER HACS Munkaszervezete az alábbi fontosabb tevékenységeket végezte:  


 


• Központi iroda  mőködtetése  Szeghalmon  az  FVM-mel  kötött  együttmőködési 


megállapodásnak  megfelelı  feltételek  mentén,  a  honlap  folyamatos  frissítésével, 


aliroda nyitása, mőködtetése Sarkad Városban,  


• EMVA III. tengelyes támogatási kérelmek (I. forduló) kezelése, átvétele, felrögzítése 


2009. 01.12-ig. 


• Támogatási kérelmek iktatása, pontozási jegyzıkönyvének elkészítése, jóváhagyása az 


egyesület 2009.02.02-i Közgyőlésén. 


• 2009. év február hónapban a nem elektronikus felületen beérkezett támogatási 


kérelmek pályázatok adatrögzítése az MVH Békés Megyei Kirendeltségének 


helyiségében. 


• Falunapos pályázatok benyújtásához szakmai segítségnyújtás márciusban.  


• 2009. április május hónapokban a beérkezett EMVA III. tengelyes támogatási 


kérelmekhez kapcsolódó elızetes helyszíni szemléken vettünk részt az MVH ellenır 


munkatársaival.  


• 2009. július-október: felkészültünk a megnövekedett feladatmennyiség ellátására, 


biztosítottuk az Akciócsoport az akkreditációs feltételeit (személyi  és  tárgyi 


feltételek).  


• A feladat ellátási delegálási szerzıdéssel kapcsolatban megfogalmaztuk a 


véleményünket az IH felé. 


• 2009. július-augusztus A HVS felülvizsgálata több fordulóban. Szakmai egyeztetések 


az MVH, az FVM szakértıivel. Az egyeztetés tárgya a LEADER rendelet tartalmi 
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elıkészítése volt, célja, hogy az Egyesület HVS-e a lehetı legteljesebb mértékben 


illeszkedjen a LEADER rendelethez, illetve pályázati felhíváshoz. 


• A HVS pontosításokat követıen a véglegessé vált LEADER célterületek adatlapi 


adatait rögzítettük az IIER rendszerben az MVH békéscsabai kirendeltségén, illetve 


szeptember hónapban az MVH Budapesti székhelyén az FVM-IH munkatársaival 


konzultáció keretében. 


• 2009. november december hónapokban akkreditált feladatokként az MH által elıírt 


eljárásrendnek megfelelıen elvégeztük a beérkezett  EMVA IV. tengely (LEADER) 


pályázatok érkeztetését,  iktatását,  rögzítését,  digitális archiválását.  


• Folyamatosan igyekeztünk megfelelni az adminisztratív elıírásoknak a munkatervnek 


megfelelıen. 


• Kapcsolattartás  a  HVI-vel,  a  regionális  koordinátorral,  a  potenciális  pályázókkal,  


• tanácsadások,  HVS  pontosítása,  változások  elfogadása.   


• 2009. május-júniusban a „Hazajáró  hétvége” rendezvénnyel kapcsolatos  tájékoztatási  


tevékenységet folytattunk. 


• Részt vettünk a Gyulai és Szegedi AKG tájékoztatókon. 


• Rendszeresen részt vettünk az akciócsoport területén rendezett falunapokon. 


• Részt vettünk a delegált feladatellátással kapcsolatos kötelezı képzéseken, vizsgákon   


• Hírek, események győjtése folyamatosan. 


• 2009. november hó 02-án az MVH által lefolytatott akkreditációs feltételeket vizsgáló 


helyszíni ellenırzés megállapította, hogy a munkaszervezet és irodája teljesíti a 


feltételeket és az elıírásoknak megfelelıen mőködik.  


 


Kelt: Szeghalom, 2010. január 10. 
 


___________________ 
Szívós László 


munkaszervezet vezetı 
 







Tájékoztató 


A munkaszervezet a 2009.12.01-2010.01.31 közötti munkájáról 


 


A beérkezett pályázatok iktatását, rögzítését a határidıknek megfelelıen elvégeztük, az idı-


szakban az A1, A2 ügyintézés folyt. 


A beérkezett LEADER pályázatok közül 18 db felújítást s tartalmazó vállalkozási és közössé-


gi célú pályázat érkezett egyesületünkhöz. Elkészítettük az elızetes helyszíni szemlék ütem-


tervét és a tényleges helyszíni szemléket. Tapasztalataink szerint az ügyfelek együttmőköd-


nek a szemlét végzı munkatársakkal. 


Ebben az idıszakban a HACS a számos megkeresés érkezett egyesületünkhöz, összesen 20 


alkalommal adtunk felvilágosítást, segítséget, a mellékelt ügyfél regisztrációs lapok szerint. 


A médiában folyamatosan jelen vagyunk, több weboldalon is. Egyesületünk honlapot üze-


meltet, amelyen tájékoztatjuk az ügyfeleket az elérhetıségeinkrıl és az aktuális pályázatok-


ról, tartalmazza a kötelezı arculati elemeket, és folyamatosan frissül  


Részt vettünk az RKO és az MVH által szervezett értekezleteken, képzéseken. 


Folyamatos fenntartjuk a szakmai kapcsolatot az MVH munkatársaival és az RKO-val is. 


2010. január 6-án részt vettünk Szegeden az MVH által szervezett helyszíni ellenırzés képzé-


sen. 


- 2010. január 27-én részt vettünk a békéscsabai RKO értekezleten 


A békési, sarkadkeresztúri és szeghalmi HVI irodákkal a két hónap folyamán közös fogadó 


órákat tartottunk. 


Képviseltük a LEADER HACS-ot a mőködési területen tartott rendezvényeken, tájékoztató 


fórumokon ismertettük a LEADER és a III. tengely aktualitásait. 


2009.12.04-én részt vettünk a sarkadi HVI által szervezett szakmai értekezleten, amelyen az 


FVM vidéki foglalkoztatást bıvítı Programiroda Cselekvési tervéhez kapcsolódó kérdıívet 


töltöttük ki.  


Az FVM IH által elıírt feladatokat teljesítettük. Rendszeresen megküldtük a LEADER pályá-


zatokkal, illetve az EMVA III. tengely pályázatokkal kapcsolatos adatbekérı táblázatokat, a 


felhasznált mőködési költséget tartalmazó táblázatokat és összeállítottuk az akciócsoport 


területén leginkább figyelemre méltónak tartott projektek listáját is. 


 


2009.12.21-ig a HACS-hoz 46 db pályázat érkezett be az EMVA III. tengely 2. fordulójának 


kiírásaira. 


Mikrovállalkozás: 25 db. 


Turisztika: 11 db 


Falumegújítás: 8 db 


Vidéki örökség: 2 db 


A teljes támogatási igény: 859, 5 M Ft. 


 


Tájékoztató 


 


A munkaszervezet a 2010.02.01-2010.03.31 közötti munkájáról 


 







A beérkezett pályázatok iktatását, rögzítését a határidıknek megfelelıen elvégeztük, az A1, 


A2, A3 szintő ügyintézések folytatódtak a beszámolási idıszakban 


Egyesületünk tevékenységét pénzügyi beszámolóit ellenırizte 2010. február 23-án a KPMG 


tanácsadó cég szakembercsoportja az EU Bizottság megbízásából, mint Igazoló hatóság. 


Megállapításaik szerint az egyesület takarékos gazdálkodást folytat, kiadásaink kizárólag a 


feladatellátással kapcsolatban merültek fel, indokoltásguk nem kérdıjelezhetı meg. 


Ebben az idıszakban a HACS a számos megkeresés érkezett egyesületünkhöz, összesen 8 


alkalommal adtunk felvilágosítást, segítséget, a mellékelt ügyfél regisztrációs lapok szerint. 


Részt vettünk az RKO és az MVH által szervezett értekezleteken, képzéseken. 


- 2010. március 24-én részt vettünk a makói RKO értekezleten és az ezen a helyszínen az 


MVH által szervezett EMVA III. tengely ügyintézési képzésen és vizsgán 


A békési, sarkadkeresztúri és szeghalmi HVI irodákkal a két hónap folyamán közös fogadó 


órákat tartottunk ( 2010. 02.25, 2010.03.30.). 


Képviseltük a LEADER HACS-ot a mőködési területen tartott rendezvényeken, tájékoztató 


fórumokon ismertettük a LEADER és a III. tengely aktualitásait. 


Az egyesület honlapján három alkalommal jelentettünk meg a monitoring adatszolgáltatás-


sal kapcsolatos információkat. 


A munkaszervezet elvégezte a beérkezett LEADER pályázatok A1, A2, A3, szintő ügyinté-


zését, elıtte a szükséges elızetes helyszíni szemléket is 


Elkezdtük a III. tengelyes pályázatok ügyintézését. 


Az FVM IH által elıírt feladatokat teljesítettük. Rendszeresen megküldtük a LEADER pályá-


zatokkal, illetve az EMVA III. tengely pályázatokkal kapcsolatos, a munkatervben elıírt táb-


lázatokat, információkat. 


 


 


Tájékoztató 


 


a Munkaszervezet 2010. április 1 - 2010. május 31-a közötti munkájáról 


 


 


A beszámolási idıszakban létszámot nem bıvítettünk és a technikai háttér is jelentıs részben 


kialakult, a fogyóeszközök pótlása volt jellemzı az elszámolási idıszakban 


 


 Ebben az idıszakban a HACS a mőködési területérıl érdeklıdı ügyfeleknek 7 esetben ad-


tunk segítséget projekt elképzeléseivel kapcsolatban illetve a kifizetési kérelmekkel kapcso-


latban 


 


A médiában folyamatosan jelen vagyunk, több weboldalon is. Egyesületünk honlapot üze-


meltet, amelyen tájékoztatjuk az ügyfeleket az elérhetıségeinkrıl és az aktuális pályázatok-


ról, tartalmazza a kötelezı arculati elemeket, és folyamatosan frissül. Hírek, információk 


jelennek meg az egyesületrıl és a LEADER programról is. www.szeghalom.eu Vidékfejlesz-


tési hírek. 


 







A békési, sarkadkeresztúri és szeghalmi HVI irodákkal a két hónap folyamán közös fogadó 


órákat tartottunk ( 2010. 04.23, 2010.05.21.). 


 


2010. április 16-án részt vettünk a kiskunfélegyházi RKO értekezleten. Az RKO-val folyama-


tos szakmai, informális kapcsolatot tartunk fenn. 


A támogatási és kifizetési kérelmek, illetve a pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés során 


teljes összhangban tevékenykedünk az MVH illetékes munkatársaival. 


A feladatellátással kapcsolatos képzéseken, vizsgákon részt vettünk.  


 


 A LEADER pályázatok A1-A2-A3 ügyintézését határidıre elvégeztük. 


 


 Két célterület "1014891 Komplex turisztikai programcsomagok elkészítésének támogatása és 


1014860 Helytörténeti kiadványok elkészítése" esetében a döntéshozatal is megtörtént. Az 


egyesület 2010. május 20-án tartott közgyőlésén meghatároztuk az említett két céltrület mi-


nimum pontszámait. 


 


Az EMVA III. tengely TK II. kör esetében az ügyintézések jelenleg is zajlanak. A hiánypótlá-


sok feldolgozása a "Mikrovállalkozás" jogcím esetében közel befejezıdött, a többi jogcím ese-


tében is folyamatosan érkeznek. 


Lebonyolítottunk 11 elızetes helyszíni szemlét, az ügyfelek konstruktív magatartásával. 


 


2010. május 10-én a Regionális illetékességő MVH munkatársai ellenırzést végeztek a 


HACS-nál. Intézkedésre okot adó hibát nem találtak. 


 


Az FVM IH által elıírt feladatokat teljesítettük. Rendszeresen megküldtük a LEADER pályá-


zatokkal, illetve az EMVA III. tengely pályázatokkal kapcsolatos, a munkatervben elıírt táb-


lázatokat, információkat. 


 


 


Szeghalom, 2010. 06. 12. 


