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Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


 
Iktatószám: 10-34/2016. 


M E G H Í V Ó 


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 2011. évi CLXXXIX. tv. 65. §-ban biztosított 
jogkörömben eljárva, Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő 
ülését 


2016. december 16-án (pénteken) 14.00 órára 
összehívom. 
 


Az ülés helye: Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ (Szeghalom, Tildy Z. u. 30.) 


Napirend: 


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
2./ Szociális rendelet módosítása 
3./ 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
4./ Bejelentések 
 
Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


 


Szeghalom, 2016. december 9. 


 


Tisztelettel: 


                                                             


                                                                  Macsári József 


               

























Cél: Normatíva elszámoláshoz kapcsolódó Dokumentációi vezetés hiánya - 
Normatíva elszámolás, dokumentumok vizsgálata,  elszámolás nem megfelelő elszámolás, pontatlan 
dokumentáció vizsgálat, pontossága, jogossága adatszolgáltatás,  jogszabályi 


előírás be nem tartása, 
Módszer: dokumentumok és nyilvántartások Normatíva jogtalan igénybevétel - 
ellenőrzése visszafizetési kötelezettség, kamat


fizetési kötelezettség keletkezése
Tárgya: 2016. évi állami normatíva ellenőrzése


Terjedelme     teljeskörű felülvizsgálat
Önkormányzat


Időszak:  2016. év 


Önkormányzati helyi adók átfogó Cél: a helyi adó kivetésének szabályszerűsége, Analitikus nyilvántartásbeli hiányosság,
ellenőrzése behajtásra tett intézkedések, nyilvántartások - helytelen, jogszabállyal ellentétes


egyezőségek vizsgálata. kivetés - jogszabály be nem tartása,
mentesség nyújtása - adóhiány keletke-


Szeghalom Város Módszer: Dokumentumok ellenőrzése zése, adóhiány be nem hajtása- bevétel
Önkormányzat kiesés,


Tárgya: Helyi adók átfogó ellenőrzése


Terjedelme Szúrópróbaszerű dokumentum 
ellenőrzés


Időszak: 2016. év


ellenőrzés


szükségletekfolyamatok és
szervezeti egységek


stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya,
terjedelme, ellenőrzött időszak)


Szeghalom Város 


2017. 06. hónap


Szeghalom Város Önkormányzat
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.


BELSŐ  ELLENŐRZÉSI  TERV  2017. ÉV


Az ellenőrzésre vonatkozó Az ellenőrzésEllenőrizendő ErőforrásAzonosított kockázati
tényezők típusa


Az ellenőrzés
ütemezése


Szabályszerűségi


pénzügyi


2017. 04. hónap 13 ellenőri nap


1 főés 


ellenőrzés


Szabályszerűségi 8 ellenőri nap


és 1 fő


pénzügyi







Az önkormányzati rendeletben Cél: annak megállapítása, hogy a beszerzési Helytelen nyersanyagnorma alkalma-
megállapított nyersanyagnorma, árak mennyiben támasztják alá az élelmezési zása - bevétel kiesés, belső szabályzat,
beszerzési árak összefüggésének, nyersanyagnormákat. A nyersanyagnorma jogszabályi rendelkezések be nem
és a megállapított térítési díjak összege fedezi-e a tényleges felhasználást. tartása,
ellenőrzése A térítési díjak helyesen lettek-e megállapítva. Helytelen térítési díj megállapítás - 


bevétel kiesés, vagy túlfizetés.
Intézményműködtető Központ,


Módszer: pénzügyi okmányok, dokumentumok 
ellenőrzése


Tárgya: élelmezési nyersanyagnorma és a
beszerzési árak, térítési díjak ellenőrzése 


Terjedelme:  teljeskörű felülvizsgálat


Időszak:  2016. év


2017. évre tervezett összes ellenőrzési nap: 27 ellenőri nap (216 óra)


A 2017. évi ellenőrzési terv a Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 31. § előírásai alapján készült.


