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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mellékelten benyújtom a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának határozatát. 
 
A levél szerint a dévaványai központú ESZI által nyújtott házi segítségnyújtás alapellátási feladat 
veszteséget termel, az állami finanszírozás nem fedezi a költségeket. Az intézmény pedig már nem 
tudja mellétenni saját költségvetéséből a hiányt. 
Ezért szükséges az önkormányzatok segítsége. 
 


1. Az önkormányzatok költségvetésükből fedezik a hiányt, ezen feladat ellátásához támogatást 
nyújtanak. További tárgyalás szükséges ahhoz, hogy a Társulási Tanács eldöntse, egyes 
önkormányzatok mennyit kötelesek fizetni, pl. lakosság szám arányában, ellátottak 
arányában, esetleg más szempont szerint. Természetesen azt is végig kell gondolni, ha egy 
település esetében veszteséges a házi segítségnyújtás, de egy másik szolgáltatás ugyanazon 
település kapcsán „hasznot hoz”, akkor hogyan alakuljon a többlettámogatás.  


2. Az önkormányzat nem fizeti ki a veszteséget. Ebben az esetben a Társulás átadja a feladatot 
a Sarkad Belváros Református Egyházközség által fenntartott Református Szociális 
Gondozási Központnak, akik „átveszik” az ellátottakat. (Az egyházak jóval több normatívát 
kapnak.) 


 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az önkormányzat álláspontját kialakítani szíveskedjenek. 
 
Fontos arra is tekintettel lenni, hogy Dévaványa kilépését jelezte. Így – ha erre sor kerül – azzal is 
számolni kell, hogy 2018. január 1. napjától mindent új alapokra kell helyezni. 
 
 
Szeghalom, 2017. április 4. 
 
                                                                                                         
 
                                                                                                          Macsári József 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika 
jegyző 
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Előterjesztés 
 


Szeghalom Város Képviselő Testülete 2017. április 24.-én tartandó nyilvános ülésére 
Szeghalom Város Településrendezési Eszköz elfogadásáról 


 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Szeghalom Város Képviselő Testülete a 57/2016. (IV.06.) Ökt. számú határozatával elfogadta 
a településrendezési eszköz (helyi építési szabályzat továbbiakban: HÉSZ ) módosítás eljárás  
megindítását. A teljes eljárás végső szakmai véleményezési szakasza lezárult. A 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (6) bek. szerint „A helyi építési szabályzat - a 
tervezett változások időbeli ütemezésének figyelembevételével - a településszerkezeti tervvel és 
a településképi rendelettel összhangban készül.”, ezért a HÉSZ elfogadása előtt módosítani 
szükséges a Képviselő Testület 46/2010. (V.31.) Ökt. számú határozatával jóváhagyott 
Településszerkezeti tervet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 
 
 


Határozati javaslat: 
 
 


I. Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a melléklet szerint 
módosítja a város 46/2010. (V.31.) Ökt. számú határozatával jóváhagyott 
Településszerkezeti tervét.  
 
Felelős: Macsári József polgármester  
Határidő: hatályba lépést követően folyamatos 


 
 
 
Szeghalom, 2017. április 24. 
        Macsári József  
        polgármester 
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Szeghalom Város Önkormányzata …… számú határozatának melléklete: 


 
Településszerkezeti terv módosítások leírása 


 
1. Mezőgazdasági ipari tevékenység végzéséhez szükséges építmények 


elhelyezése érdekében a 0247/5 hrsz-ú terület a jelenlegi „általános 
mezőgazdasági terület – szántóterületek övezete” (Má-1) helyett 
„mezőgazdasági üzemi terület” (Kmü) besorolást kap. 


Módosított Településszerkezeti Terv részlete – 0247/5 hrsz-ú terület környéke 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
(Megjegyzés: a szerkezeti tervi ábrákon sraffozás és betűjelek mutatják a rendeltetésváltozás helyét és tartalmát. 
Ezek a jelölések a jóváhagyott terven már nem fognak szerepelni)  
Indoklás: A területen található mezőgazdasági telephely fejlesztése a jelenlegi mezőgazdasági 
rendeltetési kategóriában nem oldható meg. 
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2. Mezőgazdasági ipari tevékenység végzéséhez szükséges építmények 
elhelyezése érdekében a 0247/11 hrsz-ú terület a jelenlegi „általános 
mezőgazdasági terület – gyepterületek övezete” (Má-gy1) helyett 
„mezőgazdasági üzemi terület” (Kmü) besorolást kap. 