 


 


 


 


Szívós László 
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 
munkaszervezet vezetı 
5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. 
Tel/fax: +36-66-470-070 
Mobil: +36-20-480-9929 
E-mail: szivos.laszlo@koros-sarret.eu, korossarret@invitel.hu 
Web: www.koros-sarret.eu 
 


 


 







HACS regisztrációs száma:
HACS neve:


Rendelkezésre álló forrás (€ és Ft): 5 877 133 € 1 567 431 371 Ft


Maradvány (€): 0 €


Euró ráfolyam: 266,7


€ Ft € Ft € Ft %


Falumegújítás és fejlesztése
Rendelet száma: 135/2008 1 377 133 367 281 371 0 0 1 377 133 367 281 371 23,4%


Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 
Rendelet száma: 136/2008 1 800 000 480 060 000 0 0 1 800 000 480 060 000 30,6%


Turisztikai tevékenységek ösztönzése 
Rendelet száma: 137/2008 1400000 373 380 000 0 0 1 400 000 373 380 000 23,8%


Vidéki örökség megörzése 
Rendelet száma:138/2008 1 300 000 346 710 000 0 0 1 300 000 346 710 000 22,1%
Összesen 5 877 133 1 567 431 371 0 0 5 877 133 1 567 431 371 100,0%


54,4%


€ Ft € Ft
Falumegújítás és fejlesztése
Rendelet száma: 135/2008 281 148 74 982 097 1 095 985 292 299 274
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 
Rendelet száma: 136/2008 1 254 110 334 471 114 545 890 145 588 886
Turisztikai tevékenységek ösztönzése 
Rendelet száma: 137/2008 780 820 208 244 727 619 180 165 135 273
Vidéki örökség megörzése 
Rendelet száma:138/2008 347 257 46 306 765 952 743 300 403 235
Összesen 2 663 335 664 004 703 3 213 798 903 426 668


1004404426
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület


Fejlesztés hátrányos helyzető területen Fejlesztés egyéb területen Fejlesztés összesen


Forrásallokációs tábla


Lekötésre került összeg Maradvány
Kötelezettség-vállalás


A 147/2007-es FVM rendelet alapján mikrovállalkozás ok létrehozására, illetve fejlesztésére, valamint a  turisztikai tevékenységek ösztönzésére allokált fo rrás aránya:







LEADER HACS jogi személyiség ő szervezet neve:
LEADER HACS regisztrációs száma:
LEADER HACS elnök
LEADER HACS elnök e-mail címe:
LEADER HACS régiós besorolása:
LEADER HACS munkaszervezet vezet ı
LEADER HACS bejelentett címe:


Mikrovállalk
o-zások 


létrehozása 
és 


fejlesztése


Turisztikai 
tevékenysé


gek 
ösztönzése


Falumegújít
ás és 


fejlesztés


Vidéki 
örökség 


megırzése


 Sarkadkeresztúr Község Önk. × 23 056 961 Ft           nem N. a.
Okány Községi Önkormányzat Polgármesteri Hiv. × 18 426 835 Ft           igen 2010.06.30
 Körösladány Város Önk. × 9 907 184 Ft             igen 2010.12.31
 Biharugra Gyermekeiért Alapítvány Alapítv. × 5 561 276 Ft             igen Elkészült
 Biharugra Község Önk. × 9 645 879 Ft             nem 2010.09.30
 Köröstarcsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hiv. × 8 383 962 Ft             igen 2010.10.31
 Kötegyáni Református Egyházközség ×            16 444 225 Ft nem 2010.09.30
 Zsadányi Református Egyházközség ×            29 862 540 Ft nem 2010.12.31
 ÖkoLabor Laboratóriumi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ×            48 661 610 Ft nem 2011.06.30
 Dévaványai Energia Szolgáltató Kft. ×            48 033 050 Ft nem 2010.12.31
 Petrezselem Gábor ×            53 340 000 Ft igen 2010.06.30
 Szabó László András ×              1 905 274 Ft nem 2010.06.30
 Intarjet Építıipari Kereskedelmi és Szol gáltató Bt. ×            21 403 119 Ft nem 2010.09.30
 Olylogos Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő Kft. ×            23 153 740 Ft nem 2010.09.30
 Gyopárosi Kábeltelevizióépítı és Üzemeltetı Kft. ×            16 890 900 Ft igen 2010.09.30
 Schultz Lóránt ×            23 790 358 Ft nem N. a.
 Szabó László Szeghalom ×              5 164 544 Ft igen 2010.07.30
 NAGY-LÁSZLÓ TAMÁS Gyógyszertár Egyéni Cég ×            14 099 210 Ft igen 2010.06.30
 IMPULZUS Kommunikáció Kft. ×            15 639 000 Ft igen 2010.06.30
 Baranya László ×            42 587 789 Ft nem 2010.06.30
 Ignáczné Illés Erzsébet Katalin ×            18 647 793 Ft nem 2010.06.30
 Novák László Attila ×              1 154 727 Ft igen Elkészült
 Póni Major Üzemeltetı Kft. × 53 164 000 Ft           nem 2011.06.30
 Sárréti Pákászvilág Hagyománytisztelıinek Egyesület × 51 837 801 Ft           nem 2010.12.31
 Töviskesi Vadásztársaság × 15 705 815 Ft           nem 2010.09.30
 BIO-RÉT Mezıgazdasági és Szolgáltató Kft. × 37 032 059 Ft           igen 2010.09.30
 Tölgyfás 2008 Turisztikai Szolg. és Ker. Kft. × 50 505 052 Ft           nem 2011.06.30


Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület


Macsári József
1004404426


polgarmester@szeghalom.hu
Dél-Alföldi Régió


5520 Szeghalom, Szabdság tér 4-8.         Munkaszervezet: 5520, Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Pf. 33.
Szívós László


Beruházást 
megkezdte 


Beruházáz 
befejezésének 
tervezett ideje


Jogcím (Tegyen X-et a megfelel ı oszlopba!)


Kedvezményezett neve
Megítélt támogatás 


(Forint)







Körös-Sárréti 


Vidékfejlesztési Egyesület


LEADER célterületek forráskerete 2010.06.16


Intézkedés 
kódszáma


Intézkedés jogcíme Célterület megnevezése LHH EUR
LHH 
HUF


Szolgáltatás 
fejlesztés


Gazdaság-
fejlesztés


1007846 LEADER rendezvény
Az esélyegyenlıség területén tevékenykedı civil 
szervezetek támogatása 60 000 16 225 200 16 225 200 0


1007891 LEADER rendezvény Helyi értékek bemutatására alapuló rendezvények 100 000 27 042 000 27 042 000 0


1007907 LEADER vállalkozási alapú 
Mg-i melléktermékek energetikai célú 
feldolgozásának támogatása 430 000 116 280 600 0 116 280 600


1007914 LEADER vállalkozási alapú 
Helyi mezıgazdasági eredető termékek 
elıállításának, feldolgozásának támogatása 400 000 108 168 000 0 108 168 000


1014884 LEADER térségen belüli együttmőködés Helyi termékek védjegyének kialakítása 100 000 27 042 000 27 042 000 0
1007938 LEADER közösségi célú Kulturális rendezvény helyszínek kialakítása 160 000 43 267 200 43 267 200 0
1008144 LEADER közösségi célú Civil szervezetek fejlesztése 150 241 40 628 171 40 628 171 0


1008151 LEADER közösségi célú Helyi televíziók, rádiók fejlesztése, újak létrehozása 100 000 27 042 000 27 042 000 0
1008168 LEADER közösségi célú Közösségi rendezvények eszközfejlesztése 150 000 40 563 000 40 563 000 0
1008267 LEADER képzés Elhelyezkedést segítı képzési programok 40 000 10 816 800 10 816 800 0
1008274 LEADER közösségi célú Mővészeti tevékenységek támogatása 200 000 54 084 000 54 084 000 0
1014860 LEADER térségen belüli együttmőködés Helytörténeti kiadványok elkészítése 80 000 21 633 600 21 633 600 0


1017877 LEADER vállalkozási alapú 
Felnıttképzés feltételeinek, eszközbeszerzésének 
támogatása 250 000 67 605 000 0 67 605 000


1014891 LEADER térségen belüli együttmőködés
Komplex turisztikai programcsomagok elkészítésének 
támogatása 80 000 21 633 600 21 633 600 0


1008328 LEADER térségek közötti és nemzetközi együttmőködés
Testvértelepülési és nemzetközi szakmai kapcsolatok 
erısítése 80 000 21 633 600 21 633 600 0


2 380 241 643 664 771 351 611 171 292 053 600


45,37%


54,63%


LEADER rendelet szerint kötelezıen gazdaságfejlesztésre fordítandó keret aránya


Szolgáltatásfejlesztésre fordítandó keret aránya


Összesen:


Készítette: Szívós László
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Szeghalom Város Önkormányzat 


Képviselő-testületének 


…./2010.(…/…..) számú önkormányzati 


rendelete  
(tervezet) 


A 2010.évi költségvetésről szóló 3/2010.(II.23.) számú önkormányzati rendelet 


(továbbiakban: rendelet) módosításáról 


 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010.(II.23.) számú rendeletét az 


alábbiak szerint módosítja: 


 


1.§ 


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


(1)A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2010.évi összesített 


költségvetésének  


 a./ bevételi főösszegét  2.658.423 ezer Ft-ban 


 b./ kiadási főösszegét  2.658.423 ezer Ft-ban 


állapítja meg. 


 (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2010.évi költségvetésének  


 a./ bevételi főösszegét 2.657.857  ezer Ft-ban 


 b./ kiadási főösszegét  2.657.857  ezer Ft-ban 


állapítja meg. 


(3) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat 2010.évi költségvetésének  


 a./ bevételi főösszege              566  ezer Ft, 


 b./ kiadási főösszege   566  ezer Ft. 


2.§ 


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


A Képviselő-testület az 1.§ a./ pontban meghatározott bevételi főösszeget az alábbi bontásban 


határozza meg: 


  aa./ Működési bevételek    1.890.027 ezer Ft 


  ab./ Felhalmozási bevételek         209.406 ezer Ft 


 Pénzforgalmi bevételek összesen:   2.099.433 ezer Ft 


 ac./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele     


       (pénzforgalom nélküli bevétel)      358.990 ezer Ft 


 ad./ Fejlesztési célú, éven túli hitel      200.000 ezer Ft 







 Finanszírozási bevételek összesen:      558.990 ezer Ft 


 Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási)  
 mindösszesen:      2.658.423 ezer Ft 


3. § 


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


A Képviselő-testület az 1.§ b./ pontban meghatározott kiadási főösszeget az alábbi 


bontásban állapítja meg: 


  ba./ Működési kiadások    1.989.998 ezer Ft 


  bb./ Felhalmozási kiadások         668.425 ezer Ft 


 Pénzforgalmi kiadások összesen:   2.658.423 ezer Ft 


4.§ 


A rendelet 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési bevételek és a működési kiadások 


különbözeteként keletkezett 99.971 ezer Ft működési hiányt az előző évi működési  célú 


pénzmaradványból finanszírozza. 


5.§ 


A rendelet 3.§ (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások 


különbözeteként keletkezett 459.019 ezer Ft felhalmozási hiányt 258.320 ezer Ft 


mértékben az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, 200.000 ezer Ft éven túli 


lejáratú hitelből és 699 eFt intézményi működési bevételből finanszírozza. 


6. § 


A rendelet 3.§ (6) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az 1.sz mellékletben foglaltaknak 


megfelelően 169.706 eFt-ban határozza meg, 


ebből:    a.) általános tartalék     14.610 ezer Ft 


    b.) felhalmozási céltartalék    155.096 ezer Ft 


    melyből a megvalósítandó beruházások, felújításokhoz rendelt saját erő: 


ba.) Szeleskerti főgyűjtő csatorna rekonstrukció (DARFT) 


bb.)Várhelyi ifjúsági tábor felújítása 


bc.)Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése 


bd.)Általános Iskola régi szárnyának felújítása 


be.)Petőfi utca útburkolatának felújítása 


bf.)Idősek Otthona (bentlakásos rész) tűzjelző berendezés létesítése 


 







7. § 


A rendelet 3.§ (7) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat 


mérlegszerűen, finanszírozási célú műveletekkel e rendelet  4.számú mellékletében 


foglaltak szerinti részletezettséggel fogadja el. 