_____________________
dr. Pénzely Erika


jegyző


Ellenőrizendő Az ellenőrzésre vonatkozó Azonosított kockázati Az ellenőrzés
folyamatok és stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, szükségletek


1   fő


2017.09. hónap 6 ellenőri nap


Az ellenőrzés Erőforrás
ütemezésetípusa


Szeghalom, 2016. november 21.


pénzügyi
ellenőrzés


tényezők


és 


Szabályszerűségi


szervezeti egységek terjedelme, ellenőrzött időszak)
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
 


M E G H Í V Ó 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága és 
Ifjúsági, Civil és Városfejlesztési Bizottsága 
 


2016. december 13-án (kedden) 16.00 órai 
 


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


 


Az ülés helye: Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ (Szeghalom, Tildy 
Z. u. 30.) 
 


 
Napirend: 


1./ A 2016. december 16-án tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 
2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2016. december 9. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József 
      








________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600 1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1200 1300-1600 


  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 
 


Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2016. december 16-i ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 


A helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. tv. 119. § (5) bek. szerint a helyi 
önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-ig 
hagyja jóvá. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. r. 32. § szintén így rendelkezik. 


Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján készíti 
el az éves ellenőrzési tervet. 


Az ellenőrzéshez az alábbi témajavaslatokat fogalmaztuk meg:  


- A 2017. évi állami normatíva ellenőrzése 


- A helyi adók átfogó ellenőrzése 


- Az önkormányzati rendeletben megállapított nyersanyagnorma, beszerzési árak 
összefüggésének és a megállapított térítési díjak ellenőrzése 


Kérem, hogy a Képviselő-testület, hogy a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyni 
szíveskedjen!                                           


Az előterjesztést készítette: dr. Pénzely Erika jegyző 


                                                                                                                    Macsári József 


 


Szeghalom, 2016. december 6. 


../2016.(XII.16.) HATÁROZATI JAVASLAT: 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évre a belső ellenőrzés számára a 
mellékletben szereplő ellenőrzéseket írja elő. 


 



mailto:szociroda@szeghalom.hu






Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


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


a Képviselő- testület 2016. december 16-án tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület az 113/2016. (X. 25.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Szeghalmi 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde elnevezése a következő szerint módosul „A Tündérkert 
Óvoda-Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ”. Módosul továbbá a 
telephelyek elnevezése 5520 Szeghalom, Újtelep III. u. 15. Szivárvány Tagóvoda, 5520 
Szeghalom, Fáy u. 12. sz. Mesevarázs Tagóvoda, 5520 Szeghalom, Kossuth u. 5. sz. Lurkó 
Bölcsőde, 5520 Szeghalom, Kossuth u. 18. Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület az 114/2016. (X. 25.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Szeghalmi 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde a Szervezeti és Működési Szabályzatot a 3. sz. melléklet 
szerint módosítja.  
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 115/2016. (X. 25.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Szeghalmi 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde a házirend módosítást a 4. sz. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja.  
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 116/2016. (XI. 08.) sz.  határozatával döntött arról, hogy a KEHOP-
5.2.2. Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései című konstrukcióba bevonni kívánt, 
a Szeghalom Nagy Miklós u. 4. belterület 1015. hrsz. alatt található épülethez kapcsolódó 
tervezett fejlesztés megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához hozzájárulását adja, 
illetve biztosítja az ingatlan rendelkezésre állását a fejlesztés céljára a következő fenntartási 
időszakban. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 118/2016. (XI. 22.) sz. határozatával döntött arról, hogy pályázatot 
nyújt be az MKSZ Országos Tornaterem Felújítási Program 2016-2017 keretében a szeghalmi 
Sportcsarnok felújítására. A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: 521 hrsz. A 
szeghalmi Sportcsarnok felújításának tervezett összköltsége 50.553.698 Ft. A támogatás 
mértéke 70 %, azaz  35.387.589 Ft. Az összköltséghez tervezett szükséges önerő mértéke 30 
%, azaz  15.166.109 Ft . A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az 
igényelt támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2016 évi 
költségvetésében elkülöníti, a szükséges önerőt a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja, az 
egy összegben fizetendő önrész nyertes pályázat esetén rendelkezésre áll.  
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 124/2016. (XI. 28.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Békés 
Megyei Kormányhivatal által megküldött a járásban működő kötelező felvételt biztosító 







általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel, mely szerint a 
Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában „Felvételi 
körzet: Szeghalom település közigazgatási határa.” 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 126/2016. (XI. 28.) sz. határozatával döntött arról, hogy Deim Ildikó 
nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Kecskés Ildikó, 5520 Szeghalom, Táncsics u. 29/1. 
sz. alatti lakos) Szeghalom település képviseletében részt vegyen az Arany János 
Tehetséggondozó Programba. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 127/2016. (XI. 28.) sz. határozatával döntött arról, hogy Gyöngyösi 
Alexandra nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Mihály Szeréna, 5520 Szeghalom, 
Vásártér 64. sz. alatti lakos) Szeghalom település képviseletében részt vegyen az Arany János 
Tehetséggondozó Programba. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 128/2016. (XI. 28.) sz. határozatával döntött arról, hogy Szirmai 
Dávid Gábor nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Czinege Katalin, 5520 Szeghalom, 
Jókai u. 5. sz. alatti lakos) Szeghalom település képviseletében részt vegyen az Arany János 
Tehetséggondozó Programba. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 129/2016. (XI. 28.) sz. határozatával döntött arról, hogy Vadász 
Renáta nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Farkas Renáta, 5520 Szeghalom, Újtelep 
VII. u. 5. sz. alatti lakos) Szeghalom település képviseletében részt vegyen az Arany János 
Tehetséggondozó Programba. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 130/2016. (XI. 28.) sz. határozatával döntött arról, hogy Szabadosné 
Füri Éva (Körösladány, Nadányi u. 12/1/5.) és  Szabóné Holló- Vámos Tünde (Szeghalom, 
Kolozsvári u. 37.) pályázatát formailag és tartalmilag megfelelőnek minősíti, megbízását 
javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Szeghalmi Tagintézményének vezető (magasabb vezető) beosztására. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette 


 
 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
Szeghalom, 2016. december 7. 
 
Tisztelettel:  
 Macsári József 


   polgármester 
 








SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
../2016. (XII.19.) számú rendelete  


a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.24.) rendelet 
módosításáról 


 
 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 
13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 25.§ (3) bekezdés b) pontjára, a 
32.§ (3) bekezdésére, 45.§ (3) bekezdésére a következőket rendeli el: 
 


1.§ 
 


A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.24.) rendelet 11.§ (4) 
bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) Nem állapítható meg a támogatás, ha más jogszabály alapján jár temetési hozzájárulás.” 
 
 
 


2.§ 
 


(1) Jelen rendelet 2016. december 19. napján lép hatályba, és 2016. december 20-án hatályát veszti. 
(2) A rendeletet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
 Macsári József dr.Pénzely Erika 
 Polgármester jegyző 
 








________________________________________________________________________________________________ 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2016. december 16-án tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a szociális rendeletünk módosításának tervezetét, és annak 


Indokolását 


Tavaly februárban helyeztük hatályon kívül a „régi” szociális rendeletünket, és alkottuk meg a 
2/2015.(II.24.) sz. rendeletet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról.  
2016. november 28-án a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében három pontban 
átgondolást javasolt. Két témakörben elfogadták magyarázatunkat és javítás nem szükséges. 
Egy kérdésben indokolt a módosítás. 
A rendelet 11. § (4) bekezdésben a hatályos szabályozásunk szerint temetési támogatás nem adható, 
ha az elhunyt a temetés fedezetét biztosító gyámhatósági betétkönyvvel rendelkezik. A 
kormányhivatali meglátás az, hogy a gyámhatósági betétkönyv megléte esetén is szükséges lehet a 
gyors segítség. Így a támogatás nem korlátozható ebben az esetben sem, mivel a szociális törvény 
45.§ (4) bek. ezt a szűkítést nem teszi lehetővé. 
Ezért ezt a szűkítő rendelkezést kivettük az adott bekezdésből. 
HATÁSVIZSGÁLAT : a Kormányhivatal javaslatát elfogjuk, így a rendelet-módosítás megalkotása 
szükségszerű. Eddig ilyen jogeset nem fordult elő, de természetesen a jövőben nem kizárható. 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési és egyéb jelentős következmény nem várható.  
Kérem a rendelettervezet elfogadását! 
 
Szeghalom, 2016. december 7. 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                   Macsári József 