Módosított Településszerkezeti Terv részlete – 0247/11 hrsz-ú terület környéke 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Megjegyzés: a szerkezeti tervi ábrákon sraffozás és betűjelek mutatják a rendeltetésváltozás helyét és tartalmát. 
Ezek a jelölések a jóváhagyott terven már nem fognak szerepelni)  
 
Indoklás: A területre tervezett mezőgazdasági telephely fejlesztése a jelenlegi mezőgazdasági 
rendeltetési kategóriában nem oldható meg. 
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3. Mezőgazdasági ipari tevékenység végzéséhez szükséges építmények 
elhelyezése érdekében a 0247/2 hrsz-ú terület a jelenlegi „általános 
mezőgazdasági terület – szántóterületek övezete” (Má-1), illetve a 0247/15 
hrsz-ú terület a jelenlegi „általános mezőgazdasági terület – gyepterületek 
övezete” (Má-gy1)  helyett „mezőgazdasági üzemi terület” (Kmü) 
besorolást kap.  


Módosított Településszerkezeti Terv részlete – 0247/2 és 0247/15 hrsz-ú terület környéke 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Megjegyzés: a szerkezeti tervi ábrákon sraffozás és betűjelek mutatják a rendeltetésváltozás helyét és tartalmát. 
Ezek a jelölések a jóváhagyott terven már nem fognak szerepelni)  
 


Indoklás: A területeken található mezőgazdasági telephely fejlesztése a jelenlegi 
mezőgazdasági rendeltetési kategóriában nem oldható meg. 
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4. A tényleges használatnak megfelelő területfelhasználási besorolás és 
mezőgazdasági ipari tevékenység végzéséhez szükséges építmények 
elhelyezése érdekében a 0241/10 hrsz-ú terület a jelenlegi „erdőterület – 
gazdasági erdő” (Eg), helyett általános mezőgazdasági terület – 
szántóterületek övezete” (Má-1) besorolást kap.  


Módosított Településszerkezeti Terv részlete – 0241/10 hrsz-ú terület környéke 


 
(Megjegyzés: a szerkezeti tervi ábrákon sraffozás és betűjelek mutatják a rendeltetésváltozás helyét és tartalmát. 
Ezek a jelölések a jóváhagyott terven már nem fognak szerepelni)  
 
Indoklás: A területet szántóföldként hasznosítják, az illetékes hatóság előzetes véleménye 
szerint az átlagosnál jobb minőségű szántóterület, így erdőterületi besorolása indokolatlan, 
az erdőtelepítés megvalósítására nincs szándék. A jelenlegi besorolás alapján a területen a 
gazdálkodáshoz minimálisan szükséges építmények nem helyezhetők el. 
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5. Mezőgazdasági ipari tevékenység végzéséhez szükséges építmények 
elhelyezése érdekében a 07 hrsz-ú terület 1,49 ha kiterjedésű része a 
jelenlegi „általános mezőgazdasági terület – szántóterületek övezete” (Má-
1) helyett „mezőgazdasági üzemi terület” (Kmü) besorolást kap. 


 
Módosított Településszerkezeti Terv részlete – 07 hrsz-ú terület környéke 


 
(Megjegyzés: a szerkezeti tervi ábrákon sraffozás és betűjelek mutatják a rendeltetésváltozás helyét és tartalmát. 
Ezek a jelölések a jóváhagyott terven már nem fognak szerepelni)  
 


Indoklás: A területen található mezőgazdasági telephely fejlesztése a jelenlegi mezőgazdasági 
rendeltetési kategóriában nem oldható meg. 
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6. Mezőgazdasági ipari tevékenység végzéséhez szükséges építmények 
elhelyezése érdekében a 0265/2 hrsz-ú terület a jelenlegi „erdőterület – 
gazdasági erdő” (Eg) helyett „mezőgazdasági üzemi terület” (Kmü) 
besorolást kap.  


Módosított Településszerkezeti Terv részlete – 0265/2 hrsz-ú terület környéke 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(Megjegyzés: a szerkezeti tervi ábrákon sraffozás és betűjelek mutatják a rendeltetésváltozás helyét és tartalmát. 
Ezek a jelölések a jóváhagyott terven már nem fognak szerepelni)  
 


Indoklás: A területet szántóföldként hasznosítják, az erdőtelepítés megvalósítására nincs 
szándék. A jelenlegi besorolás alapján a területen a gazdálkodáshoz szükséges tervezett 
építmények nem helyezhetők el. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







8  


7. Mezőgazdasági ipari tevékenység végzéséhez szükséges építmények 
elhelyezése érdekében a 0693/23 és 0695/7 hrsz-ú területek 8,62 ha 
kiterjedésű része a jelenlegi „általános mezőgazdasági terület – 
szántóterületek övezete” (Má-1) helyett „mezőgazdasági üzemi terület” 
(Kmü) besorolást kap. 