8. § 


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


Az önkormányzat 2010.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését e 


rendelet 1.melléklete tartalmazza. 


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan 


működő intézményeinek bevételeit forrásonként  e rendelet 2. melléklete szerint fogadja 


el. 


9. § 


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, 


továbbá önállóan működő intézményeinek működési-, felhalmozási kiadási 


előirányzatait kiemelt előirányzatonként e rendelet 1. és 3. melléklete szerint határozza 


meg. 


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek (címeinek) és a Polgármesteri 


Hivatal szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát e rendelet 3., 5.  melléklete 


szerint állapítja meg. 


(3) A Képviselő testület az önkormányzat 2010.évre tervezett felhalmozási kiadásait 


célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 9.számú mellékletben 


meghatározottak szerint fogadja el.  


(4)   A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és feladatonként tájékoztató 


       jelleggel, mérlegszerűen  e rendelet „Tájékoztató adatok V.” melléklete mutatja be. 


10. § 


A rendelet 9.§-ában szereplő „Tájékozató adatok III.” melléklet helyébe e rendelet 


Tájékoztató adatok III. melléklete lép. 


 11. § 


Ez a rendelet 2010.július 1-én lép hatályba. 


 


 


Macsári József     Dr.Oláh Ernő 


polgármester      címzetes főjegyző 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városfejlesztési Bizottságának Elnökétől 


 
 


TÁJÉKOZTATÓ  
a Városfejlesztési Bizottság munkájáról 


a Képviselő-testület 2010. június 28-i ülésére 
 
 


A Városfejlesztési  Bizottság 2009. júniustól 2010 június 12 alkalommal 
ülésezett,  és összesen 9  db határozatot hozott. A Bizottság feladat- és 
hatásköréből adódóan folyamatosan figyelemmel kísérte és véleményezte a 
városfejlesztési célkitűzéseket, közreműködött az önkormányzati fejlesztések 
kidolgozásában, részt vett a városrendezési terv kidolgozásában, a 
vagyongazdálkodási feladatokban, a helyi építési szabályzat megalkotásában, 
döntött a járdaépítésekről a költségvetésben meghatározott keret erejéig, részt 
vett  az útépítési társulási hozzájárulás mértékének megállapításában és 
véleményezte a feladatkörét érintő egyéb testületi anyagokat. 
 
A fenti időszakban a Városfejlesztési Bizottság az alábbi határozatokat hozta: 
 
Lakossági kérelem alapján 
 


- Lakóközösség kérésére egyetértett a Csaba utca egyirányusításával a 
Baross Gábor u. irányából a Kazinczy u. irányába; 


 
- Lakóközösség kérésére egyetértett a Bocskai u. egyirányú szakaszán 2 


db sebességcsökkentő borda kihelyezésével a gyorshajtás 
megakadályozására; 


 
- Felina Hungária Kft. észrevétele alapján indokoltnak tartotta és 


indítványozta a Shell Benzinkútnál „Elsőbbségadás kötelező” 
jelzőtábla elhelyezését; 


 
- Képviselői javaslat alapján egyetértett az Arany J. u. – Kinizsi u. 


kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakításával, és a pénzügyi 
lehetőségek függvényében javasolta ez évben az előkészítő munkák 
elkezdését. 


 
- 2010. évi járdaépítési programban a lakossági hozzájárulás mértékét 1.400,- 
Ft/fm-ben határozta meg; 
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- Bizottság indítványozta közmunka program keretében a Kendereskerti és 
Farkasfoki csatorna takarítását, iszaptalanítását, valamint a térségben található 
illegális szemétlerakások felszámolását; 
 
- Bizottság indítványozta, hogy a Fáy úti társasházak tulajdonosaival 
együttműködve meg kell oldani a társasházak csapadékvíz elvezetésének 
bekötését a zárt csatorna hálózatba; 
 
- A Bizottság indítványozta a Fáy u. egyirányú szakaszán az úttal párhuzamos 
parkolók felfestését, illetve a Petőfi u.-Bocskai u. kereszteződésében a 
kereszteződés biztonságos belátásának biztosítását; 
 
- A Bizottság javasolta Képviselő-testületnek, hogy az új Rendezési Tervben, 
illetve a helyi Építési Szabályzatban tiltsa meg a műemléki környezetben lévő 
ingatlanokon, illetve a városközpontban a lakókocsik kereskedelmi szolgáltatási 
célra való használatát. 
 
Fontosabb előterjesztések, amelyek véleményezésével a Városfejlesztési 
Bizottság segítette a képviselő-testületi döntéseket: 
 
Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója, 2010. évi közfoglalkoztatási 
terve, önkormányzati ingatlanok elidegenítésre való kijelölés. Véleményezték 
továbbá az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét, közbeszerzési 
szabályzatát. 
  
 
 
Szeghalom, 2010. június  
 
 


Kardos László 
Városfejlesztési Bizottság elnöke 


 








 
 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 


…./2010.(../..) sz. önkormányzati rendelete 
 


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


(továbbiakban: Rendelet) módosításáról. 
 


(Tervezet) 
 


1. § 
 
A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(3) Szeghalom Város Önkormányzata a közszolgáltatás ellátásával a többségi 
önkormányzati tulajdonban lévő Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Kunágota, Rákóczi u. 9. (továbbiakban: közszolgáltató) bízza meg, és kötelezi a 
feladat ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, 
valamint felruházza a rendeletben meghatározott jogosítványokkal. 
 


2. § 
 
A rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott 1. sz. melléklet helyébe e 
rendelet melléklete lép. 
 


3. § 
 
Ez a rendelet 2010. július 1.-én lép hatályba. A rendelet melléklete 2011. január 
1.-én lép hatályba. 
 
 
 
 


Macsári József        Dr.Oláh Ernő 
  polgármester             címzetes főjegyző 


 
 
 
 
 
 







melléklet 
 


A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
(2011. január 1.-től érvényes díjak)) 


 
 


Megnevezés hó/lakás 
Lakossági hulladékgyűjtés és szállítás 
 
(Céglogós zsák) 


257,77.-Ft.lakás/ürítés 
1117,00 Ft./hó/lakás 


257,77.- Ft./db 
 


Közületi hulladékgyűjtés és szállítás Díj 
Díj a megrendelő saját tulajdonú edényzetével:   
120 lit.-es: 518,06 Ft.. Ürítés 
Díj a szolgáltató edényzetével:   
120 lit.-es: 556,72 Ft.  Ürítés 
240 lit.-es: 910,51 Ft.  Ürítés 
1,1 m3-es: 2606,37 Ft. Ürítés 
Konténer szállítási díja: - alkalom 
Hulladéklerakási díj: - tonna 
Konténer bérleti díja 199,68 Ft.  nap 
 
* A díjak arányosan 20.- Ft./ürítés rekultivációs, rekonstrukciós költséget 
tartalmaznak a szeghalomi felhagyott lerakók rekultivációjához. 


 





		Megnevezés

		Közületi hulladékgyűjtés és szállítás

		Díj

		Ürítés








Határozati javaslat 
a Képviselőtestület 2010.június 28.-i ülésére 


 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tildy Zoltán 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálatánál bekövetkezett gyermeklétszám csökkenése és az abból adódó 
csoportlétszám változása, illetve összevonásokra, a költségvetési normatívák 
csökkenéséből adódó átszervezésekre tekintettel, 2010. október 23-tól az alábbi 
létszámcsökkentést határozza el a Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál: 
 
Létszámcsökkentés mértéke: 
 
    - pedagógus     1 fő 
      ÖSSZESEN:     1 fő 
 
A létszámcsökkentés ütemezése: 
 
      2010.10.23.     1 fő 
     összesen:      1 fő 
 
A létszámcsökkentést a módosított 1992. évi XXXIII. tv. előírásai alapján, 
2010. október 23-tól, a létszámcsökkentés ütemezése szerint kell 
végrehajtani. 
 
A Képviselő-testület rendelkezik arról (4/2010. (I.26.) ÖM rendelet 5. §. (1) g.) 
pontja), hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri 
hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – a fenti 
munkakörben dolgozó foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
Kinyilatkozza továbbá, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem 
állítható vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten, határozaton kívüli – 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. tv. hatálya alá az érintett dolgozó nem tartozik. 
 
         Macsári József 
           polgármester 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Sport és Civilszervezetek Bizottsága 


 
 
 


TÁJÉKOZTATÓ  
a Sport és Civilszervezetek Bizottság munkájáról 


a Képviselő-testület 2010. június 28-i ülésére 
 
 


A  Sport és Civilszervezetek Bizottsága 2009. júniustól 2010. júniusig 15 
alkalommal ülésezett, és összesen 18 db határozatot hozott. A bizottsági tagok 
véleményezték a feladatkörüket érintő testületi anyagokat, döntöttek a keret 
erejéig a sport- és civilszervezetek támogatásáról. 
 
2009. II. félévében a még rendelkezésre álló keretből támogatták: 
 -  a Szeghalmon megrendezett országos íjász-találkozót, 
 - a szeghalmi válogatott teniszezők versenyeztetését,  
 - a lakosság nagy részét érintő december 19-i rendezvényt, a Város    
   Karácsonyát. 
 
A Képviselő-testület 2010. évre is 13 M Ft támogatást biztosított a Bizottság 
számára, és ebből az összegből támogatták a helyi kulturális, sportegyesületeket, 
civilszervezeteket a benyújtott kérelmek alapján. A támogatottakkal támogatási 
szerződés kötésére kerül sor, amelyben meghatározzák, hogy a támogatás 
felhasználásáról milyen formában, és  meddig  kell elszámolni. 
 
Az önkormányzati költségvetési rendelet elfogadása után ez évben is  összehívták 
bizottsági ülésükre a városban működő egyesületeket, civilszervezeteket, akik 
írásbeli kérelmükön túl szóban is ismertették programjaikat, elért 
eredményeiket, költségvetésüket, és konkrétan meghatározták a kért támogatás 
összegét. Bizottság a benyújtott költségvetések alapján mérlegelte a támogatás 
nagyságát, és főképpen szeghalmi rendezvényeket támogatott 2010-ben is. Eddig 
összesen 24 db kérelem érkezett, ebből 2 kivételével mindenkit támogatott a 
Bizottság, és fel is osztotta ez évi keretét. Próbált tartalékolni a keretéből, de ezt 
a döntését visszavonta a támogatások biztosítása miatt. 
 
Lehetőség szerint támogatták az alapítványokat is, és bizottsági javaslatok 
alapján ezekben a Képviselő-testület döntött. 
  
 
 
 







 


 


2
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Ezeken túl a korábbi évekhez hasonlóan: 
 


- 100.000,- Ft-ot biztosítottak az Oktatási és Kulturális Bizottság 
részére,  


 
- 200.000,- Ft-ot különítettek el az év végi jutalmazásokra, amit a 


tanulmányi, művészeti, sport és egyéb területen jeleskedők 
elismerésére fordítanak majd,  


 
- 400.000,- Ft-ot különítettek el a városi Karácsonyi ünnepségre is. 


  
A Bizottság feladatkörét érintően az anyagi támogatásokon felül, szakmailag és 
erkölcsileg is segíti a nevelési-oktatási intézmények, sportegyesületek, 
szakosztályok célkitűzéseit, terveit. 
 
