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

MEGHÍVÓ
A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,
Szeghalom Város
Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára
összehívom. A testületi ülés az „OTTHONUNK BÉKÉS MEGYE”
rendezvénysorozat program keretében kerül megtartásra.
Ülés helye: Művelődési Központ (Tükörterem), Szeghalom Tildy Z. u. 30. sz.
N a p i r e n d:
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előadó: Macsári József polgármester
2./ Önkormányzat 2009. évi zárszámadása
Előadó: Macsári József polgármester
3./ Szeghalmi Tűzoltóság beszámolója
Előadó: Macsári József polgármester
4./ Bejelentések
Tisztelettel kérem, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen
megjelenni szíveskedjék.
Szeghalom, 2010. április 13.
Tisztelettel:
Macsári József
polgármester

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
BIZOTTSÁG AI

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

2010. ÁPRILIS 28-ÁN (SZERDÁN)
16.00 ÓRAI
kezdettel

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

Napirend:
1./ A 2010. április 30-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. április 15.
Tisztelettel:

Macsári József
polgármester

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság Elnökétől

MEGHÍVÓ

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi és

Népjóléti Bizottsága

2010. április 28-án (szerdán) az összevont
bizottsági ülés után kb. 17.00 órai
kezdettel bizottsági ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 44. sz. tanácskozó terme (Szeghalom,
Szabadság tér 4-8. sz.)
Napirend:
- Önkormányzati lakáscsere iránti kérelem elbírálása
- Bejelentések
Kérem, hogy a bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjék.
Szeghalom, 2010. április 20.

Tisztelettel:

Dr. Farkas Erzsébet sk.
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság
elnöke

OTTHONUNK BÉKÉS MEGYE
„Közös munkánk, értékeink, hagyományaink ápolása a jövő záloga, hiszen Békés megye mindannyiunk
otthona.”

Szeghalom
„A SÁRRÉT FŐVÁROSA”
2010. április 30. (péntek)
15.30 „Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója
(Művelődési Központ)
Macsári József, Szeghalom Város polgármestere
Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke

15.45 Megyetörténeti kiállítás megnyitója (Művelődési Központ)
Sáfár Gyula, a Békés Megyei Levéltár igazgatóhelyettese

16.00 Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
(Művelődés Központ)
Ennek keretében: A megyei önkormányzat és intézményei, valamint az általuk nyújtott
közszolgáltatások bemutatása, a megye fejlesztési tervei és programjai.

Kulturális műsor, a Békés Megyei Jókai Színház szervezésében:
(Művelődési Központ)
10.30 „Játsszunk együtt” című gyermekműsor a Békés Megyei Jókai Színház művészeinek
közreműködésével

11.30 A Békés Megyei Jókai Színház Színitanház növendékeinek zenés előadása
felnőtteknek-népszerű operettek dalai és klasszikus melódiák
15.00 Szeghalmi Mazsorett Együttes bemutatója
A program keretein belül megtekinthetők a Békés Megyei Önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények
vándorkiállításai.
A Békés Megyei Jókai Színház minden kedves érdeklődőt szeretettel vár az „Otthonunk Békés megye”
rendezvénysorozaton!
Békés Megyei Jókai Színház

1.napirend
Szeghalom Város Polgármesterétől
Szeghalom Szabadság tér 4-8. T: 37l-l42.

Jelentés
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról,
a Képviselő-testület 2010. április 30-án tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 171/2009. (XI. 12.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító Program megvalósítására létrejövő „Közép-Békés és
térsége” pályázati anyag készítése során kinyilatkozta, hogy a programban
továbbra is részt kíván venni, és a pályázatban a legkedvezőbb „D” jelűt kívánja
szerepeltetni.
Képviselő-testület a fenti határozatot megerősítette a 20/2010. (II. 22.) Ökt. sz.
határozatával, és ismételten kérte Szeghalom Töviskesmajor, Halasmajor
vezetékes ivóvízzel történő ellátását a program keretében.
Jelentem, hogy a határozatok továbbítva lettek: DARFÜ Nonprofit Kft. Szeged
és Bába László részére Békéscsaba Megyei Jogú Polgármesteri Hivatalhoz.
Képviselőtestület a 2/2010. (II. 05.) Ökt. sz. határozat szerint elfogadta a 2010.
évi Közfoglalkoztatási tervet, amelynek elkészítése kötelező jellegű volt az
Önkormányzat számára.
Jelentem, hogy a közfoglalkoztatási terv végrehajtása a határozatnak
megfelelően folyamatosan történik.
A 4/2010. (II. 05.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület nem támogatta a
CANAVESANA Kft. által előterjesztett földhasználati jogot alapító
megállapodás módosítását, és a beruházás megkezdésének határidejét nem
módosította a kérelem alapján. Indítványozta a Kft.-nek, hogy mutassa be a
pályázati anyagot, amiből a beruházást meg akarja valósítani a befogadó
nyilatkozattal és az önrészről szóló igazolással együtt, amely további tárgyalási
alapot képezhez az Önkormányzattal.
Jelentem, hogy a fenti határozat a Kft. részére továbbítva lett.
8/2010. (II. 05.) Ökt. sz. határozat értelmében Képviselő-testület döntött arról,
hogy pályázatot nyújt be a Bölcsőde épületének felújítására. A felújítás során
kicserélésre kerülnek a homlokzati nyílászárók, és felújításra kerülnek a

hidegburkolatok, vizesblokkok, villamoshálózat, függőeresz csatornák,
hónaljdeszkázat és kisebb mértékben az utcafronti homlokzat.
Jelentem, hogy a pályázat értékelése már megtörtént, amely sikeres volt, mivel
az Önkormányzat támogatást nyert az épület felújítására.
12/2010. (II. 22.) Ökt. sz. határozatában Képviselő-testület meghatározta 2010.
évre szóló Munkatervét.
Jelentem, hogy ennek végrehajtása folyamatosan történik.
13/2010. (II. 22.) Ökt. sz. Képviselő-testület módosította a Városi Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratát.
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek.
Képviselő-testület a 14/2010., 15/2010. (II. 22.) Ökt. sz. határozataiban
elfogadta Tatár Krisztina Oktatási és Kulturális Bizottság tag tiszteletdíjáról
való lemondását, illetve döntött arról, hogy ez az összeg támogatásként
biztosítva lesz a bizottsági tag által megjelölt Szeplőtelen Fogantatás Plébánia
részére.
17/2010. (II. 22.) Ökt. sz. határozatában Képviselő-testület kiegészítette a
Közbeszerzési Szabályzatról szóló 138/2004. (X. 01.) Ökt. sz. határozatát.
Jelentem, hogy a szabályzat alkalmazása folyamatosan történik, annak
hatálybalépése óta.
Elfogadta Képviselő-testület az Önkormányzat Kommunikációs Tervét 20092013. évekre vonatkozóan a 18/2010. (II. 22.) Ökt. sz. határozata alapján.
Ehhez kapcsolódóan a 27/2010. (III. 10.) Ökt. sz. határozatban tudomásul vette
a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési ÁROP-os pályázattal kapcsolatos
szakértői tanulmányokat, elemzéseket.
Jelentem, hogy az anyagokat az ÁSZ előírása szerint kellett elkészíteni a
ÁROP-os pályázati anyaghoz.
A 19/2010. (II. 22.) Ökt. sz. határozata szerint Képviselő-testület, mint
árhatóság egyetértett a Békés megyei Vízművek Zrt. által megállapított,
Szeghalom városra 2010. március 1. hatállyal vonatkozó vízterhelési díj
mértékével.
Jelentem, hogy a döntést tartalmazó határozat a Békés megyei Vízművek Zrt.hez továbbítva lett.
A 21/2010. (II. 22.) Ökt. sz. határozat alapján pályázat benyújtására került sor
közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatására.