Módosított Településszerkezeti Terv részlete – 0693/23 és 0695/7 hrsz-ú terület környéke 


 
(Megjegyzés: a szerkezeti tervi ábrákon sraffozás és betűjelek mutatják a rendeltetésváltozás helyét és tartalmát. 
Ezek a jelölések a jóváhagyott terven már nem fognak szerepelni)  
 







9  


Indoklás: A területre tervezett, az Önkormányzat 56/2016. (V.06) Ökt. sz. határozatával 
támogatott fejlesztés megvalósítása a jelenlegi mezőgazdasági rendeltetési kategóriában nem 
oldható meg. 


8. A biológiai aktivitásérték megtartása érdekében a 0827/38-41, 0827/64, 
0829/2-5, 0829/9-10, 0834/1 hrsz-ú területek a jelenlegi „általános 
mezőgazdasági terület – korlátozott funkciójú szántóterületek övezete” 
(Má-2) helyett „erdőterület – korlátozott funkciójú gazdasági erdő” (Egk) 
besorolást kap. 


Módosított Településszerkezeti Terv részlete – a tervezett erdőterületek környéke 


 
(Megjegyzés: a szerkezeti tervi ábrákon sraffozás és betűjelek mutatják a rendeltetésváltozás helyét és tartalmát. 
Ezek a jelölések a jóváhagyott terven már nem fognak szerepelni)  
 


Indoklás: A biológiai aktivitásérték megtartásához erdőterületek kijelölése indokolt. A 
területek a Kutas főcsatorna feletti erdőterületek láncolatát egészítik ki. 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az óvoda heti és 
éves nyitvatartási idejének meghatározásáról a fenntartó dönt. Mikéné Erdei Erika, a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt 
Képviselő-testülethez, hogy intézménye nyitva tartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
  
A nyári zárva tartást telephelyenként az alábbi időpontokban tervezik: 
 
Feladat ellátási hely neve : 2017. évi nyári zárási idő Nyitási idő: 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
Petőfi u.1. 


2017. június 19. - 2017. 
július 14. 


2017. július 17. 


Szivárvány Óvoda feladatellátási hely 
Újtelep  III. u. 15. 


2017. július 31.- 2017. 
augusztus 18. 


2017. augusztus 
21. 


Mesevarázs Óvoda feladatellátási hely 
Fáy A. u. 12. 


2017. július 17.- 2017. 
augusztus 11. 


2017. augusztus 
14. 


Lurkó Bölcsőde Nem zár be.  
 


Kérem a Képviselő-testület tagjait, az óvoda nyitva tartási rendjét a fentiek szerint határozza meg. 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde nyitva tartási 
rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Feladat ellátási hely neve : 2017. évi nyári zárási idő Nyitási idő: 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
Petőfi u.1. 


2017. június 19. - 2017. 
július 14. 


2017. július 17. 


Szivárvány Óvoda feladatellátási hely 
Újtelep  III. u. 15. 


2017. július 31.- 2017. 
augusztus 18. 


2017. augusztus 
21. 


Mesevarázs Óvoda feladatellátási hely 
Fáy A. u. 12. 


2017. július 17.- 2017. 
augusztus 11. 


2017. augusztus 
14. 


Lurkó Bölcsőde Nem zár be.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Szeghalom, 2017. április 7.  
 
Az előterjesztést készítette: Valastyánné Győri Piroska 
     aljegyző                                      Macsári József  
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Éves ellenőrzési és  
 


éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 
 
 
 
 
 


A Szeghalom Város Önkormányzat   
 


2016. évi  
 


belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről 
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1.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása  
 
A belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend) előírásai szerint került 
megvalósításra polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által. A Korm. 
rend. 33. §-ban foglaltak alapján a belső ellenőr összeállította minden ellenőrzésre az 
ellenőrzési programot és elkészítette a javaslatokat is tartalmazó ellenőrzési jelentéseket 
(Korm.rend. 39. §). 
 