 
Szeghalom, 2010. június 
 


Pákozdi Gábor 
Sport és Civilszervezetek Bizottságának 


 elnöke 
 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Egészségügyi és Népjóléti Bizottságának Elnökétől 


 
 


TÁJÉKOZTATÓ  
Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság munkájáról 


a Képviselő-testület 2010. június 28-i ülésére 
 


Az Egészségügyi és Népjóléti  Bizottsága 2009. júniustól 2010. júniusig 14 
alkalommal ülésezett és összesen 12 db határozatot hoztak. Munkájuk során 
véleményezték a feladatkörüket érintő testületi anyagokat: döntöttek a keret 
erejéig a szemétszállítással kapcsolatos kedvezményekről, továbbá az első 
lakáshoz jutás támogatás biztosításáról, és javaslatot tettek szociális helyzetük 
vizsgálata alapján a bérlakásra jogosult bérlők kiválasztására; támogatták a 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírását a felsőoktatási hallgatók számára, 
majd elbírálták a pályázatokat, valamint közreműködtek a 2010. éves 
közfoglalkoztatási terv kidolgozásában. 
 
A bizottsági határozatok az alábbi döntéseket tartalmazzák: 
 
- Kamatmentes, visszatérítendő önkormányzati támogatás odaítéléséről 
döntöttek 4 esetben, segítséget nyújtva ezzel a családok részére lakáshelyzetük 
megoldásában. 
 
 - Hátrányos helyzetű tanuló támogatását segítették véleményükkel, 
javaslatukkal, aki az Arany János Tehetséggondozó Programban részt kívánt 
venni; 
 
- Döntöttek a BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat odaítéléséről a keret 
erejéig, ez alapján 19 fő részesült támogatásban, és 1 fő került elutasításra 
 
-   Hulladékszállítási kedvezménnyel kapcsolatban 86 fő részére biztosítottak 50 
%-os díjkedvezményt, és 168 fő 75 év feletti lakos részére biztosították a havi  
egy hulladék ürítési díjkedvezményt. 
 
-  A Semmelweis-nap alkalmából javaslatot tettek az egészségügyi 
alapellátásban dolgozó 3 fő elismerésére. Az elismerések átadására a 
Semmelweis-nap alkalmából rendezett ünnepség keretében 2010. június 25-én 
kerül sor. 
 
-  A Bizottsághoz 2 kérelem érkezett lakásprobléma megoldása miatt. Az egyik 
család árverezés miatt álló lakásuk miatt kért segítséget az Egészségügyi és 
Népjóléti Bizottságtól, míg a másik kérelmező család önkormányzati lakásuk 
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cseréjének ügyében kért segítséget a Bizottságtól. A Bizottság a kérelmeket 
megvitatta, és írásban válaszolt a kérelmezőknek. 
  
-  A Bizottság tagjai környezettanulmányozásukkal, szakmai segítségükkel 
előkészítették az önkormányzati bérlakásra jogosultak  2010. évi névjegyzékének 
összeállítását. 
 
A Bizottság különösen nagy hangsúlyt fektet továbbra is a szociálisan és 
egészségügyileg hátrányos helyzetben lévők  ügyeire, és  nagy figyelmet fordít  
jelenleg is az egészségügyi alapellátás megfelelő szakorvosokkal való 
feltöltésére,  a város és a környező települések lakóinak  érdekében, illetve a 
város egészséges ivóvízzel való ellátására. 
 
Szeghalom, 2010. június 
 
 
 


Dr. Farkas Erzsébet  
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság 


elnöke 








Szeghalom Város Önkormányzatának 2010.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet
adat: eFt


Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei.


I. Intézményi m őködési bevételek 87 669 88 597
 -ebbıl felhalm.jellegő bérleti díj ÁFA-ja 8 000 8 000


II. Helyi adók
1. - építményadó 17 000 17 000
2. - idegenforgalmi adó 1 000 1 000
3. - iparőzési adó 210 000 210 000
II. Helyi adók összesen /1-3-ig/ össz.: 228 000 228 00 0
III. Átengedett központi adók


Normatív áll.tám. Átengedett SZJA része 
1. SZJA 8 %-a 83 501 83 501
2. SZJA-ból kiegészítés- jövedelemdiff. 191 534 191 534
3. Gépjármőadó 85 000 85 000
III. Átengedett központi adók /1-3-ig/ össz.: 360 035 360 035
IV. Egyéb sajátos bevételek
1. Önk.lakások lakbérbevétele 10 500 10 500
2. Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev. 7 000 7 000
IV. Egyéb sajátos bevételek /1-2-ig/ összesen: 17 500 17 500


Mőködési bevételek /I-IV-ig/ összesen: 693 204 694 132
V. Felhalmozási bevételek
1. Földterület értékesítése 0 0
2. Ingatlan (telek) értékesítése 28 000 28 000
3. Gép, berendezés értékesítése 0 0
4. Egyéb felhalmozási bevétel (Vízmő bérleti díj) 32 000 32 000
5. Önk.lakások értékesítése 0 0
V. Felhalmozási bevételek /1-5-ig/ összesen: 60 000 60  000
VI. Önkormányzat költségvetési támogatása
1. Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött 19 528 19 528
2. Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött 545 686 545 686
3. Kieg.tám.(pedagógiai szakszolg.) 3 600 3 600
4. Kieg.tám egyes szociális feladatok ellátásához 312 100 312 100
5. Helyi önk.hiv.tőzoltóságok tám. 227 732 227 732
6. Központosított támogatások(közmőfejl.,keresetkieg.) 3 800 44 757
7. TErületi KIegyenlítést szolgáló fejl.célú támogatás 12 999 0
8. CÉljell.DEcentralizált támogatás. 9 345 10 111
9. Helyi önk.-ok fejlesztési feladatainak támogatása 0 0
10. Vis maior tartalékból kapott támogatás 0 0
11. LEghátrányosabb KIstérség támogatása 46 403 5 424
12. Egyéb központi támogatás(bölcsıde felúj.) 24 313 17 970
VI. Önkormányzat költségv. tám./1-12-ig/ össz.: 1 205  506 1 186 908
VII. Mőködési célú,támogatásérték ő bevételek
1. Mők.c.támog.értékő bev.közp.ktv.szervtıl, társulástól 6 000 8 681
2. Mők.c.támog.értékő bev.fejezeti kez.ei.-tól 8 352 8 352
3. Mők.c.támog.értékő bev.TB alapoktól 21 820 22 904
4 Mők.c.támog.értékő bev.elkül.áll.pénzalapoktól 13 555 13 555
VII. Mőködési célú, tám.érték ő bev.-ek /1-4-ig/ össz.: 49 727 53 492
VIII. Felhalmozási célú,támogatásérték ő bevételek
1. Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtıl 1 472 79 763
2. Felújítási.c.pe.átv.társulástól 20 138 20 138
VIII. Felhalm célú, tám.érték ő bev.-ek /1-2-ig/ össz.: 21 610 99 901
IX. Mőködési célú pénzeszköz átvétel
1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól 0 0
IX. Mőködési célú pénzeszköz átvétel össz.: 0 0
X. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól 3 000 3 000
X. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel össz.: 3 000 3  000
XI. Visszatérülések összesen: 2 000 2 000
XII. Hitelek
1. Mőködési célú hitel
2. Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési hitel 200 000 200 000
XII. Hitelek összesen: 200 000 200 000
XIII. Elızı évi pénzmaradvány
1. Mőködési célú pénzmaradvány 60 283 100 670
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány 130 458 258 320
XIII. Elızı évi pénzmaradvány összesen: 190 741 358 990


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-X.-ig) 2 425 788 2 658 423
BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA


Felhasználás szerint:
1. Mőködési bevételek 1 904 660 1 990 697
2. Felhalmozási bevételek 521 128 667 726


B E V É T E L E K







Szeghalom Város Önkormányzatának 2010.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet
adat: eFt


Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: 2 425 788 2 658 423


Forrás szerint Eredeti ei. Módosított ei.
1. Saját bevétel 395 169 396 097
2. Állami forrás 1 565 541 1 546 943
3. Átvett pénzeszközök 74 337 156 393
4. Hitel 200 000 200 000
5. Pénzmaradvány 190 741 358 990


Forrás szerint összesen /1-5-ig/: 2 425 788 2 658 423


Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei.


I. Mőködési kiadások
1. Személyi juttatások 942 649 990 846
2. Munkaadókat terhelı járulékok 244 588 255 628
3. Dologi és egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzb.juttatása 427 031 453 238
4. Szociálpolitikai juttatások 255 646 255 646
5. Pénzeszközök átadása 19 746 20 030
I. Mőködési kiadások /1-5-ig/ összesen: 1 889 660 1 975 38 8
II. Felhalmozási kiadások
1. Felújítási kiadások 423 469 441 439
2. Beruházási kiadások 39 216 53 940
3. Felhalm.célú bevételek ÁFA befizetése 5 600 5 600
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6 350 6 350
II. Felhalmozási kiadások /1-4-ig/ összesen: 474 635 5 07 329
III. Tartalékok
1. Általános tartalék 15 000 14 610
2. Felhalmozási céltartalék 40 493 155 096
III. Tartalékok /1-2-ig/ összesen: 55 493 169 706
IV. Hitelek visszafizetése
1. Mőködési hitel visszafizetése 0 0
2. Felhalmozási hitel visszafizetése 0 0
IV. Hitelek visszafizetése /1-2-ig/ összesen: 0 0
V. Adott kölcsönök 6 000 6 000


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/ 2 425 788 2 658 423


KIADÁSOK MEGOSZLÁSA Eredeti ei. Módosított ei.


Felhasználás szerint:
1. Mőködési célra 1 889 660 1 975 388
2. Felhalmozási célra 480 635 513 329
3. Tartalékok 55 493 169 706


Felhasználás szerint /1-3-ig/ öszesen: 2 425 788 2 658 423


K I A D Á S O K







Költségvetési szervek 2010.évi költségvetésének bev ételei 2.sz.melléklet
adatok: eFt


1.
Polgármesteri 
Hivatal


262 349 360 035 183 436 1 153 403 51 120 3 000 2 000 43 748 245 061 200 000 2 504 152


2.
Péter A.Gimn. és 
SZESZI 5 297 0 0 0 0 0 0 13 517 5 134 0 23 948


3.
Általános és 
Alapfokő Mőv. Isk.


42 619 0 0 0 1 806 0 0 12 447 0 0 56 872


4. Városi Tőzoltópa-
rancsnokság


3 063 0 0 0 0 0 0 29 707 8 125 0 40 895


5.
Mőv.- Sport és 
Szab.idı Központ


12 200 0 0 0 0 0 0 1 101 0 0 13 301


6.
Napközi otthonos 
Óvoda és bölcsıde


0 0 17 970 0 0 0 0 0 0 0 17 970


7.
Nagy Miklós Városi 
Könyvtár


535 0 0 0 0 0 0 150 0 0 685


8. Sárréti Múzeum 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
326 097 360 035 201 406 1 153 403 52 926 3 000 2 000 100 670 258 320 200 000 2 657 857


* CKÖ nélkül


Összesen*


ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ  KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ  KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


ÖNKORM. ÖSSZESEN


Kölcsön  
visszatérü-


lés


Elızı évi 
mők.c.pénz
maradvány


Elızı évi 
felh.c.pénz
maradvány


Felhalmo-
zási hitel


Felhalmozási 
bevétel 


(pályázatok, 
ÁFA)


Állami hj.és 
támogatás


Mőködési 
célú 


tám.ért.be-
vétel


Felhalm.-
ra átvett 


p.e.
Cím Intézmény


Mőködési 
+ helyi 
adóbev.


Átengedett 
bevétel







Költségvetési szervek 2010.évi költségvetésének kia dásai 3.sz.melléklet
adatok: eFt


1.
Polgármesteri 
Hivatal


319 146 75 606 216 950 20 030 255 646 451 047 6 350 6 000 14 510 155 096 1 520 381


2.
Péter A.Gimn. és 
SZESZI


176 196 47 784 36 837 0 0 5 134 0 0 0 265 951


3. Általános és 
Alapfokő Mőv. Isk.