Jelentem, hogy a pályázat sikeres volt, és az Önkormányzat támogatást nyert 2
fő közfoglalkoztatás szervező bér+járulékainak biztosítására.
23/2010. (III. 10.) Ökt. sz. határozatában Képviselő-testület pályázat
benyújtásáról döntött 2010. évi EU önerő támogatás igénybevételére a
városközpont integrált fejlesztés támogatásához, saját forrás kiegészítésére. Ezt
a határozatot módosította a 32/2010. (III. 26.) Ökt. sz. határozatával, amely
szerint már nagyobb összegű támogatás igénybevételére pályázhat az
Önkormányzat.
Jelentem, hogy a pályázati anyag ennek megfelelően határidőre be lett nyújtva.
Képviselő-testület a 24/2010. (III. 10.) Ökt. sz. határozat szerint csatlakozott a
Békés Megyei Önkormányzat koordinálásával létrejövő közös gázbeszerzéshez,
és jóváhagyta az ezzel kapcsolatos Szindikátusi Szerződést.
Jelentem, hogy a döntésről szóló határozatot továbbítottam a Békés Megyei
Önkormányzathoz.
25/2010. (III. 10.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület előzetesen
egyetértett a Békés Megyei Vízművek Zrt. könyveiben nyilvántartott és a
települést megillető közművagyon átvételével abban az esetben, ha lehetőség
lesz a felszámított ÁFA visszaigénylésére.
Jelentem, hogy a döntésről szóló határozatot a Békés megyei Vízművek Zrt.
részére továbbítottam.
29/2010. (III. 10.) Ökt. sz. határozat alapján Képviselő-testület a Sport és
Civilszervezetek Bizottságának javaslatára támogatást biztosított a Sárrét a
Könnyűzenéért Alapítvány, valamint a Szeghalmi Nyugdíjasokért Alapítvány
részére.
Jelentem, hogy az Alapítványok a döntésről értesítést kaptak, és a megítélt
támogatási összeg számukra biztosított a rendezvényekhez.
Kérem jelentésem szíves elfogadását.
Szeghalom, 2010. április 15.
Tisztelettel:
Macsári József
polgármester

2.napirend
ELŐTERJESZTÉS
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010.április 30-i ülésére

BESZÁMOLÓ

Szeghalom Város Önkormányzat
2009.évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület !

Szeghalom Város

Önkormányzata Képviselő-testülete

a 2009.évi

költségvetés elfogadáskor

célkitűzésként megfogalmazta, hogy az önkormányzati intézmények biztonságos működtetése mellett folytatni
kell az önkormányzati ingatlanok felújítását, az állagmegóvást, az úthálózat korszerűsítését, a járdaépítési
beruházásokat, be kell fejezni a folyamatban lévő beruházásokat és felújításokat; ugyanakkor a pályázati
lehetőségek kihasználásával új fejlesztéseket kell indítani.
A 2009.évi zárszámadás adataiból kiderül, hogy sikerült kitűzött feladatainkat teljesíteni.
A szükséges forrásokat az intézmények működtetéséhez biztosítottuk, azok működése zavartalan volt.
A fejlesztések terén a felhalmozási kiadások elérték a 189,7 millió forintot, ami a pénzforgalmi kiadásokhoz
viszonyítva több, mint 9,2 %.

A 2009.évi gazdálkodásról a számok tükrében az alábbiakban adunk tájékoztatást:

Bevételi források:
Adat : ezer Ft

Ssz.

Megnevezés

2007

Időszak
2008

Megoszlás
2009

2009/2008

1.

Saját bevétel

374.852

425.229

430.296

%
17,9

%
101,2

2.

- ebből helyi adó
Átengedett bevétel

236.495
359.332

267.907
374.473

256.872
337.463

14,0

95,9
90,1

3.
4.

- ebből gépjárműadó
Állami támogatás
Átvett pénzeszköz

111.247
1.163.583
56.004

101.558
1.223.714
89.647

80.109
1.251.687
90.700

52,0
3,8

78,9
102,3
101,2

5.
6.

(működési célra)
Visszatérülések
Felhalmozási bevétel,

1.022
101.394

8.088
54.726

2.436
48.714

0,1
2,0

30,1
89,0

pénzeszköz átvétel
Kölcsön visszatérülés
Finanszírozási bev.
MINDÖSSZESEN:

3.734
273.198
2.333.119

5.419
145.333
2.326.179

4.229
242.949
2.408.474

0,2
10,0
100,0

78,0
167,2
103,5

7.
8.

A város gazdálkodását 2.408.474 ezer Ft (ebből 2.165.525 eFt pénzforgalmi) bevétel biztosította.
Saját bevételünk több, mint 1,2 %-al meghaladta az előző évi bázist, annak ellenére, hogy a helyi adóbevétel –
elsősorban az iparűzési adóból eredően – a 2008.évi bázishoz képest 11 MFt-al csökkent.(az adó mértéke az
adóalap 1,8 %-a→ 2008-ban 2 % volt.)
Az átengedett bevételek csökkentek, gépjármű adóból 80,1 M Ft folyt be, amely a tervezetthez képest 20M Ft-al
kevesebb. Csökkent a jövedelemdifferenciálódás mérséklésére kapott központi normatíva is.
Átvett pénzeszközök, visszatérülések tekintetében működési célra összesen 93.136 ezer Ft-ot kapott az
önkormányzat, ebből a fontosabbak:
- OEP finanszírozás

21,9 M Ft

- közhasznú foglalkoztatás

16,4 M Ft

- Kp.ktgv.szervtől, fejezetektől

41,8 M Ft

(népszavazás, iskolatej program, mozgáskorlátozottak támogatása, rendszeres gyv.támogatás,
földalapú támogatás, közlekedési verseny )
- kiegészítések, visszatérülések, ÁHT-n kívülről :

13,0 M Ft

Felhalmozási bevételként 11.125 ezer Ft realizálódott, ebből meghatározóak:
- lakossági úthozzájárulás

3.000 eFt

- földterület értékesítés

3.030 eFt

- gépjármű értékesítés

3.217 eFt

- önkormányzati lakás értékesítése

1.024 eFt

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök közül a fontosabbak:
- Kerékpárút építése

15.759 eFt

- Ford gk. vásárlás

7.035 eFt

- Tűzoltóság - vállalkozásoktól

1.000 eFt

- otthonteremtési támogatás

3.111 eFt

- PAG szakképz.hj.

5.405 eFt

- lakosságtól (viziközmű)

3.500 eFt

A 2009.évi beszámoló elkészítése után, az állami támogatások elszámolása következményeként 3.893 eFt
költségvetési követelése keletkezett az önkormányzatnak.

Az önkormányzat 2009.évi bevételeit forrásonként és intézményenként az 1./ és 2./ sz. melléklet tartalmazza.