 
1.1.) A 2016. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 
 
 A 2016. évi belső ellenőrzések végrehajtására az éves ellenőrzési terv alapján került sor az 
alábbiak szerint: 


 
A.) 2015. évi normatíva elszámolás, dokumentációk ellenőrzése 
B.) Követeléskezelés és behajtási tevékenység ellenőrzése Szegalom Város 


Önkormányzatnál 
C.) Követeléskezelés és behajtási tevékenység ellenőrzése Szeghalom Város 


Intézményműködtető Központ intézménynél 
D.) Települési támogatás megállapítása és kifizetése, különös tekintettel a 


Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységeinek együttműködésére 
 
A 2016. évi ellenőrzési tervben feltüntetett vizsgálatok 100 %-ban teljesítésre kerültek. 
Áthúzódó ellenőrzési vizsgálatra nem került sor. 
 
Az önkormányzatnál 2016. évben terven felüli, soron kívüli ellenőrzés nem volt elrendelve. 
 
Az ellenőrzési tevékenységet elősegítette, hogy az ellenőrzési témákhoz szükséges 
dokumentációk, nyilvántartások, munkatársak rendelkezésre álltak. 
 
1.2.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 
 
1.2./a. A belső ellenőrzés humánerőforrás–ellátottsága: az 1. számú melléklet 
tartalmazza a vonatkozó adatokat 
 
Az Önkormányzat 2016. évben külső szakértő igénybevételével látta el a belső ellenőrzési 
feladatokat.  
A belső ellenőr rendelkezik a feladat ellátásához a jogszabályban – a Költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 
24.§ - meghatározott belső ellenőrökre vonatkozó általános és szakmai követelményekkel, 
szakmai gyakorlattal, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 70.§ (4) 
bekezdésében meghatározott engedéllyel a tevékenység végzésére. 
 
A belső ellenőr regisztrációs száma: 5112567 
 
2016. évben a belső ellenőr az alábbi képzésen vett részt: 
 


- Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 
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- ÁBPE - továbbképzés II. Belső ellenőrök részére, kötelező továbbképzés  
 
 
Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak, iroda az Önkormányzatnál, 
korszerű technikai és informatikai háttér, valamint az intézménynél történő ellenőrzés során 
megfelelő helyiség lett biztosítva az ellenőrzés lefolytatásához. 
 
1.2./b. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása 
 
A belső ellenőr az Önkormányzat vezetőjének közvetlen alárendelve végzi a tevékenységét, 
jelentéseit közvetlenül a vezetőnek küldi meg.  
A belső ellenőr nem vett részt az Önkormányzatnál olyan tevékenységek ellátásában, amelyek 
az Önkormányzat operatív működésével kapcsolatosak. 
A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt. 
 
1.2./c. Összeférhetetlenségi esetek  
 
A belső ellenőr esetében 2016. évben összeférhetetlenség nem állt fenn. 
 
1.2./d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
 
A belső ellenőr a munkavégzése során nem volt akadályoztatva, korlátozva.  
A bizonyosságot adó tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőrzött 
feladattal összefüggő valamennyi okmányt az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották, 
vezetőktől, munkatársaktól szóbeli információkhoz jutott, nyilvántartásokba, iratokba, 
dokumentumokba betekintést kapott. 
 
1.2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
 
A belső ellenőrzés végrehajtását illetően akadályozó tényezők nem merültek fel. Az 
ellenőrzéshez szükséges eszközellátottság, informatikai háttér, információkhoz való 
hozzájutás rendelkezésre állt. 
 
 
1.2./f. Az ellenőrzések nyilvántartása 
 
A belső ellenőr nyilvántartást (Bkr. 22. és 50) vezetett az elvégzett belső ellenőrzésekről, és 
gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. 
Az Önkormányzat a belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formátumban és elektronikus 
formátumban elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat, zárt 
helyen tartják.  A belső ellenőr által megküldött jelentések iktatásra kerülnek, ezzel biztosított 
a visszakeresési lehetőség. 
 
1.2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 
Az Önkormányzat és intézményei esetében a pénzügyi és működési kockázatok csökkentése 
érdekében az ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. A belső 
ellenőrzési tevékenység során figyelembe kell venni a Minisztérium által közzétett 
iránymutatások, módszertani útmutatók érvényesülését.  
 







Lencsilak Duo Szolgáltató Bt. 
5600. Békéscsaba, Lencsési út 10. fsz. 2. 