205 888 54 552 112 508 0 0 698 0 0 0 373 646


4. Városi Tőzoltópa-
rancsnokság


176 011 47 541 42 674 0 0 9 188 0 0 0 275 414


5.
Mőv.- Sport és 
Szab.idı Központ


16 562 4 204 23 751 0 0 0 0 0 0 44 517


6.
Napközi otthonos 
Óvoda és bölcsıde


81 791 21 777 13 828 0 0 34 813 0 0 0 152 209


7.
Nagy Miklós Városi 
Könyvtár 8 818 2 440 4 410 0 0 0 0 0 0 15 668


8. Sárréti Múzeum 6 434 1 724 1 814 0 0 100 0 0 0 10 072


990 846 255 628 452 772 20 030 255 646 500 979 6 350 6 00014 510 155 096 2 657 857


* CKÖ nélkül


Összesen*


ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ  KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ  KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


ÖNKORM. ÖSSZESEN


Felh.c.tám.ért
.kiadás és 
felh.célra 


átadott p.e.


Kölcsön 
nyújtás


Általános 
tartalék


Felhalmozá
si  tartalék


Dologi és 
egyéb folyó 
kiadások, 


ell.pénzb.jutt. 


Mők.c.tám.ért.
kiadás és 
mők.célra 
átadott p.e.


Társ.és 
szoc.pol.kia-


dások


Felhalmo-
zási kiadás+ 
ÁFA befiz.


Cím Intézmény
Személyi 
juttatások


M.adói 
járulékok







A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások m érlege 4.sz.melléklet
adatok: eFt


BEVÉTELEK KIADÁSOK
1. Intézményi mőködési bevétel + helyi adók 326 097 1. Személyi juttatások 990 846
2. Önkormányzatnak átengedett ~ 360 035 2. Munkaadókat terhelı járulékok 255 628
3. Normatív állami tám. és hozzájárulások 1 150 403 3.Dologi és egyéb folyó ~ 453 238
4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 53 492 4. Pénzeszk.átadás 20 030
5. Elızı évi mők.célú pénzmaradv igénybevét. 100 670 5. Társadalom és szoc.pol. ~ 255 646


6. Általános tartalék 14 610
ÖSSZESEN: 1 990 697 ÖSSZESEN: 1 989 998


BEVÉTELEK KIADÁSOK
1. Felhalmozási célú bevétel ÁFA bevétele 8 000 1. Beruházások 53 940
2. Ingatlanértékesítés 28 000 2. Felújítások 441 439
3. Egyéb felhalm. bevétel – Vízmő bérleti díj 32 000 3. Felh.célú pe.átadás 6 350
4. Pályázati források 33 505 4. Felhalm.célú bevételek ÁFA befizetése 5 600
5. Fejlesztési célú támogatásértékő bevételek 99 901 5. Adott kölcsönök 6 000
6. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel 3 000 6. Felhalmozási céltartalék 155 096
7. Közmőfejl.támogatás 3 000
8. Kölcsön visszatérülés 2 000
9. Felhalmozási célú hitel 200 000
10. Elızı évi felh.célú pénzmaradv igénybevét. 258 320


ÖSSZESEN: 667 726 ÖSSZESEN: 668 425


MINDÖSSZESEN: 2 658 423 MINDÖSSZESEN: 2 658 423


M Ő K Ö D É S I    C É L Ú


F E L H A L M O Z Á S I    C É L Ú







A Városi Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti k iadásai, 2010. 5.sz.melléklet
adatok: eFt


360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 0 0 4 646 4 646
370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 0 0 563 563
381104 Hulladékgyőjtés, szállítás 2 123 531 377 3 031
522110 Közutak-hidak üzemeltetése, fenntartása 0 0 13 075 13 075
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 7 369 7 369
682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbead. 0 0 11 938 11 938
811000 Építmények üzemeltetése 11 113 2 772 4 673 18 558
812900 Egyéb takarítás 1 098 275 20 1 393
813000 Zöldterület kezelése 0 0 11 913 11 913
841114 Országgyőlési képv.választás 0 0 175 175
841115 Helyi önk.képviselı választás 0 0 175 175
841129 Pénzügyi igazgatás 26 802 6 719 7 784 41 305
841133 Adóügyi igazgatás 9 062 2 282 5 702 17 046
841325 Építésügyi igazgatás 6 117 1 486 1 506 9 109
841402 Közvilágítási feladatok 0 0 23 625 23 625
841403 Városgazdálkodás 0 0 23 829 23 829
842421 Közterület rendjének fenntartása 2 243 564 39 2 846
842531 Polgári védelem ágazati feladatai 0 0 1 038 1 038
842541 Ár-és belvízvédekezés 0 0 3 550 3 550
862301 Fogorvosi ellátás 3 946 901 3 321 8 168
869041 Családvédelem 9 796 2 564 1 548 13 908
869042 Iskolaegészségügyi feladatok 0 0 6 013 6 013
882115 Ápolási díj alanyi jogon 0 7 346 0 7 346
890441 Közcélú foglalkoztatás 111 483 15 065 3 870 130 418
890442 Kızhasznú foglalkoztatás 13 253 3 578 50 16 881
900400 Városi kulturális és sportrendezvények 0 0 7 213 7 213
021000 Erdészeti, egyéb erdıgazd. tevékenység 0 0 145 145


552001-0 Üdültetés 0 0 305 305
841126-00 Igazgatás 103 797 26 923 59 082 189 802
841126-01 Okmányiroda 12 553 3 155 4 808 20 516
841126-02 Gyámügyi igazgatás 5 760 1 445 4 603 11 808
841126-03 Iskolatej program 0 0 1 375 1 375
841126-04 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 0 0 2 625 2 625


ÖSSZESEN: 319 146 75 606 216 950 611 702


Dologi és egyéb 
kiadások


ÖsszesenSzakfeladat Megnevezés Személyi juttatások Munkaadói járulék







9.sz.melléklet
adatok: eFt


Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás Felújítás Pézesz köz átadás Kölcsönnyújtás Céltart.
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Főtéskorszerősítés 16 843
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdefejújítás 17 970
Polgármesteri Hivatal Dózsa u.-i iskola burkolatfelúj. 7 121
Polgármesteri Hivatal Eü-i alapellátás belsı felújítása 22 030
Polgármesteri Hivatal Útburkolatok felújítása (4 út) 25 924
Polgármesteri Hivatal Összekötı járdák felújítása 9 700
Polgármesteri Hivatal Egyéb járdarekonstrukció 4 000
Polgármesteri Hivatal Figyelıkutak 1 450
Polgármesteri Hivatal Rendezési terv felülvizsgálat 1 500
Polgármesteri Hivatal Erdıfelújítás 1 000
Polgármesteri Hivatal Közmőfejlesztési hozzájárulás 3 000
Polgármesteri Hivatal Diplomások letelepedési tám. 400
Polgármesteri Hivatal DARFT ivóvízminıség jav.prg. 2 000
Polgármesteri Hivatal DAREH fejlesztési hozzájárulás 950
Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztés 3 750
Polgármesteri Hivatal Gyarmatoldali temetı útfelúj. 5 593
Polgármesteri Hivatal Somogyi-Bacsó B.utcák burk.felúj. 28 625
Polgármesteri Hivatal Kinizsi u-i hiányzó közvilágítás kiép. 11 760
Polgármesteri Hivatal Turisztikai táblák létesítése 3 956
Polgármesteri Hivatal ÁROP szervezet-fejlesztés 760
Polgármesteri Hivatal Ivóvíz rendszer rekonstrukció 10 000
Polgármesteri Hivatal Szennyvíz rendszer rekonstrukció 20 800
Polgármesteri Hivatal Hulladékgazdálkodási terv 1 500
Polgármesteri Hivatal Városkp.rekonstr.- D'Orsay-Múzeum 110 779
Polgármesteri Hivatal Városkp.rekonstr.- Mőv.Központ 5 125
Polgármesteri Hivatal Városkp.rekonstr.- Tőzoltóság 4 000
Polgármesteri Hivatal Városkp.rekonstr.- Terek felújítása 147 428
Polgármesteri Hivatal Városkp.rekonstr.- ESZA+pr.manag. 14 143
Polgármesteri Hivatal Hunyadi u.csapadék csatorna felúj. 1 500
Polgármesteri Hivatal Szivattyútelepek felújítása 500
Polgármesteri Hivatal Bérlakások felújítása 2 500
PAG-SZESZI - pénzmaradványból 5 134
Tőzoltóság - pénzmaradványból 8 125
Ált.Iskola - saját hatáskörben 698
MÁK ktgv.egyeztetés 1
Sárréti Múzeum Eszközbeszerzés 100


2010-re tervezett felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék
Kiadások megoszlása


7/11.oldal







9.sz.melléklet
adatok: eFt


Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás Felújítás Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Céltart.
Tőzoltóság Eszközbeszerzés 1 063
Polgármesteri Hivatal Pénzmaradvány felhasználás 114603
Polgármesteri Hivatal Munkáltatói kölcsön és helyi támog. 6 000
Polgármesteri Hivatal DARFT szeleskerti csatorna rekonstr. 9 973
Polgármesteri Hivatal Várhelyi tábor felújítása-FVM 6 000
Polgármesteri Hivatal Bölcsıdék infrastruktúrális fejlesztése 5 000
Polgármesteri Hivatal DARFT Petıfi u. burkolatfelújítás 9 520
Polgármesteri Hivatal Senhsi pályázat- LEADER 10 000


53 940 441 439 6 350 6 000 155 096
Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés: 5 600


Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyúj tás, céltart.mindö.: 668 425


Kiadások megoszlása


Összesen:


8/11.oldal







Támogatások, átadott pénzeszközök, 2010. Tájékoztató adatok III.
adatok: eFt


Megnevezés Elıirányzat Ebbıl : központi forrás


I. 1. Kulturális és sporttámogatás 13 000
2. Nem önk.többs.tul. átadott p.e./Körös Volán/ 400
3. Más önk-i ktgv.szervnek /MÁV közmunka/ 1 456
4. DAREH mőködési hozzájárulás 415
5. Többcélú Társulásnak 2 000
6. Újszülöttek támogatása 975
7. Polgárırség támogatása 500
8. Támogatás képviselıi tiszteletdíjból 284
9. Saját hatáskörő polgármesteri támogatás 1 000


I. Mőködési célú p.e.átadás és támogatás 20 030
II. 1. Lakossági közmőfejlesztési támogatás 3 000 3 000


2. Más önk-i ktgv.szervnek /DARFT ivóvíz prg./ 2 000
3. DAREH fejlesztési célú p.eszköz átadás 950
4. Diplomások letelepedési támogatása 400


II. Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás 6 350
III. 1. Helyi támogatás 5 000


2. Köztisztviselık mukáltatói kölcsöne 1 000
III. Kölcsönnyújtás 6 000


32 380 3 000MINDÖSSZESEN :







Tájékoztató adatok V.
adatok: eFt


                                                                           adat: ezer Ft-ban


BEVÉTELEK KIADÁSOK


1. Ingatlanértékesítés 28 000 1. Óvoda főtéskorszerősítés 16 843


2. Egyéb felhalmozás bevétel – Vízmő bérleti díj 32 000 2. Dózsa utcai iskola burkolatfelújítás 7 121


3. Pályázati források 33 505 3. Egészségügyi alapellátás épületének belsı felújítása 22 030


4. Fejlesztési célú támogatásértékő bevételek 99 901 4. Útburkolatok felújítása /Táncsics,Torda,Kolozsvári, Újt.XX./ 25 924


5. Központosított támogatás (közmőfejl.hj. 15%) 3 000 5. Összekötı járdák felújítása 9 700


6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 000 6. Egyéb járdarekonstrukció 4 000


7. Kölcsönök visszatérülése 2 000 7. Figyelıkutak 1 450


8. Felhalmozási célú bevétel ÁFA bevétele 8 000 8. Rendezési terv felülvizsgálata 1 500


9. Felhalmozási célú hitel 200 000 9. Erdıfelújítás 1 000


10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 258 320 10. Informatikai fejlesztés – Polgármesteri Hivatal 3 750