KIADÁSOK alakulása
Az önkormányzat 2009. évi kiadási főösszege 2.060.854 ezer Ft. (ebből pénzforgalmi kiadás 2.054.635 eFt)
Adat : ezer Ft
Ssz.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Megnevezés
Működési kiadások

2007

Időszak
2008

Megoszlás
2009

%
79,3

%
102,8

931.747

-

100,5

297.593

270.149

-

90,8

364.485

364.781

432.825

-

118,6

222.641

224.557

228.673

11,1

101,8

402.468

228.123

189.691

9,2

83,2

5.883
4.382
31.302
2.226.352

6.319
0
-6.470
2.042.294

1.550
0
6.219
2.060.854

0,1
0,0
0,3
100,0

24,5
100,9

1.559.676

1.589.765

1.634.721

- ebből szem.juttatás

902.805

927.391

- m.adói járulék

292.386

- dologi kiadás
Támogatások, társ. és
szoc.pol kiadások, műk.re átadott p.eszk., ell-pbeli
jutt.
Felhalmoz.kiadások
Kölcsön
Részesedés vásárlás
Egyéb finansz.kiadás
MINDÖSSZESEN:

2009/2008

A kiadások a 2008.évhez képest mindössze 18,5 millió forinttal (0,9 %) nőttek; ezen belül a működési
kiadások összességében (személyi juttatások, dologi és szoc.politikai kiadások) közel 44,9 millió forinttal
emelkedtek. A támogatások, társadalom-és szociálpolitikai juttatások, átadott pénzeszközök a bázisszintet 1,8
%-al haladták meg; a felhalmozási kiadások nagyságrendje meghaladta a 189 millió forintot.
A személyi juttatások a 2008.évi szintet mintegy 4,4 millió Ft-al haladták meg (0,5 % növekedés).

A munkaadókat terhelő járulékok csökkenését az évközi járulékcsökkentés indukálta.
A dologi kiadásoknál

18,6 %-os növekedés figyelhető meg, elsősorban az ÁFA befizetések (kerékpárút

beruházás – fordított ÁFA finanszírozása), az igénybevett szolgáltatások, karbantartások, kisjavítások,
gyógyszerbeszerzés volumennövekedése, illetve a Viziközmű társulat tartozás-átvállalása következtében.
A társadalom- és szociálpolitikai kiadásokra (részletezve az 5. számú mellékletben) 199.305 eFt-ot fordítottunk.
Működési pénzeszköz átadás és támogatás címén 21.964 eFt került elszámolásra (5/a. melléklet).
A támogatott szervezetek a részükre megítélt támogatásokat 2009-ben maradéktalanul megkapták és a
támogatásokkal a beszámoló készítéséig elszámoltak.
A felhalmozási kiadásokról (beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszközök átadása) a 6. sz.
mellékletben adunk részletes tájékoztatást, ebből néhány említésre méltó:
Járdaépítésre, felújításra 8 MFt került felhasználásra, az önkormányzat intézményei által végzett beruházások
összértéke meghaladja a 22 MFt-ot, jelentős értékű gépjármű- és eszközberuházást hajtottunk végre több, mint
12,2 MFt értékben.
A felújítások közül a jelentősebbek:
- Lakásgazdálkodás (16,2 MFt-ot meghaladó költséggel)
- Óvoda- és bölcsődefelújítás (9,0 MFt)
- Városközpont rekonstrukció (21 MFt)
- Intézményi, saját hatáskörű felújítások (5,8 MFt)
- Ivóvíz- és szennyvízrendszer felújítása (7,2 MFt)
Több mint 50 MFt értékben történt pénzeszköz átadás felhalmozási célra (Szeghalom-Füzesgyarmat kerékpárút
építéshez, ivóvíz prg., DAREH hozzájárulás, közműfejlesztési-, otthonteremtési és belvíztámogatás)
Kölcsönökre 1.505 e Ft-ot fordítottunk.
Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 2009-ban 358 988 284 Ft ( 8. sz. melléklet)
Az önkormányzati vagyon alakulását a 10. és 19.számú melléklet mutatja be.
Tisztelt Képviselő-testület !
Úgy véljük, az évközi beszámolókkal összhangban egy kiegyensúlyozott gazdálkodásról adhatunk számot.
Kérjük, hogy a beszámolót - megismerése, megvitatása után, a mellékelt rendelet-tervezet szerint - elfogadni
szíveskedjenek.
Szeghalom, 2010.április 13.
Macsári József
polgármester

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2010.(IV…..) sz. rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2009. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, valamint az
Önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§
1.) A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat 2009.évi összesített zárszámadása
a.) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 2.431.261 ezer forintban,
b.) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 2.431.261 ezer forintban,
c.) bevételi főösszegének teljesítését 2.408.474 ezer forintban,
d.) kiadási főösszegének teljesítését 2.060.854 ezer forintban
állapítja meg az 1.sz.mellékletnek megfelelően.
2.)A helyi önkormányzat képviselő testülete a helyi önkormányzat 2009.évi zárszámadása
a.) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 2.430.498 ezer forintban,
b.) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 2.430.498 ezer forintban,
c.) bevételi főösszegének teljesítését 2.407.711 ezer forintban,
d.) kiadási főösszegének teljesítését 2.060.092 ezer forintban
állapítja meg a 2.és 3. sz.mellékletnek megfelelően.
3.) A cigány kisebbségi önkormányzat 2009.évi zárszámadása
a.) bevételi főösszegének módosított előirányzata 763 ezer forint,
b.) kiadási főösszegének módosított előirányzata 763 ezer forint,
c.) bevételi főösszegének teljesítése 763 ezer forint,
d.) kiadási főösszegének teljesítése 762 ezer forint.
4.) A helyi önkormányzat képviselő testülete a helyi önkormányzat módosított pénzmaradványát -a
8.sz.melléklet szerinti kimutatásnak megfelelőenhagyja jóvá.
3.§
A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint
jóváhagyja.
4.§

A működési bevételek és kiadások valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 9. számú
melléklet szerint fogadja el.
5.§
A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai előirányzatának teljesítését a 4. számú melléklet
szerint fogadja el.
6.§
Az Önkormányzat 2009.december 31-i állapot szerinti vagyonát és vagyonkimutatását a 10. és 19. számú
melléklet szerint, a 2009.évi egyszerűsített mérlegben szereplő adatok alapján
7 748 696 ezer Ft-ban
állapítja meg.
7.§
1.) A képviselő-testület – a 8. számú mellékletben intézményenkénti –a 2009.évi pénzmaradvány
felhasználását engedélyezi.
2.) Az önkormányzat címzetes főjegyzője és az intézmények vezetői a pénzmaradványnak 2010.évi
költségvetési előirányzatban történő átvezetéséről és a módosításról gondoskodni kötelesek.
8.§
A képviselő-testület az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12. számú, míg az egyszerűsített
eredmény kimutatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§
A cigány kisebbségi önkormányzat zárszámadását elfogadó határozatát a 18.számú melléklet tartalmazza.
10.§
A képviselő-testület a társadalom és szociálpolitikai kiadásokat és pénzeszköz átadásokat az 5.és 5./a
számú melléklet szerint elfogadja
11.§
A képviselő-testület az intézmények 2009. évi pénzellátását a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.
12.§
A képviselő-testület az immateriális javak és tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott, koncesszióba
adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13.§
A képviselő-testület az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást a 15. számú melléklet
szerint fogadja el.
14.§.
A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. számú
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
15.§

A képviselő-testület a 2009. évi létszámadatokat intézményenként, a 17. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
16.§
Az önkormányzat címzetes főjegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány
jóváhagyott összegéről az intézmények vezetőit – a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül – értesíti.
17.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.

Macsári József
polgármester

Dr. Oláh Ernő
címzetes főjegyző

Egyszerűsített mérleg
2009.