Adószám: 24944894-1-04      Telefon: 06-20/255-3566 
Email: ancsin.eva@t-online.hu 


 


 4 


1.3.) A tanácsadó tevékenység bemutatása 
 
A 2016-as évben a belső ellenőrt külön tanácsadó tevékenységre nem kérték fel, azonban a 
helyszíni ellenőrzések során felmerült, aktuális problémák megoldásában a belső ellenőr 
közreműködött, szakmai segítséget nyújtott.  
 
 
2.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján  
 
2.1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb 
javaslatok 
 
 
A.) 2015. évi normatíva elszámolás, dokumentációk ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés keretében vizsgálatra kerültek az alábbiak: 


- A működési feltételek ellenőrzése 
- Normatíva elszámoláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások ellenőrzése 
- A 2015. évi normatíva elszámolás ellenőrzése 


 
• A működési feltételek ellenőrzése 


 
A belső ellenőrzés vizsgálta a Szeghalom Város Önkormányzat és az általa alapított 
intézmények működésbeli feltételeire vonatkozó – Törzskönyvi kivonat, Alapító Okirat – 
dokumentumokat. 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Szeghalmi Város Önkormányzat és intézményei 
esetében rendelkezésre álltak a hatályos Törzskönyvi kivonatok, melyek tartalmazzák a 
tevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolását az  államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet alapján. 
A Szeghalmi Polgármesteri Hivatal és az intézmények Alapító Okirataiban bekövetkezett 
változások a MÁK Törzskönyvi nyilvántartásában keresztülvezetésre kerültek, melyet a 
Törzskönyvi kivonat és a Határozat dokumentál. 
 
Javaslat: 
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
 
 


• Normatíva elszámoláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások 
ellenőrzése 


 
 
- Óvoda nyilvántartásainak ellenőrzése 
 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban 
Ktv.) 2. számú mellékletében meghatározott normatív hozzájárulásokat és támogatásokat a 
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törvényben meghatározott létszám- és mutatószámok alapján lehet igénybe venni. A belső 
ellenőrzés a létszám- és mutatószámoknak a dokumentáltságát vizsgálta. Ellenőrzésre 
kerültek az Óvoda azon okmányai, melyek a 2015. évi normatíva igényléssel, elszámolással 
kapcsolatban vannak, melyek az alábbiak: 


• Óvodai törzskönyv 
• Óvodai felvételi és mulasztási napló 
 


Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározásához kimutatásokat 
készítettek a Ktv. 2. számú melléklet II.1.a pontját figyelembe véve, a 2014/2015. valamint 
2015/2016. nevelési évre. A kimutatásokban feltüntetésre került az óvodai nevelésbe felvett 
gyermek neve, születési ideje, felvétel ideje, anyja neve, lakcíme, TAJ száma. A 
nyilvántartások óvodánként, óvodai csoportonként tartalmazzák az adatokat. 
A nyilvántartásokból megállapítható az október 01, és a december 31.-i közötti időszakban 
felvett gyermekek száma.  
 
Javaslat: 
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
 
- Bölcsőde nyilvántartásainak ellenőrzése 
 
a.) Az Önkormányzat a Gyermekjóléti alapellátásokon belül a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42.§ bölcsődei 
ellátást biztosít. 
A bölcsődébe beíratott gyermekek alapnyilvántartása a „Felvételi könyv”, melynek száma 
C.3354-10.r.sz.   
Az ellenőrzés vizsgálta a bölcsődére előírt nyilvántartás vezetési kötelezettséget, mely szerint 
naponta a gondozási napokról nyilvántartást kell vezetni, és éves szinten összesíteni. 
 
A bölcsődébe beíratott gyermekek számát a „Felvételi könyv” dokumentálja. A bölcsődei 
ellátásban részesülőkről 2015. január 01-től „Az ellátási napokon az ellátást igénybe vevők 
jelen- vagy távollétének dokumentálása” elnevezésű kimutatást vezetik, bölcsődei 
csoportonként. A nyilvántartás vezetésével eleget tettek a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. 
számú mellékletében közzétett iratminta használatának.  
 
A bölcsődei felvételi könyv és a csoportonkénti létszámnyilvántartások összehasonlításra 
kerültek szúrópróbás módszerrel. 
 
A Felvételi könyv nyilvántartásban több esetben előfordult, hogy a bölcsődei ellátás 
felvételének kelte javítva lett „meszeléssel”. 
 
Javaslat: 
 
Javasolta a belső ellenőrzés, hogy az esetlegesen előforduló javítást, a szabályoknak 
megfelelően végezzék el. 
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b.) A belső ellenőrzés vizsgálta a Ktv. tv. 2. sz. melléklet III. 3.ja) pontjának betartását, mely 
szerint: 
 
„Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 
napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap 
egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.” 
 