11. Intézményi mőködési bevételbıl 699 11. Gyarmatoldali temetı útfelújítás 5 593


 12. Somogyi-Bacsó utcák burkolatfelújítása 28 625


 13. Kinizsi utcai hiányzó közvilágítás kiépítése 11 760


14. Turisztikai táblák létesítése 3 956


15. ÁROP szervezetfejlesztés 760


16. Ivóvízrendszer rekonstrukció 10 000


17. Szennyvízrendszer rekonstrukció 20 800


18. PAG-SZESZI pénzmaradvány felhasználás - beruházáshoz 5 134


19. Tőzoltóság pénzmaradvány felhasználás - beruházáshoz 8 125


20. Általános Iskola - beruházás saját hatáskörő ei.módosítás alapján 698


21. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat 1 500


22. Városközp.rekonstrukció – D'Orsay kastély-Múzeum felújítás 110 779


23. Városközp.rekonstrukció – Mőv.Kp.áttrium udvar felújítása 5 125


2010. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG


10/11.oldal







Tájékoztató adatok V.
adatok: eFt


24. Városközp.rekonstrukció – Tőzoltóság felújítása 4 000


25. Városközp.rekonstrukció – Terek felújítása + térfigyelı rendszer 147 428


26. Városközp.rekonstrukció – ESZA projekt + prog. management 14 143


27. Hunyadi u.csapadékcsatorna felújítás 1 500


28. Szivattyútelepek felújítása 500


29. Bölcsıdefelújítás 17 970


30. Bérlakások felújítása 2 500


31. Eszözbeszerzés – Múzeum 100


32. Eszözbeszerzés – Tőzoltóság 1 063


33. Felhalmozási céltartalék 155 096


34. Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés 5 600


35. Felhalmozási kölcsön


- helyi támogatás 5 000


- munkáltatói támogatás 1 000


36. Pénzeszköz átadás 


- közmőfejlesztési hozzájárulás 3 000


- diplomások letelepedési támogatása 400


- DARFT ivóvízminıség javító program 2 000


- DAREH fejlesztési hozzájárulás 950


37. MÁK ktg.vetés egyeztetés 1


ÖSSZESEN: 668 425 ÖSSZESEN: 668 425


11/11.oldal








Általános indokolás 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának rendjéről, és a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásának 


szabályairól szóló ___/2010.(___) önkormányzati rendeletéhez 
 


A kereskedelemről szóló – többször módosított – 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: 
Ker. tv.) legutóbbi  módosítása értelmében az üzletek nyitvatartási idejét továbbra is a vásárlói 
szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő 
állapítja meg.  
 
A Ker. tv. 6.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével az üzletek éjszakai (22 óra és 6 
óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozhatja. 
 
A fenti – rendelet-alkotásra felhatalmazást biztosító – törvényi szabályozás alapján elkészült a 
Szeghalom város közigazgatási területére vonatkozó rendelet-tervezet, mely egyrészt 
tartalmazza az üzletek éjszakai nyitva tartása korlátozásának szabályait, továbbá a 
közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozására vonatkozó szabályok tervezetét, 
melyről magasabb szintű jogszabály nem rendelkezik. 
 
A rendelet a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásával szolgálja a lakosság 
széles körének érdekeit, hozzájárulhat a közterületen történő italozással több esetben együtt 
járó szabálysértések (környezetvédelmi szabálysértés, szemetelés, rongálás, csendháborítás) 
megelőzését, melyek utólagos bizonyítása az eljárás alá vontak kilétének ismeretlensége miatt 
nehézségekbe ütközik. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával szintén egy széles 
közösségi érdek szerinti szabályozás valósul meg, amellyel hasonlóképpen hozzájárulhatunk 
bűncselekmények, szabálysértések, továbbá a társadalmi együttélés normáiba ütköző 
cselekedetek elkövetésének megelőzéséhez, valamint az ellenőrzések és a szankcionálás 
hatékonyabb végzéséhez. 
 


Részletes indokolás 
 


Az 1. § – 2. §-hoz 
 


A rendelet-tervezet célja, hogy az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával, valamint 
a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásával biztosítsa a lakosság nyugalomhoz, 
különösen az éjszakai pihenéshez való alkotmányos jogát. A rendelet-tervezet területi hatályát 
– figyelembe véve a diszkriminációmentesség elvét is – Szeghalom város teljes közigazgatási 
területére indokolt kiterjeszteni. 
 
A rendelet-tervezet hatálya az üzletek éjszakai nyitva tartása korlátozásával összefüggő 
rendelkezések tekintetében a vendéglátó üzletek, és azok üzemeltetőire terjed ki. 
 
A rendelet-tervezet szerint a személyi hatály a közterületen való szeszesital-fogyasztásra 
vonatkozó rendelkezések tekintetében a természetes személyekre terjed ki. 
 
 
 







A 3. §-hoz 
 


A Ker. tv. 6.§ (1) bekezdése értelmében az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a 
foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja 
meg. Az üzlet nyitvatartási idejét az üzlet létesítésére vonatkozó bejelentésben vagy a 
működési engedély iránti kérelemben, illetve az abban bekövetkező változást az azt megelőző 
öt munkanapon belül köteles a kereskedő a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni, továbbá a 
nyitvatartási időről a vásárlókat tájékoztatni.  
 
A Ker. tv. 6.§ (4) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-
testületének rendeletalkotásra, melyben mód van korlátozni az üzletek éjszakai nyitva tartását, 
amely kizárólag a 22 órától 6 óráig terjedő időszakra vonatkozhat. Ezen felhatalmazás 
értelmében a rendelet-tervezet szerint az üzletek 23 óra és 5 óra között nem tarthatnak nyitva, 
mely alól az alábbi kivételek kerültek meghatározásra: 


- az üzletek nyitva tarthatnak pénteken és szombaton másnap 2 óráig, 
- ha az ünnepnapot megelőző nap nem péntekre és szombatra esik, akkor az arra 


vonatkozó szabályok szerint tarthatnak nyitva. 
- December 31. és január 1. napjain a korlátozás nem alkalmazható. 


 


A megállapított előírások be nem tartása esetére külön szankciók meghatározása nem 
szükséges, mert erre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet is. A rendelet 27. § (1) 
bekezdése alapján, ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak 
árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi 
feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi 
feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző - a (2) bekezdés a) pontja 
és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével - az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de 
legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen 
bezárathatja. 


 
A 4. §-hoz 


 
A rendelet-tervezet 4.§-a a közterületen történő szeszesital fogyasztásának teljes tilalmát írja 
elő, mely szerint a közterületen tilos a szeszesital fogyasztása. Három kivétel a tiltó szabály 
alól: 


- A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki az érvényes 
közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzletre, annak előkertjére, 
kitelepülése területére, nyitva tartási időben. 


- A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki az engedéllyel 
rendelkező rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt. 


- A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki a december 31. 
napján 20 órától a következő év január 1. napján 6 óráig terjedő időszakra. 


 
A fenti szabályok be nem tartása esetére a helyi rendeletben szankció meghatározása nem 
szükséges, mert magasabb szintű jogszabály – az egyes szabálysértésekről szóló – többször 
módosított – 218/1999. (XII.28) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 12.§-a – tartalmaz 
rendelkezéseket. Ennek értelmében, aki a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő 
fogyasztására vonatkozó - törvényben, kormányrendeletben, illetőleg önkormányzati 
rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal 







sújtható. A fent meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. Ezen szabálysértés miatt a rendőrség, 
a közterület-felügyelő, illetőleg az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete erre 
felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki. 
 


Az 5.§-hoz 


 
Ez a szakasz tartalmazza a rendelet alkalmazásához nélkülözhetetlen fogalmi 
meghatározásokat. Az „üzlet” és a „vendéglátás” fogalma a Ker. tv.  szerinti meghatározás. A 
„közterület” fogalmi körülhatárolása a közterület-felügyeletről szóló – többször módosított – 
1999. évi LXIII. törvény 27.§ a) pontja szerint történt meg, a „szeszesital” fogalma pedig a 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet. 28.§ e) pontja rendelkezésein alapul. 
 


A 6.§-hoz 
 
A rendelet-tervezet 6.§-a tartalmazza a záró rendelkezéseket. A szabályozás alkalmazhatósága 
miatt indokolt a hatályba lépés napjaként 2010. augusztus 1. napját megjelölni, annak 
érdekében, hogy a kereskedők tájékoztatása megtörténhessen, és szükség esetén a módosított 
nyitvatartási rendet bejelenthessék a kereskedelmi hatóság felé. 
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2010.június 28-i ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A korábbi évekhez hasonlóan – a 33/2010.(IV.16.) KHEM-ÖM együttes rendeletben foglaltaknak 
megfelelően – ebben az évben is pályázatot lehet benyújtani a helyi közforgalmú közlekedés normatív 
támogatására. 
A hivatkozott rendelet 1.§.(3) bekezdése alapján szükséges a Képviselő-testület nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy  


 ~ az önkormányzat a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez 
és eszközfenntartási ráfordításaihoz) valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a 
tárgyévet megelőző évben szolgáltatóként milyen nettó összegű saját forrásból 
származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá,  


 ~ az önkormányzat a helyi közlekedést tárgyév január 1-től december 31-ig 
folyamatosan fenntartja, továbbá 


 ~ a 2004.évi XXXIII.törvény 6.§-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján vagy 
pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a 
szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést. 


 
A Város 2009.évben nettó 320.000 Ft támogatást nyújtott a Körös Volán Zrt-nek. 
 
Határozati javaslat 
 
……./2010.(VI.28.) Ökt.sz. határozat 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KÖRÖS VOLÁN Zrt.-vel (5600 
Békéscsaba, Szarvasi út 103.) kötött közszolgálati szerződésnek illetve a 30/2010.(IV.16.) KHEM-ÖM 
együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 
2009.évben nettó 320.000 Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújtott. 
 
A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a helyi közlekedést tárgyév január 1-től december 31-ig 
folyamatosan fenntartja, valamint azt, hogy a 2004.évi XXXIII.törvény 6.§-a szerint pályázati eljárás 
nélkül l a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási 
szerződést. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2010. június 15. 
 
 
 
 
       Macsári József 
         polgármester 








ii'.eg;-i id iJ í!:! ! áros Folgárm esteri tlivatel
&iiuponti lktatója


2010 JÚN 0 {


Macsári József
Polgármester Úr részére
Polgármesteri I[ivatal Szeghalom


T árgy : Váro síej les ztési bizottsági tagság me gszüntetése


Tisztelt Polgármester Úr!


Munkahely v áItoztatásom mi att, Városfej lesztés i Bizotts á gi ta gs á go m ró l lemondok.
A munkám. és a bizottsági tanácsadói munka nem teszi lehetové számomra a két pozíció
egy|ittes betöltéSét' összeférhetetlenségi szabályok miatt.
Kérem, a bizottsági tagságom megszüntetését e hónap végével, azaz május 31-el.


KöszonÖm'hogy együtt dolgozhattunk, és további sikeres munkát valamint kiváló egészséget
kívánok a jövőben is.


Üdvözlettel:


Csuta Lajos
Szegllqlom 2010-05-3i








 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 


a Képviselő-testület 2010. június 28-i ülésére 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja. 
 
1., Az Alapító okirat 14. pontja  a Bölcsőde tekintetében az alábbiak szerint 
módosul: 
 
14. Az intézmény kapacitása és évfolyamai: 
Bölcsőde: 40 fő 
- 3 csoport (2x14 fő, 1x12 fő) 
 
2., Az Alapító Okirat módosítása 2010. július 1.  napján lép hatályba. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat és a 
Bölcsőde működési engedélyének módosításával kapcsolatos további szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2010. június 16. 
 
 
 
 
 
 


Macsári József 
 polgármester 


 








     Szeghalom Város Polgármesterétől 
Szeghalom Szabadság tér 4-8. T: 371-142. 
1696-6/2010. 
 
 


M E G H Í V Ó 
 


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, Szeghalom Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének s o r o n   k ö v e t k e z ő  ülését  
 


2010. június 28-án (hétfőn) 16.00 órára 
 


ö s s z e h í v o m.  
Ülés helye: Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalának 45. sz. 
tanácskozóterme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.) 
 