10.sz. melléklet

E Ft-ban

Megnevezés

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
D) SAJÁT TŐKE
1. Indulótőke
2. Tőkeváltozások
3. Értékelési tartalék
E) TARTALÉKOK
I. Költségvetési tartalékok
II. Vállalkozási tartalékok
F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
III. Egyéb passzív pénzügyi
elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Előző évi
költségvetési
beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záróadatai

7 041 002
9 848
5 231 666
68 642
1 730 846

7 748 696
35 249
5 409 723
86 886
2 216 838

345 555
4 843
33 522
21
353 416
91 386

483 188
4 167
60 450
23
454 669
90 046

7 524 190

8 358 051

7 026 078
305 705
6 720 373
336 727
336 727
161 385
53 311
108 074

7 780 214
305 705
7 474 509
447 640
447 640
130 197
33 099
97 098

7 524 190

8 358 051

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.
11.sz.melléklet
EFt-ban

Megnevezés

Előző évi Tárgyévi
költségköltségvetési
vetési
beszámoló beszámoló
záróadatai záróadatai

1. Záró pénzkészlet
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi
elszámolások összevont
záróegyenlege (±)
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok
maradványa (-)
4. Vállalkozási tevékenység
pénzforgalmi eredménye (-)
5. Tárgyévi helyesbített
pénzmaradvány (1±2-3-4)
6. Finanszírozásból származó
korrekciók (±)
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások
(±)
8. A vállalkozási tevékenység
eredményéből alaptevékenység
ellátására felhasznált összeg
9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel (±)
10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási
alapból folyósított pénzeszköz
maradványa
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány
13. A 12.sorból műk.célú kötelezetts.-el
terhelt pénzmaradvány
14. A 12.sorból felh.célú kötelezetts.-el
terhelt pénzmaradvány
15. A 10.sorból szabad pénzmaradvány
16. A 15.sorból műk.célú szabad
pénzmaradvány
17. A 15.sorból felhalm. célú szabad
pénzmaradvány

348 921
-11 564

449 099
-1 482

81 645

92 372

-

-

255 082

355 268

- 4 845

3 722

-

-

-

-

-

-

250 237

358 990

-

-

36 415

38 089

-

11 498

-

26 591

213 822
-

320 901
95 490

-

225 411

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2009.

12.sz.melléklet

(Adatok : eFt)
Sorszám

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37-38.
39.
40.
41..
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Megnevezés

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb folyó kiadások
Műk.célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás
Végleges műk.pénzeszközátadás áht.-n kívülre
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Felh.célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás
Végleges felh.pénzeszközátadás áht.-n kívülre
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12)
Hosszú lejáratú hitelek
Rövid lejáratú hitelek
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen (14+….+17)
Pénzforgalmi kiadások (13+18)
Pénzforgalom nélküli kiadások
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen
Kiadások összesen (19+..+22)
Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
Végleges műk.pénzeszközátvétel áht.-n kívülről
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
Felh.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
Végleges felh.célú p.eszk.átvétel áht-n kívülről
Támogatások, kiegészítések
32.-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
Ktgvetési pénzforg. bev. összesen (24+….+28+30+31+32+34+35)
Hosszú és rövid lejáratú hitelek felvétele
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
Finanszírozási bevételek összesen (37+..40)
Pénzforgalmi bevételek (36+41)
Pénzforgalom nélküli bevételek
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
Kiegyenlítő, átfutó, függő, bevételek összesen
Bevételek összesen (42+….+45)
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

Eredeti
Módosított
Előirányzat
932 398
290 907
416 658
195 269
16 675
12 462
72 164
31 770
14 474
6 000
0
1 988 777
0
0
0
0
0
1 988 777
127 319
0
0
2 116 096
83 864
610 428
25 615
10 044
21 225
0
129 601
0
1 139 772
1 139 772
2 000
0
2 022 549
0
0
0
0
2 022 549
93 547
0
0
2 116 096
0
0
0

983 105
292 678
506 467
204 224
17 723
7 404
71 747
77 835
40 182
22 328
6 000
300
2 229 993
7 559
0
0
0
7 559
2 237 552
193 709
0
0
2 431 261
109 046
592 854
85 299
3 052
24 724
0
81 930
0
1 277 985
1 277 985
2 000
0
2 176 890
7 559
0
0
7 559
2 184 449
246 812
0
0
2 431 261
0
0
0

Teljesítés

931 747
270 149
432 825
204 217
17 053
7 404
69 412
70 077
37 618
12 583
1 250
300
2 054 635
7 559
0
0
0
7 559
2 062 194
0
- 1 340
2 060 854
149 503
618 256
90 013
3 124
18 152
1 024
29 537
0
1 251 687
1 251 687
3 173
1 056
2 165 525
7 559
0
0
7 559
2 173 084
246 812
0
- 11 422
2 408 474
357 702
0
0

Egyszerűsített eredménykimutatás
2009.
13. sz. melléklet
E Ft-ban

Megnevezés

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (-)
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (1-2)
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő
értékcsökkenési leírás (-)
5. Alaptevékenység ellátására felhasznált
és felhasználni tervezett eredmény (±)
6. Pénzforgalmi eredményt külön
jogszabály alapján módosító egyéb tétel
(±)
7. Vállalkozási tevékenység módosított
pénzforgalmi eredménye (3-4-5±6)
8. Vállalkozási tevékenységet terhelő
befizetés
9. Tartalékba helyezhető összeg

Előző évi
költségvetési
beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záróadatai
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szeghalom Város Önkormányzata
Szeghalom
Szabadság tér 4-8.
5520

20.sz.melléklet

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
Az Önkormányzatnál 2009.évben végzett belső ellenőrzésekről
Szeghalom Város Önkormányzat intézményei belső ellenőrzési feladatait a Szeghalom Kistérség Többcélú
Társulás által alkalmazott belső ellenőrök végzik el.
Az ellenőrzések az ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján kerültek elvégzésre
A Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat által fenntartott intézményeknél 2009. évben az alábbi
belső ellenőri vizsgálatokra került sor:
1./ 2008.évi normatíva elszámolást megalapozó adatok vizsgálata*
2./ Az Önkormányzat leltározási tevékenységének utólagos vizsgálata
3./ A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) vizsgálata
4./ Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola pénzügyi- gazdasági átfogó ellenőrzése

Az Ötv.92.§ (10) bekezdése kimondja, hogy:
A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést,
valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján
készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel
egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti.
A fentiek alapján az alábbiakban mutatjuk be a vizsgálatok megállapításaihoz, javaslataihoz készített
beszámolót:

* Általános Iskola, PAG-SZESZI, Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Ellenőrzést
végző
személy
Nagyné Kiss
Éva

Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzés témája

2009.január
19.-február 13.

Normatív állami
hozzájárulások
elszámolását
megalapozó adatok
vizsgálata a
fenntartott
intézményeknél

Nagyné
Látkóczki
Margit

2009.december
14-31.

A Polgármesteri
Hivatal leltározási
tevékenységének
utólagos vizsgálata

Nagyné Kiss
Éva

2010.január
18-21.

A folyamatba épített
előzetes, utólagos és
vezetői ellenőrzés
(FEUVE) vizsgálata

Nagyné Kiss
Éva

2009.július 624.

Belső
szabályozottság

VIZSGÁLATI MÁTRIX
Megállapítások,
Intézkedések
javaslatok
Az elszámolást
megalapozó
dokumentumok az
érintett
intézményeknél
rendelkezésre állnak, a
nyilvántartások
alátámasztják a
hozzájárulások
elszámolását
A tevékenység a
szabályzatban
foglaltaknak
megfelelően,
szervezetten, a célok
meghatározásával
kerül elvégzésre. A
leltározási tevékenység
valamennyi fázisa jól
szervezett,
következetes
munkavégzésként
értékelhető
Valamennyi
szabályozás alkalmas
gyakorlati
alkalmazásra,
funkciójának
betöltésére
Belső szabályzatok
aktualizálása,
kiegészítése, hiányzók
pótlása

Felelős megjelölése

Határidő

-

-

-

-

-

-

A javaslati részben tett
megállapítások
gyakorlati alkalmazása

Lőrincz Gyuláné vezető
főtanácsos

folyamatosan

Évente történő
aktualizálás

gazdaságvezető

2010. március
1.

Kötelezettségvállalá
s nyilvántartása

Naprakész
nyilvántartás
biztosításának
szükségessége

Nyilvántartás vezetése

gazdaságvezető

folyamatos

Szabadságnyilvántartás,
engedélyezés
Házipénztári
pénzkezelés

Engedélyezés
nyilvántartása

Engedélyezés
nyilvántartása

gazdaságvezető

folyamatos

Szabályzatban
megfogalmazott
előírások betartása
Nyilvántartás,
szabályos kezelés
betartása
Naprakész
nyilvántartás vezetése,
szakmai tartalom
biztosítása szükséges
Az eszközcsoportok
besorolását, értékelését
a követelések
elismertetését
biztosítani kell

Szabályzatban
megfogalmazott
előírások betartása
Nyilvántartás vezetése,
nyomtatványok kezelése

gazdaságvezető

folyamatos

gazdaságvezető

folyamatos

Naprakész
nyilvántartás vezetése,
szakmai tartalom
biztosítása szükséges
Tárgyi eszköz
gazdálkodás,
szabályozás
felülvizsgálata,
követelések
elismertetésének
nyilvántartása

gazdaságvezető

folyamatos

gazdaságvezető

2010. március
1.

Szigorú számadású
nyomtatványok
kezelése
Előirányzatváltozások
nyilvántartása
Immaterális javak,
tárgyi eszközök
besorolása,
értékelése,
követelések
elismertetése

Szeghalom, 2009. április 13.
Macsári József
Polgármester

Szeghalom Város Önkormányzata
Szeghalom
Szabadság tér 4-8.
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A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetése
2009.évben a Városi Polgármesteri Hivatalban és az önállóan gazdálkodó és működő intézményekben

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2009.évben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program keretében
megkezdődött a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése;
1. állapot- és szükségfelmérések alapján elemzések készültek az alábbi területeken:
- szervezet és működése
- infrastruktúra felmérése
- tervezési folyamatok
- irányítási folyamatok, felelősségi és hatáskörök
- belső ellenőrzés
- költségvetés tervezésének és ellenőrzésének folyamatai
- döntéstámogatás folyamatai.
2. a felmérések és elemzések alapján szakértői tanulmányok készültek
3. a fentiek alapján kidolgozásra kerültek a képzési anyagok, megtörtént a képzés és
számonkérés.
A gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok aktualizálása határidőre megtörtént.
Az ellenőrzési nyomvonalba beépítésre került az egyes tevékenységek elvégzésére vonatkozó
jogszabályok, szabályzatok megnevezése.
Pontosításra került a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje. Elkészítettük a
kockázatkezelés eljárásrendjét.
Gondoskodtunk az operatív gazdálkodás során a működésbeli hibák megelőzésére, feltárására,
illetve kijavítására kialakított kontrollok megbízható működéséről. (szakmai igazolások,
ellenjegyzések, érvényesítési feladatok szabályainak betartása)
A költségvetési tervezés során ellenőrzésre került az intézmények és a hivatali szervezeti egységek
által benyújtott költségvetési igények teljesíthetősége.
Folyamatosan ellenőrzésre került a kiemelt előirányzatok teljesítése.
A kötelezettség-nyilvántartást a főkönyvi programrendszer alkalmazásával naprakésszé tettük.
A számviteli előírásoknak megfelelően végeztük az analitikák és a főkönyv egyeztetését.
Az önkormányzati beszámoló készítése során megtörtént az intézményi beszámolók felülvizsgálata.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésének
tapasztalatairól szóló tájékoztatók alapján megállapítható, hogy:

•

•
•
•

Minden intézmény a FEUVE által szabályozott ellenőrzési nyomvonalnak
figyelembe vételével végzi tevékenységeit. Az intézmények rendelkeznek a jogszabályok által előírt
szabályzatokkal, melyek aktualizálását folyamatosan elvégzik. A Péter András Gimnázium és
Szigeti Endre Szakképző Iskola átfogó belső ellenőrzése során tett megállapítások, javaslatok
alapján módosításra kerültek a gazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartások és szabályzatok.
A 2009-es gazdasági évben a szabályokat betartva készítették el a költségvetést.
Az előírásoknak megfelelően tájékoztatást adtak a gazdálkodás adatairól ( havi
pénzforgalmi jelentések, negyedéves költségvetési jelentések).
A szabályzatok és a munkaköri leírások betartása biztosították az intézmények gazdálkodásának
összehangolt működését.

Szeghalom, 2010. április 13.
Dr.Oláh Ernő
Címzetes főjegyző
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3.napirend
Szeghalom Város Önkormányzat
Hivatásos Tűzoltósága
Szeghalom, Széchenyi út. 2-8 sz.
Szám: 80/2010. tpk.

Szeghalom Város Önkormányzat
Címzetes Főjegyzőjének
Dr. Oláh Ernő Úr
Szeghalom.
Tisztelt Főjegyző Úr!
Mellékelten megküldöm Szeghalom Város Önkormányzat Hívatásos Tűzoltósága 2009. évi munkájáról készült
beszámolót, a soron következő képviselő testületi ülésre.
Kérem , hogy a beszámolóhoz mellékelni szíveskedjen a 68/2010. tpk. számú Polgármester Úrnak irt levelemet
is.

Szeghalom, 2010. április 19.

Tisztelettel:
(:Jakab Mihály:)
tüzoltó alezredes
tűzoltósági tanácsos
parancsnok
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Szeghalom Város Önkormányzat
Hivatásos Tűzoltósága
Szeghalom, Széchenyi út. 2-8. sz.

BESZÁMOLÓ
Szeghalom Város Önkormányzat Hívatásos Tűzoltósága
2009. évi munkájáról.
Tisztelt Képviselő Testület!
Szeghalom Város Önkormányzat Hívatásos Tűzoltósága a végzett munkájáról utoljára 2009. májusában számolt
be a képviselő testületnek.
A beszámolót a testület a végzett munkáról jónak értékelte.
Az önállóan gazdálkodó hívatásos tűzoltóság a fő feladatát képező tűzoltási és műszaki mentési tevékenység
végzésén túl mindent megtesz annak érdekében, hogy a város és az illetékességi terület minden települése részére
a maximális segítséget megadja.
A sok éve meglévő jó kapcsolatnak köszönhetően bátran kérik segítségünket különféle