N a p i r e n d: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
2./ Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület beszámolója 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
3./ Tájékoztató az önkormányzati  bizottságok munkájáról 
Előadók: Bizottsági elnökök 
 
4./ B e j e l e n t é s e k 
 
Tisztelettel kérem, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen 
megjelenni szíveskedjék. 
 
 
Szeghalom, 2010. június 14. 
 
 


Tisztelettel: 
 


         Macsári József  
                    polgármester 








TERVEZET 


KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
Amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata (H-5520 Szeghalom, Szabadság tér 
4-8 szám, képviselő: Macsári József polgármester), a továbbiakban: önkormányzat, másrészről a 
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. (H-5746 Kunágota, Rákóczi út 9., képviselő: Bon-
dár Lajos ügyvezető), a továbbiakban: szolgáltató között Szeghalom Város Önkormányzatának bel-
területére vonatkozó települési szilárd hulladék begyűjtés, szállítás és hulladék ártalmatlanítás 
közszolgáltatása tárgyában az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 
 
 
1. A szerződés tárgya, időtartama: 
 
1.1. Az önkormányzat megbízza a szolgáltatót a tárgyban hozott csatlakozási önkormányzati ha-


tározat (22/2010.(II.22.) Ökt.sz.)  alapján  Szeghalom Város Önkormányzatának belterületén 
végzendő lakossági szilárd hulladék begyűjtésével, szállításával és a hulladék ártalmatlaní-
tásával kapcsolatos közszolgáltatási feladatok elvégzésével. Az önkormányzat a szerződés 
időtartamára kizárólagosan biztosítja a szolgáltató javára ezen közszolgáltatási feladatok el-
végzésének jogát. 
A szolgáltató vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt folyamatosan és teljes körűen ellátja 
az ezzel kapcsolatos, a jelen szerződés 3.1. pontjában részletesen meghatározott tevékenysé-
geket.  


 
1.2. A közszolgáltatási szerződés 2010 július hó 1. napjától 2015 december 31. napjáig, határo-


zott időtartamra szól. A szerződés lejárta előtt legalább 6 hónappal írásban kötelesek a felek 
jelezni a további időszakra vonatkozó szándékaikat. 


 
1.3. A szerződés teljesítése során a szolgáltató teljesítési segédet, közreműködőt igénybe vehet 


amennyiben a szolgáltatás teljesítését saját erőből átmenetileg megvalósítani nem képes. 
 
 
2. Az önkormányzat kötelezettségei: 
 
2.1. Az önkormányzat a szolgáltatás megkezdését megelőzően köteles a szolgáltató rendelkezé-


sére bocsátani a szolgáltatással érintett ingatlanok tulajdonosainak lakcímét, betartva a hatá-
lyos adatvédelmi jogszabályokat. Az önkormányzat  ezen nyilvántartásában bekövetkezett 
változásokat negyedévente egyszer, legkésőbb a tárgy negyedév utolsó napjáig a szolgáltató 
rendelkezésére bocsátja, valamint a nyilvántartás egységes, frissített változatát évente egy-
szer, legkésőbb az első negyedév utolsó napjáig juttatja el a szolgáltatónak. 


 
2.2. Az önkormányzat a díjfizetésre kötelezhető vállalkozások számáról, egyéni vállalkozásokra 


vonatkozóan háromhavonta, társas vállalkozásokra vonatkozóan – adóbevallás után – évente, 
a rendelkezésére álló adatok alapján, köteles a szolgáltatónak tájékoztatást adni. 


 
2.3. Az önkormányzat köteles elősegíteni a településen folyó egyéb – közszolgáltatás körébe tar-


tozó – hulladékkezelési tevékenységek, valamint a településen működtetett különböző köz-
szolgáltatások összehangolását.  


 
2.4. Az önkormányzat köteles indokolt esetben a települési igények kielégítésére alkalmas hulla-


dék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyeket és létesítményeket kijelölni. 
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TERVEZET 


2.5. Az önkormányzat a tulajdonában, kezelésében álló közterületek, utak tisztántartásával, aka-
dálymentesítésével biztosítja, hogy a szolgáltató a vonatkozó önkormányzati rendelet szerin-
ti helyen és gyakorisággal a tárolóedényzetet hulladékszállító járműveivel akadály nélkül 
üríteni tudja. 


 
2.6. Az önkormányzat által a szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a közszolgáltatásra vonatkozó 


alapadatok: 
 


- a település belterülete: …… ha 
- lakosságszám: ….... fő 
- lakások száma: ……. db 
 - ebből családi házas ingatlan: ……. db 
 - ebből lakótelepi lakás: ……. db 
 - ebből lakatlan vagy beépítetlen ingatlan: ……. db 
- önkormányzati intézmény: ……. db 
- vállalkozások száma: …… db 
- egyéni vállalkozók száma: …….. db 
- burkolt belterületi önkormányzati utak hossza: …….. m 
- burkolatlan önkormányzati utak hossza: …….. m 
- a belterületi úthálózat teljes hossza: ……… m 


 
2.7. Az önkormányzat köteles írásban értesíteni a szolgáltatót, ha az önkormányzat kezelésében 


lévő intézményeknél az alábbi változások történnek: 
 


- az ürítés körülményeinek (hely, időpont, név-, címváltozás, egyéb) megváltozása ese-
tén 


- az ürítendő edényzet számának változása esetén  
- az edényzet meghibásodása esetén 
- bármilyen a szolgáltatót érintő észrevétel, kifogás, reklamáció, fontos információ 


esetén 
 
2.8. Az önkormányzat a szolgáltatóval történő kapcsolattartást kijelölt megbízottján keresztül 


látja el. A szerződésben az önkormányzat feladatát képező adatváltozások (2.1., 2.6.), infor-
mációk közlése, észrevételek továbbítása (2.7.) a megbízott által történik. Az önkormányzat 
a megbízott nevét, telefonszámát a szolgáltatóval írásban közli. 


 
 
 
 
 
3. A szolgáltató kötelezettségei: 
 
3.1. A szolgáltató vállalja, hogy az alább felsorolt részletességgel a közszolgáltatást a szerződés 


időtartama alatt mindvégig folyamatosan és teljes körűen ellátja. A díj az alábbiakat foglalja 
magában: 
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1. Hulladékszállítási szolgáltatás (begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás) heti egyszeri (a 


vonatkozó önkormányzati rendeletben rögzített területi leosztásból fakadóan eseten-


ként heti kétszeri) rendszerességgel. 


2. Családi házak szükség szerinti ellátása 120 literes, zárható fedelű, kerekes kukával. 


3. Lakótelepi övezetben a települési hulladékok gyűjtéséhez 1100 literes edények kihe-


lyezése. 


4. Évenként kétszer lomtalanítási akció előre meghirdetett időpontban. 


5. Évenként egyszer gépi seprés a település burkolt útjain. 


6. Évenként egyszer veszélyes hulladék gyűjtő akció előre meghirdetett módon és idő-


pontban. 


7. Lakossági szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése, gyűjtőpontonként három 


frakcióval. 


8. Az önkormányzat kezelésében lévő intézményeknek nyújtott szolgáltatás. 


9. Szociális megfontolások alapján a települések lakásszámát alapul véve az önkor-


mányzat által kijelölt 2.5 % lakás számára térítésmentességet, további 2.5 % lakás 


számára 50 %-os díjcsökkentés biztosítása. 


 
3.2. Nem képezi a szolgáltatás tárgyát a veszélyes hulladéknak minősülő és a lerakóhely által 


nem fogadott hulladék (így pl.: akkumulátor, festék, oldószer, növényvédő és permetezőszer, 
olaj, stb.) gyűjtése, valamint olyan hulladékok gyűjtése és szállítása sem, amely a szolgáltató 
alkalmazottainak testi épségét veszélyeztetheti, valamint a szállítójárművet vagy annak be-
rendezéseit megrongálhatja. 


 
3.3. A tárolóedényzet ki- és visszahelyezéséről az ürítés időpontjában a szolgáltatást igénybe 


vevő ingatlan tulajdonos, illetve használó köteles gondoskodni. 
 
3.4. A szolgáltató az ürítés során elszóródott hulladékot köteles felszedni és elszállítani. 
 
3.5. Amennyiben a szolgáltató meghibásodás, illetve előre nem látható okok miatt a szolgáltatást 


nem tudja elvégezni, annak pótlásáról köteles 48 órán belül gondoskodni. Ünnep - vagy 
munkaszüneti napra eső szállítást, amennyiben átütemezhető, köteles egy nappal előtte, vagy 
utána elvégezni. 


 
 
3.6. Felek rögzítik, hogy a lakosságnak (ingatlan tulajdonosnak, illetve használónak) kiosztott 


edényzetek tisztításáról az edény használója, egyéb edényzetek tisztításáról a szolgáltató kö-
teles gondoskodni. 


 
3.7. A szolgáltató harmadik személy szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozása esetén a 


önkormányzattal előre egyeztetett módon, külön díjazásért gondoskodik a kár helyreállításá-
ról, és a károkozó ellen hatósági intézkedést kezdeményez. 


 
3.8. A szolgáltató a vállalt szolgáltatást folyamatosan, jó minőségben köteles elvégezni, a helyi 


rendeletben meghatározott gyakorisággal. 
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3.9. A szolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minő-


ségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja, valamint a szükséges létszámú és kép-
zettségű szakember alkalmazásáról gondoskodik. 


 
3.10. A szolgáltató elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez 


szükséges fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat. 
 
3.11. A szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a települési ön-


kormányzat képviselő-testülete által kijelölt helyeket és létesítményeket veheti igénybe. 
 
3.12. A szolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapaszta-


latairól a települési önkormányzat képviselő-testületének legalább évenkénti egyszer a 
tárgyévet követő első negyedév végéig tájékoztatást nyújt, ill. költségelszámolást készít. 


 
3.13. A szolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rend-


szeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer, valamint a fogyasztók számára 
könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését és a fogyasztói 
panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását az önkormányzattal előzetesen 
egyeztetett módon végzi. 


 
3.14. A szolgáltató köteles a vonatkozó hatályos jogszabályok és a helyi rendelet betartásával el-


látni tevékenységét. 
 
 
4. Díjmódosítás: 
 
4.1. A szolgáltatási díj 2010 évben azonos a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. 


számú mellékletében rögzített díjjal. A díj mértékét az önkormányzat egyévi időszakra hatá-
rozza meg rendeletében, a jelen szerződésben írt módszer (4.5.) szerint. 


 
4.2. A díj fizetésére az ingatlan tulajdonos, illetve használó kötelezett. A díjfizetésre kötelezettek 


részére a szolgáltatás díja negyedévente utólag kerül számlázásra, melyet a kézhezvételtől 
számított 8 naptári napon belül kötelesek kiegyenlíteni.  


 
4.3. A díjhátralék keletkezését követő harminc napon belül a szolgáltató felhívja az ingatlantulaj-


donos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. A 
díjhátralék behajtására és a szolgáltató részére történő kifizetésére a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. tv. 26.§-ában írtak az irányadók. 
 


4.4. A szolgáltató a korábbi közszolgáltató által kimutatott és nyilvántartott díjhátralékokat a 
díjfizetésre kötelezettek tekintetében nyilvántartásaiba átvezeti, a korábbi díjhátralékok be-
hajtásáról a jogszabályokban meghatározott módon gondoskodik. Az önkormányzat a koráb-
bi közszolgáltató által kimutatott díjhátralékok kezelésére a jelenlegi szolgáltatót hatalmazza 
fel, amit képviselő-testületi határozattal erősít meg. A díjhátralék kezelésére vonatkozó kép-
viselő-testületi határozat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 


 
 
4.5. A közületek, vállalkozások számára szintén kötelező közszolgáltatás előírt díját a szolgáltató 


feladata beszedni a közülettel, vállalkozással kötött egyedi megállapodás szerinti értékben és 
gyakorisággal. 