problémák

megoldásához.
A jó együttműködéshez szorosan kapcsolódik az a tény is, hogy feladatainkat igyekszünk mindig magas
színvonalon elvégezni. Ennek alapja pedig a személyi állomány szakmai hivatástudata, hozzáértése,
elhívatottsága és magas fokú szakmai ismerete.
A végzett munkánkat nemcsak a képviselő testület és a lakosság értékeli, hanem a szakmai felügyeletet ellátó
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is. A felügyeleti
ellenőrzések rendszeresek, minden szakterületre kiterjednek. Rendszeresen vizsgálják a tűzoltási és műszaki
mentési, tűzmegelőzési tűzvizsgálati és személyzeti szakterületet.
A felügyeleti ellenőrzéssel egyetlen esetben sem állapítottak meg olyan hiányosságot, amely azonnali intézkedést
igényeltek volna.
Minden esetben az volt a tapasztalatunk, hogy az ellenőrzések segítőkészek voltak, a kapcsolatunk folyamatosan
korrekt volt.
A tűzoltóság által végzett munkáról az előttünk álló feladatokról Polgármester Úrnak rendszeresen beszámolok.
Ezen felül a jó a kapcsolat az önkormányzattal, a terület önkormány-zataival is, valamint a településeken működő
intézményekkel, illetve azok vezetőivel.
Minden hozzánk forduló problémáját igyekszünk maradéktalanul megoldani. Úgy ítélem meg, hogy az állomány
munkájára minden esetben lehet számítani.
Előző beszámolómban is foglalkoztam vele, hogy a parancsnokság létszáma 2008-tól 14 fővel emelkedett. Ennek
megfelelően a napi készenléti létszámunk ll fő. Ettől az időtől 3 gépjárművel tudunk vonulni tűz- és káresetekhez.
Ezzel nagymértékben emelkedett a működési területünkön élők biztonsága is.
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A legutóbb állományba kerültek beilleszkedése zökkenőmentes volt. Ma már úgy értékelhető, hogy jó volt a
kiválasztás a jelentkezők közül. Mindenki becsülettel megállja a helyét, és remélhetőleg hosszabb távon lehet rájuk
számítani.
Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a szolgálatellátás minél jobban élethívatássá váljon.
Ebben nagy segítségre vannak azok a 10-20 éves szolgálattal rendelkező kollegák is, akik az élethívatás mellett
nagy gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek.
Szakterületek munkájának értékelése.
Tűzmegelőzés:
A több mint 10 éve együtt dolgozó tűzmegelőzési osztályvezető és kiemelt főelőadó csak 2009. május 30-ig
végezte együtt a feladatát. Ugyanis Nagy István tü. alez. osztályvezető az év elején kérte nyugdíjazását és 2009.
június 01-től lett nyugdíjas. Ezt követően csak Szentesi Sándor tü. őrgy. maradt a megelőzési területen, így az ő
munkája szorossá vált. A folyamatosan érkező és tervezett munkákat több mint fél évig egyedül végezte.
Tűzmegelőzési tevékenység:
A tűzmegelőzési munkánk kiterjedt a hatósági, szakhatósági és tűzvédelmi felvilágosító területre. A fenti
területekre vonatkozó jogszabályi változások miatt nagy hangsúlyt kellett fektetni a változási megismerésére, azok
alkalmazására.

Tűzvédelmi hatósági tevékenység:
Tűzvédelmi hatósági munkánkat éves terv alapján végezzük Jogszabályi felhatalmazás alapján teszünk hatósági
intézkedéseket.
Az elmúlt 2009-es évre 70 tűzvédelmi ellenőrzést terveztünk és 62-őt hajtottunk végre.
Az ellenőrzések kapcsán igyekeztünk átfogó képet kapni az illetékességi terület tűzvédelmi helyzetéről, tűzvédelmi
előírások betartásáról.
Az ellenőrzéseket követően 33 esetben adtunk ki hatósági felhívást, az előző évi 25-tel szemben, 3 esetben kellett
munkavégzéstől eltiltást érvényesíteni a szükséges tűzvédelmi szakvizsga hiánya miatt.
Az ellenőrzések során helyszíni bírságot 2 esetben kellett kiszabni, tűzvédelmi bírság kiszabására nem került sor.
Négy esetben adtunk felmentést, eltérést az OTSZ. előírásai alól más, hasonló biztonságot nyújtó feltételek
biztosítása mellett.
Az elmúlt évben 5 (előző évben szintén 5) esetben adtunk ki automata tűzjelző berendezés létesítésére, 2 esetben
pedig használatbavételi engedélyt.
Szakhatósági tevékenység:
Az utóbbi években történt jogszabályi változások következtében kevesebb eljáráson kellett részt vennünk, azonban
ez csak látszólagos. Az eljárásoktól függetlenül ellenőrizni kell az újonnan működési engedélyt kapott
vállalkozóknál a tűzvédelmi előírások teljesítését.
2009-ben a szakhatósági ügyek száma összesen 244 volt, ami szinte megegyezik az utóbbi évek átlagával.
Lényeges változás nem következett be az építési és használatbavételi ügyek számában (építési 2009. 89, 2008. 78
használatbavétel 49-ről 38.-ra csökkent)
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A telepengedélyek száma 11-től 16-ra emelkedett, a működési engedélyek száma is csökkent 102-ről 70-re. Az
egyéb szakhatósági ügyek száma lényegesen, 55-ről 25-re csökkent.
A tűzvédelmi ügyekben tartott konzultációk száma 38-ről 49-re emelkedett, ami általában sok időt vesz igénybe. Ez
nagyrészt abból adódik, hogy a tervezők nem minden esetben követik megfelelően a jogszabályi változásokat.
Tűzvizsgálat:
A korábbi években bekövetkezett jogszabályi változások következtében a vizsgált tűzesetek száma 9 volt. Ebből 3
vizsgálat a rendőrségnek át lett adva. Az eljárást követő hatósági bizonyítványok száma az elmúlt évben 16 volt.
Itt kell megjegyezni, hogy jelenleg a tűzvizsgálatot csak azok végezhetik, akik megfelelő tanfolyamot sikeresen
végeztek el a KOK-on. Jelenleg nálunk 3 főnek van vizsgája. (Ez az országos átlagot tekintve jónak értékelhető
Tájékoztatási és propaganda tevékenység:
A tűzvédelmi tájékoztató és propagandamunkánkat éves terv alapján végezzük. A tervet rendszeresen úgy állítjuk
össze, hogy munkánkkal eljussunk a legszélesebb rétegekhez.
Rendszeres laktanya látogatásokat szervezünk óvodások, általános iskolások részére.
Rendszeresen részt veszünk falunapokon, technikai bemutatókon. Tűzoltási és mentési gyakorlatot több
alkalommal tartottunk.
Rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot a különböző időszakra jellemző tűzveszélyforrásokról. (tavaszi gaz és
avarégetés, gabona betakarítás, fűtési szezon, stb.)
Tűzoltási és műszaki mentési tevékenység:
A tűzoltóság munkájáról egyik legfontosabb mérőszáma a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység. Az utolsó tűz
év vonulási adatait tartalmazó statisztikát mellékelem.
A statisztika jól mutatja, hogy az átlagos vonulások száma évenként több mint 300.
Ezeknek a vonulásoknak nagy része az elsődleges működési területre történik, míg a segítségnyújtások átlagos
száma 60 körül van. (környező tűzoltóságok működési területére)
A kategóriaváltást követően Szeghalom város és közvetlen körzete tűzoltói védelem nélkül nem marad, mivel
segítségnyújtásra csak az I.-es gépjárműfecskendő vonul.
A készenléti állomány részére különböző (helyismereti, begyakorló, ellenőrző) gyakorlatok vannak tartva. Ezek
terveit a továbbképzési tervbe szerepeltetjük, a rendszeres felkészítés egyik fontos eleme.
Ezen túlmenően a gépkocsivezetők részére rendszeresen tartunk vezetési gyakorlatot, amely főleg az újonc
gépkocsivezető gyakoroltatását jelenti.
A gépjárműfecskendőkkel való közlekedés során baleset az utóbbi időben nem következett be.
Az állomány részére évenként több alkalommal tartunk alkoholszondás vizsgálatot.
Az ellenőrzések egyetlen alkalommal sem mutattak pozitív eredményt.
Védő és szakfelszereléssel való ellátottságunk megfelelőnek értékelhető. 2007-ben nyújtott be pályázatot az
Önkormányzat nagy értékű védőeszközökre. Ennek önrészét 2007-ben a képviselő testület megszavazta, mely 2,5
millió Ft-ot jelent.
A pályázatban szerelő eszközök, védőruhák egy része ez év elején érkezett meg. Eddig átvettünk 30 pár
védőcsizmát, 30 öltöny bevetési ruhát, ez évben 11 komplett légzőkészüléket.
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Személyzeti- és ügyviteli tevékenység:
A parancsnokság állománytábla szerinti létszáma 59 fő. Ebből 57 fő hívatásos állományú, 2 fő közalkalmazott.
Az eltelt 2 év alatt felvételre kerülők kiválasztása nem volt zökkenőmentes. Nagyon sok volt a jelentkező. A
felvétel első lépése a fizikai felmérés volt. Ennek során nagyon sokan kiestek, nem tudták teljesíteni megfelelő
időre az előírt gyakorlatot. Ezután következett az egészségügyi és pszichológiai felvétel, melyet egy független
bizottság végzett el központilag. Ezt a vizsgálatot a HM keretén belül végezték el. Az alapos vizsgálatok alapján a
felküldött személyek több mint fele nem felelt meg a követelményeknek.
Úgy ítélem meg, hogy ezek után kinevezettek igyekeznek minél jobban beilleszkedni a közösségbe, a tűzoltói
szolgálatot élethivatásuknak tekintik. 2009-ben a tűzmegelőzési osztályvezető 2009. május 31-i hatállyal
nyugállományba vonult, ebbe a beosztásba lett megbízva Szentesi Sándor őrgy.
A felsőfokú állami iskolai végzettséggel rendelkező Hollósi Károly megelőzési kiemelt főelőadónak lett kinevezve,
egyúttal az önkormányzati miniszter hadnaggyá nevezte ki.
Az év folyamán felvételre került egy fő beosztott és egy fő közalkalmazott.
Egy fő közalkalmazott munkaviszonya megszünt. 2009-ben egy fő az alapfokú tanfolyamot elvégezte, illetve 2 fő
végezte el a zászlósképzőt. (egy fő szolgálatparancsnok- helyettesnek, egy fő pedig szerparancsnok lett kinevezve.)
Az állomány a soros járandóságait minden esetben megkapta. Ezen felül különféle elismerések adományozására
került sor.
Szolgálati jel:

2008.

2009

10 éves

1

4 fő

30 éves

-

1 fő

35 éves

1

Jubileumi jutalom:
25 éves

2

4 fő

30 éves

-

1 fő

35 éves

1

l fő

40 éves

-

1 fő

11

9 fő

Parancsnoki jutalom:

2009-ben a Magyar Köztársaság Elnöke az Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta számomra.
Jelenleg egy munkaügyi bírósági per van folyamatban a tűzoltóság ellen, melynek befejezésének ideje még látható.
Gazdasági tevékenység:
A parancsnokság gazdálkodása az elmúlt évben is zökkenőmentesnek mondhat. A felhasználási kötöttséggel járó
állami támogatást az önkormányzat rendszeresen átutalta.
Sajnos a dologi kiadásokra utalt normatíva nem elegendő, annak pótlása nagy gondot okoz. Évente 7-8 millió Ft-al
többet kell költeni, mint a kapott támogatás. Ez évben várhatóan ez a különbség még nagyobb lesz. Előzetes
számítások alapján a dologi normativa a dologi kiadások alig felét fogja biztosítani.
Anyagi helyzetünk javítása érdekében törekszünk működési bevételeinket növelni. A dologi kiadásokra kapott
összeget ennél takarékosabban nem lehet felhasználni. A laktanya külső- belső karbantartását, festését, mázolását a
személyi állomány végzi.
A gépjárművek, berendezések javítását szintén saját erőből oldjuk meg. A javításokhoz, karbantartásokhoz szinte
csak a szükséges anyagot vásároljuk meg.
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A beszámolási időszakban jelenleg egy pályázat teljesítése folyamatban van.
Az eddig átvett és a közeljövőben átvételre kerülő védőfelszerelések rövid időre megoldják a személyi védelmet.
A megvalósult kategória emelés következtében egy gépjárművel többet kell készenlétben tartani.
A jelenlegi gépjárművek életkora a következő:
MERCEDES MB 4000

10 év

BRONTO-SAURUS

15 év

TÁTRA

23 év

RÁBA

27 év

A TÁTRA és RÁBA gépjárművek fenntartása, műszaki színvonalának megtartása, javítása évente 1-1,5 millió Ftot emészt fel. Ilyen normatív támogatás mellett e gépjárművek fenntartása szinte már ma is lehetetlen.
A fenti költségekhez hozzá tartozik még az is, hogy ezek átlagfogyasztása
40 l/100 km felett van.
Évek

óta

szorgalmazom

az

önkormányzatnál,

hogy

elengedhetetlen

pályázatot

benyújtani

egy

új

gépjárműfecskendő beszerzésére. Ehhez kellene vállalni a kb. 18 millió Ft-os önrészt.
Az új, 3 évre szóló pályázati kiírás ez év márciusában jelent meg. A pályázat
benyújtásának határideje 2010. május 10. Most még rendelkezésre áll az idő a pályázat benyújtásához.
Ez azért is szükséges, mert 2 legöregebb gépjármű a jogszabályokban előírt követelményeknek nem felel meg. Az
évenkénti felülvizsgálatok elvégzését a közelmúltban végezték el az erre jogosítvánnyal rendelkező gazdálkodó
szervezet. A kiadott tanúsítványban szerepel, hogy ezeknek a következő felülvizsgálata alkalmával a szükséges
engedélyt nem kapja meg, így vonulni sem lehet velük.
Megjegyzem, hogy az érvényes gépjármű állománytábla alapján 3 vonuló és egy tartalék gépjárművel kell
rendelkezni. Nekünk is ennyi van.
Az önkormányzat által benyújtott pályázatban szerepel, hogy a laktanyák nyílászárói ki lesznek cserélve, illetve
külsejében is meg fog változni az épület. Ennek örültünk, mivel az épület nyílászáróit sok esetben csak „imádság”
tartja.
Emiatt a fűtési számláink nagyon magasak.
A korábbi időszakban az újonnan felszerelők részére nem tudtuk biztosítani az új típusú egyenruhát, illetve pénzt
nem adtunk részükre.
Ma már odáig jutott el az egyenruha gyártója, hogy az új tipusu egyenruhákat be lehet szerezni. Ez évben már be
kell szerezni a hiányzó új tipusu egyenruhákat, melyre előreláthatólag 6-7 millió Ft-ot kell fizetni. (ide tartozik,
hogy az előző évi megtakarítások erre lesznek felhasználva és tovább nem halogathatók.) Az egyenruhával való
alapellátást miniszteri rendelet írja elő.
Az elmúlt évben került megtartásra Szeghalom városában a Nemzetközi Ifjusági tűzoltótábor. A 11 napig tartó
táborban a szeghalmi fiatalokon túl lengyel, cseh, és szlovák gyerekek is részt vettek. A külföldi csapatok létszáma
mintegy 70 fő volt, kísérőkkel együtt.
A 2003. óta tart táboroztatás idején szinte a tűzoltóság dolgozójának minden – korosztálynak megfelelő - gyereke
több országban is járt.
Az elmúlt évi táboroztatás alkalmával kaptunk meghívást Csehországba.
2009. augusztusában TOUZIM város 540 éves jubileumán vettünk részt, valamint TEPLA városában megtartott
nemzetközi versenyre hívtak meg bennünket. Ebben a városban a helyi tűzoltóság megalakítója tiszteletére
- „MEMORIAL MICHALA BACI” – rendezett versenyre voltunk hivatalosak.
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Ide már csapatot nem tudtunk vinni, anyagi lehetőségeink miatt.
A tűzoltóság munkájának színvonalát igyekszünk folyamatosan magas szinten tartani.
Ehhez az alábbi feladatokat kiemelten kell kelezni:
-

Az újonnan állományba került fiatal tűzoltók szakmai tovább kell fejleszteni
A parancsnoki állománytól elvárás, hogy a fenti feladatot kiemelten kezeljék.
A parancsnokság technikai fejlesztését kiemelten kell kezelni. El kell érni, hogy a legközelebbi
pályázatra az önkormányzat önerő vállalással nyújtson be pályázatot.
Folyamatosan jó kapcsolatot kell tartani az illetékességi és működési terület iskoláival, lakosságával,
vállalkozásaival.