 


 4







TERVEZET 


 
 
4.6. 2011-ben, s az azt követő években a szolgáltatás díjának éves növekedési üteme az alábbi 


árstruktúra szerint változik: 
 
 
 
 


 
 


K=(1+I)*Z 
ahol: 
 Z – előző évi nettó szolgáltatási díj 
 I – az éves szakmai inflációs ráta 
 K – következő évi nettó szolgáltatási díj 
 
 


A szolgáltató a naptári évre vonatkozólag a KSH által hivatalosan megadott szakmai infláci-
ós értékeket alkalmazza, a tárgyévet megelőző második év szeptember 1-je és a tárgyévet 
megelőző év augusztus 31-e közötti 12 hónap fogyasztói árindexe alapján. Amennyiben a 
hivatalosan megállapított szakmai fogyasztói árindex nem nyújt teljes mértékben fedezetet a 
szolgáltatás ellátásával kapcsolatban felmerülő összes költségre, úgy a szolgáltató, a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló,  64/2008 (III.28.) számú kormányrendeletben meghatározottak szerint ter-
jeszti elő díjemelési javaslatát. A Békés-Manifest Kft taggyűlése az előterjesztést megvitatja 
és eldönti a díjemelés mértékét, amit határozatba foglal. A határozat alapján a szolgáltató az 
éves áremelésre vonatkozó tervezetét legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31-ig az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Az önkormányzat ezt a kézhezvételtől számított so-
ron következő testületi ülésen, de maximum 30 naptári napon belül véleményezi, ill. elfo-
gadja és vállalja, hogy ezt legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig kihirde-
ti, valamint a beadvány elfogadásáról a szolgáltatót legkésőbb 30 naptári napon belül írásban 
értesíti. 
 
 


4.7. A szolgáltató az olyan nem tervezett többletköltségeket, amelyeket esetlegesen kötelező ér-
vénnyel törvényben, jogszabályban központilag előírt változások okozhatnak, – mivel ez a 
szolgáltatótól független –, a szolgáltató a változás hatálybalépésének időpontjától kezdve, az 
önkormányzattal előzetesen egyeztetett és engedélyezett mértékben, jogosult a önkormány-
zat felé érvényesíteni. Amennyiben a módosításra irányuló tárgyalások eredményre nem ve-
zetnek, a felek tartós jogviszonyát szabályozó szerződést a bíróság módosíthatja az erre 
irányadó szabályok szerint.  


 
 
4.8. A közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó módszer: 
 
  Gyűjtés, szállítás:  71 % 
   Üzemanyag:  30 % 
   Bér + közteher: 55 % 
   Javítás:  08 % 
   Egyéb:   07 % 
 
  Ártalmatlanítás:  26 % 
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   Üzemanyag:  38 % 
   Bér + közteher: 40 % 
   Javítás:  10 % 
   Egyéb:   12 % 
 
  Váll. nyereség:  03% 
 
 
 
 
5. A szerződés megszűnése, megszüntetése: 
 
5.1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 


- a benne meghatározott időtartam lejártával, 
- a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
- elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 
- felmondással. 


 
 
5.2. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően 


a szerződést felbonthatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jog-
szabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a szolgál-
tatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit 
jelentős mértékben sérti. 


 
 
5.3. Az önkormányzat képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha 
 


- a szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat 
vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a súlyos jogsértés tényét bíróság vagy 
hatóság jogerősen megállapította, 


- a szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróha-
tóan súlyosan megsértette. Amennyiben a jogsértés a szolgáltató intézkedésével elhárít-
ható, vagy egyéb módon orvosolható, a felmondás jogával akkor élhet az önkormányzat, 
ha kétszeri írásbeli kifogás ellenére a szolgáltató az írásban közöltekre nem, vagy nem 
megfelelően intézkedik. 


 
 
5.4. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha az önkormányzat a köz-


szolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a szolgáltató kétszeri felszólítása 
ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a szolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a köz-
szolgáltatás teljesítését. 


 
 
5.5. A felszólítást, kifogást, valamint az esetleges felmondást írásban, ajánlott tértivevénnyel ellá-


tott küldemény formájában kell a másik féllel közölni. 
 
 
5.6. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje legalább 6 hónap, a felmondási idő alatt a 


szolgáltató köteles a közszolgáltatást teljesíteni. 
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6. Egyéb megállapodások: 
 
 
6.1. Jelen szerződés 2010. július 01-től hatályos. 
 
6.2. A szerződés kiegészítése, módosítása csak írásban történhet.  


 
6.3. A hulladékgyűjtő járművek tárolására az önkormányzat rendelkezésre bocsájtja a felhagyott 


hulladéklerakón található járműtárolót bérleti díj ellenében a szerződés teljes időtartamára 
vonatkozólag. A bérleti díj összegét a felek 160.000 Ft + ÁFA / év összegben határozzák 
meg. 
 


6.4. A szolgáltató a közterületen elhullott kisállatok begyűjtéséről, erre a tevékenységre szakoso-
dott alvállalkozó bevonásával gondoskodik. A begyűjtött kisállat hullák a települési ideigle-
nes állati hulla tárolóban kerülnek elhelyezésre. Ezen szolgáltatási díj ellentételezése kép, az 
önkormányzat térítésmentesen biztosítja a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszol-
gálati irodát. 


 
6.5. Felek kijelentik, hogy a szerződésben rögzített megállapodásokat betartják, a szolgáltatást a 


jó együttműködés példájaként, referenciaként, a lakosok és közületek megelégedésére bizto-
sítják. A menet közben felmerülő vitás ügyeiket elsősorban egymás között rendezik. 


 
6.6. A szerződésből adódó, egymás között tárgyalásos úton nem rendezhető jogvita esetén a felek 


a Békéscsabai Városi Bíróság, ill. értékhatártól függően a Békés Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességének vetik alá magukat. 


 
6.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott minden egyéb kérdés-


ben a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, 
a Ptk., valamint az önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. 


 
A felek a jelen szerződést elolvasás után mellékleteivel együtt helybenhagyólag írták alá, az alulírott 
helyen és napon.  
 
 
 
Kelt: Szeghalom 2010. év június hó ….. napján. 
 
 
 
 
 
 ______________________ _________________________ 
 Szeghalom Város Önkormányzata Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft 
Képviseli: Macsári József polgármester Képviseli: Bondár Lajos ügyvezető 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
_______________________ 
Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző 





		KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
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    Szeghalom Város Polgármesterétől 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-142. 
 
 
 


J e l e n t é s 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, 


a Képviselő-testület 2010. június 28-i ülésére 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Képviselő-testület a 6/2010. (II. 05.) Ökt. sz. határozatával meghatározta a 
köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt 
célokat.  
Jelentem, hogy a teljesítményértékelés ennek alapján történik. 
 
A 7/2010. (II. 05.) Ökt. sz. határozat értelmében Szeghalom Város 
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága részére is meghatározta a 2010. évi 
teljesítmény követelményeinek alapját képező kiemelt célokat. 
Jelentem, hogy a határozat a Tűzoltóság részére továbbítva lett, és ez alapján 
készítik az értékelést. 
 
A 30/2010. (III. 10.) Ökt. sz. határozatban döntött Képviselő-testület a Somogyi 
B. utca - Bacsó B. u. útburkolat felújítása során, a Vízművek Zrt.-vel való 
egyeztetés alapján az ivóvíz hálózat rekonstrukciójáról (42 fm szakaszon történt 
csőtörés miatt). programnak. 
Jelentem, hogy a Vízművek Zrt. a 110-es átmérőjű gerincvezeték cseréjét 
elvégezte. (Ez része volt az ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukciós 
programnak.) 
 
41/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. határozat alapján Képviselő-testület jóváhagyta az 
Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét, amelyet minden évben el kell 
készíteni, és az év közben bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint 
aktualizálni kell. 
Jelentem, hogy a közbeszerzési eljárások végrehajtása a terv alapján történik.  
 
Képviselő-testület a 44/2010., 45/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. határozataiban, mint a 
„Közép-Békési Térség”  Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagja, 
támogatta Almáskamarás és Nagykamarás községeknek a Társulásba kért 
tagfelvételét. 
Jelentem, hogy a testületi döntést mindkét község polgármesterének, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához továbbítottam. 
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A 46/2010. (V. 31.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület megállapította 
Szeghalom város igazgatási területére vonatkozó település szerkezeti tervét. 
Jelentem, hogy ennek alapján megalkotásra került a helyi építési előírásokról 
szóló önkormányzati rendelet. 
 
50/2010. (V. 31.) Ökt. sz. határozat alapján Képviselő-testület döntött arról, 
hogy gyep művelési ágú, ipari park besorolású ingatlanát bérbe adja. 
Jelentem, hogy az erre vonatkozó haszonbérleti  szerződés elkészült. 
 
51/2010. (V. 31.) Ökt. sz. határozat értelmében módosításra került a 
Művelődési- Sport és Szabadidő Központ Alapító Okirata. 
Jelentem, hogy a határozat az Államkincstárhoz továbbítva lett, és az intézmény 
Alapító Okiratában a módosítások átvezetésre kerültek. 
 
Kérem jelentésem szíves elfogadását. 
 
Szeghalom, 2010. június 14. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


Macsári József 
polgármester 


 








Tájékoztató 
a Közbeszerzési Bizottság (2009. 06 -2010. 06.) munkájáról 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A  Közbeszerzési Bizottság  üléseit szükség szerint, az események felmerülésének 
függvényében tartotta és tartja az elkövetkező időben is. A beszámolási időszakban a Kbt. –
ben meghatározott, értékhatárt elérő beszerzések ügyében több alkalommal ülésezett a 
Bizottság.  
 
2009. évben a pályázatokon, hazai forrásokból nyert támogatások felhasználása, útépítések, 
útfelújítások, járdaépítések, Kinizsi u. közvilágítás bővítése, Óvodák fűtés korszerűsítése, 
Általános Iskola közlekedők burkolat felújítása Eü. Alapellátás épületének belső felújítása 
tárgyában a kivitelező kiválasztására folytattunk le hirdetménnyel indított egyszerű 
közbeszerzési eljárását. 
  
 Ugyancsak 2009. évben az „Integrált városközpont fejlesztés” tárgyában  a kivitelezők 
kiválasztására közbeszerzési eljárást folytattunk le. Egy-egy eljárás több, minimum három 
bizottsági ülés tartását teszi szükségessé. Az eljárását megindító testületi döntést követően a 
bizottság fogadja el az ajánlattételi felhívást, részt vesz a boríték bontási eljáráson és döntési 
javaslatot terjeszt  a nyertes ajánlattevő személyéről a Képviselő-testület elé.   
 2009. április 1 után indított közbeszerzési eljárásokban a Kbt. módosítás és a 2009. április 28 
-tól  hatályos közbeszerzési szabályzat értelmében a Bizottságnak  a Kbt. hatálya alá tartozó 
beszerzések esetében nincs döntési joga  a bírálat, illetve az eljárást lezáró döntések 
meghozatalában.  
Jelenleg a Képviselő-testület eljárást megindítós döntése alapján négy eljárás van 
folyamatban.  
 
Az  értékhatárt el nem érő beszerezések ügyében továbbra  is a bizottság jár el. Ilyen jellegű 
beszerzések ügyében valamennyi szükséges döntést a bizottság hozza, hozta meg.  
A beszámolási időszakban több ilyen jellegű eljárást folytatott le a bizottság. Így pl. a szilárd 
burkolatú utak kátyúzása, Petőfi úti Óvoda nyílászárók cseréje a ügyében a kivitelező 
kiválasztására, műszaki ellenőrök és hivatalos könyvvizsgáló  megbízására folytattunk le 
eljárást.  
A fentieken túlmenően a Közbeszerzési Bizottság folytatja le az elidegenítésre kijelölt 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok licitálás útján történő értékesítését is. 
Ilyen eljárás a beszámolási időszakban több alkalommal volt, de érdeklődés hiányában 
eredménytelen volt az eljárás.  
Összességében a beszámolási időszakban több mint harminc alakalommal ülésezet. 
 
Szeghalom, 2010-06-15. 
 
               Bartis Márton 
                       Köz.besz.biz. elnök 