A tűzoltóság munkájára a jövőben is biztonsággal lehet számítani. Minden erőnkkel, igyekezetünkkel azon
vagyunk, hogy mind jobban megfeleljünk a követelményeknek, elvárásoknak.
Segítségünkre mindenki számíthat, fordulhatnak hozzánk bizalommal.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.
Szeghalom, 2010. április 19.

Tisztelettel:
(:Jakab Mihály:)
tűzoltó alezredes
tűzoltósági tanácsos
parancsnok
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3.1
Határozati javaslat
A képviselőtestület április 30.-i ülésére
Szeghalom város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnoki
beosztásának betöltésére pályázat kiírásáról
(Tervezet)
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestülete az –1990. évi LXV. Tv. 9. §. /4/
bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló, többször módosított 1996. évi XLIII. tv. 269. §. /3/ bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva - Szeghalom város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
tűzoltó-parancsnoki beosztás betöltésére pályázatot ír ki a határozat mellékleteként szerepelő
feltételekkel:
1. utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról intézkedjen.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Macsári József polgármester
2. a városi tűzoltó-parancsnoki
bírálóbizottságot kéri fel:

beosztásra

kiírt

pályázat

értékelésére az

alábbi

Dr.Farkas József alpolgármester (a munkáltatói jogkör megbízottja, a bírálóbizottság elnöke)
Dr.Takács Árpád pv.alezredes (Békés megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója)
Dr.Oláh Ernő Cimzetes főjegyző (illetékes személyügyi szerv megbízottja)
3. felkéri a bírálóbizottság elnökét, hogy a pályázatok értékelését követően tegyen javaslatot
Szeghalom város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnokának kinevezésére.
Határidő: 2010. augusztusi testületi ülés
Felelős: bizottság elnöke
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3.2
Pályázati felhívás
(Tervezet)
SzeghalomVáros Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) pályázatot ír ki SZEGHALOM VÁROS
HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA (Szeghalom, Széchenyi u.2-8) tűzoltóparancsnoki
beosztására.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Szeghalom Széchenyi u .2-8
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
-a hivatásos önkormányzati tűzoltóság tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófa elhárítási, tűzmegelőzési,
tűzvizsgálati és munkavédelmi, minősített időszaki, gazdálkodási és személyügyi feladatai ellátásának szervezése
és felügyelete,
-működési, illetékességi területén kapcsolattartás az önkormányzatokkal, a társszervekkel, a lakossággal, a
gazdálkodó szervezetekkel.
Illetmény, egyéb juttatás: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló,
többször módosított 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hszt.) és végrehajtási rendeletei alapján.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- hivatásos tűzoltótiszti állományviszony fennállása,
- felsőfokú állami iskolai végzettség,
- felsőfokú tűzoltó szakmai képesítés,
- rendészeti szakvizsga megléte vagy előírt határidőre történő elvégzésének vállalása,
- legalább 10 év hivatásos tűzoltói szolgálati jogviszony fennállása,
- legalább 5 éves tűzoltó szakmai gyakorlat a tűzoltás-műszaki mentés vagy tűzmegelőzés szakterületén tűzoltó
tiszti vagy főtiszti beosztásban,
- az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján a parancsnoki beosztáshoz
szükséges egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
- hozzájárulás az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzéshez,
- vagyonnyilatkozat megtételének vállalása.
Előnyt jelent:
- a tűzoltóság működési és illetékességi területének ismerete,
- legalább B kategóriás jogosítvány,
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettséget, képzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok, erkölcsi bizonyítvány, vagy azok személyügyi szerv által - hitelesített másolatát,
- a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetői, szakmai programot,
- a hivatásos tűzoltói állományban eltöltött idő igazolását,
- igazolást a szakmai gyakorlatról,
- nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
- nyilatkozatot az előírt „A” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés vállalásáról,
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- nyilatkozatot a rendészeti szakvizsga előírt határidőre történő elvégzéséről,
- az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot igazoló okirat másolatát.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot egy példányban, postai úton vagy személyesen kell benyújtani
Macsári József polgármester nevére, cím: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni
„Tűzoltóparancsnoki pályázat”.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2010. szeptember .19.
A kinevezés: határozatlan időre szól.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 31.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a képviselőtestület 2010. augusztus havi ülése.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást nyújt: Dr.Oláh Ernő címzetes főjegyző (Szeghalom Város
Önkormányzata) a (66) 371-412-es telefonszámon.
A pályázatok elbírálásáról, a pályázatok egyidejű visszaküldésével - a pályázatot elnyert kivételével - az
elbírálást követő 15 napon belül minden pályázó írásbeli értesítést kap.
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3.5
Szeghalom Város Polgármesterétől
Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

5750/2010

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Dr. Takács Árpád pv. alezredes, igazgató részére

Békéscsaba
Kazinczy u. 9.
5600

Tisztelt Igazgató Úr!

Mellékelten megküldöm a Szeghalom város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megüresedett parancsnoki
beosztás betöltésére kiírandó pályázat-tervezetét. A tervezetet képviselőtestületünk áprilisi ülésén fogja tárgyalni.
Kérem, szíveskedjen véleményét részemre megküldeni.

Szeghalom, 2010. március 4.

Tisztelettel:

Macsári József
polgármester
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4.3
Szeghalom Város Önkormányzata
2010. évi közbeszerzési terve1
Jóváhagyva:………./2010.(04…) Ökt. Sz. határozattal
Időbeli ütemezés
A közbeszerzés tárgya és
mennyisége2

az eljárás
megindításának, illetve a szerződés teljesítésének
közbeszerzés4
várható időpontja vagy a
megvalósításának
szerződés időtartama
tervezett időpontja

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes összesített
tájékoztató
közzétételére3?

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárási
típus

Bölcsőde felújítás

45453100-8

nemzeti

egyszerű

2010.05. hó

2011.05.30

nem

Petőfi utca felújítás

45233120-6

nemzeti

egyszerű

2010.05.hó

2011.05.30

nem

Várhelyi Ifjúsági tábor felújítása

45453100-8

nemzeti

egyszerű

pályázat függő

nem

Szelesi főgyűjtő felújítás

45247100-4

nemzeti

egyszerű

Pályázat függő

nem

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés

1

A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A
közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már
megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.
2
Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi
tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
3
Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
4
Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
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Hitelfelvétel
Villamos energia szolgáltatás Önk.
Intézményeknél
Zöldterület gondozás
(park fenntartás)

66113000-5

nemzeti

egyszerű

2010.05 hó

09310000-2

nemzeti

egyszerű

2010.06 hó

77313000-7

nemzeti

egyszerű

2010.08. hó

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

Szeghalom, 2010-04-20.
Macsári József
polgármester

2010.12.31.
2011.12.31
2011.01-2015.12

nem
nem
nem