A fentiek betartását a belső ellenőrzés „Az ellátási napokon az ellátást igénybe vevők jelen- 
vagy távollétének dokumentálása” elnevezésű - 2015. január-december közötti időszak – 
analitikus kimutatások szúrópróbaszerű vizsgálatával végezte el. 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a bölcsőde helyesen alkalmazta a Ktv. tv. 2. sz. 
melléklet III. 3.ja) pontjában leírtakat a figyelembe vehető gondozási napok számának 
megállapításánál. 
 
Javaslat: 
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
 
 
c.) A belső ellenőrzés vizsgálta a Ktv. tv. 2. sz. melléklet III. 3.ja) pontjának betartását, mely 
szerint: 
„A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen 
alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 
férőhelyszámot.” 
 
2015. évben elvégzett belső ellenőrzés során megállapításra került, hogy a 2012.03.19.-én kelt 
működési engedélyről szóló határozat szerint a bölcsőde engedélyezett férőhelyeinek száma: 
40 fő. 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy  2015. március, április és  augusztus hónapokban a 40 
fő létszámot meghaladó volt a nyilvántartásokban szerepelő összes létszám, azonban a 
hónapon belül egyetlen napon sem haladta meg az ellátotti létszám a szolgáltatói 
nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot. 
 
Javaslat: 
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
 
 
- Gyermekétkeztetés elszámolását alátámasztó nyilvántartások ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés kiterjedt a bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetés normatív támogatásának 
elszámolásához kapcsolódó nyilvántartás ellenőrzésére. 
 
A Ktv. 2. számú melléklet, Kiegészítő szabályok 5.n) pontja rendelkezik az étkeztetéshez 
kapcsolódó dokumentumokról, mely szerint: „Az elszámolás dokumentuma az élelmezési 
nyilvántartás illetve a térítési díj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat.” 
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Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja biztosította az 
Önkormányzat intézményegységeibe a (bölcsőde, óvoda) beíratott gyermekek étkeztetését, 
valamint az oktatási intézmény tanulóinak étkeztetését is.  
 
a.) Élelmezési nyilvántartás ellenőrzése 
 
Havonta kimutatást készítenek az étkezésben résztvevőkről, étkezési csoportonként (óvoda, 
bölcsőde, iskola). A kimutatásban megjelölésre kerülnek az étkezési kedvezményben (100 %, 
valamint 50 % 1-8 hó kedvezmény) részesülők. A havi kimutatásokból éves összesítő 
kimutatást készítenek, étkezői csoportonként, mely megfelel az éves „Tanúsítvány” 
formájának. Az étkezői csoportok kimutatásaiból megállapítható az éves élelmezési napok 
száma. Az étkezői csoportok kimutatásaiból éves szinten összesítik az élelmezési napok 
számát az Önkormányzat részére, mely dátummal, bélyegzővel, felelős vezető aláírásával 
ellátott dokumentum. Ez az összesítő kimutatás szolgál az Önkormányzat részére a 
gyermekétkeztetés támogatás normatíva sorainak alátámasztására.  
 
A belső ellenőrzés szúrópróbaszerűen ellenőrizte az Önkormányzat részére leadott éves 
összesítőben kimutatott élelmezési napok számát az intézmény éves kimutatásában lévő 
adattal - az óvoda, a bölcsőde és az iskola esetében – az adatok egyezősége biztosított volt. 
 
Javaslat: 
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
 
b.) A térítési díj kedvezmény jogosultságát alátámasztó dokumentumok ellenőrzése 
 
A Gyvt. 151.§ (5) bekezdése rendelkezik a gyermekétkeztetés során igénybe vehető normatív 
kedvezményről. 
 
A kedvezményes étkeztetés igénybevételére vonatkozó jogosultságot dokumentummal kell 
alátámasztani.  
Az intézménynél az étkezést igénybevevők egy része ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetési támogatásra jogosult, ezért ellenőrzésre került a térítési-díj kedvezményre 
való jogosultságot alátámasztó irat. 
 
A Gyvt. 19 - 20.§ alapján a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a 
gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben jogosult 
a kedvezmény igénybevételére. A települési önkormányzat jegyzője Határozatban rendelkezik 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról, és annak időtartamáról.  
 
Az étkezési térítési díjkedvezményre való jogosultságot alátámasztó iratok szúrópróbaszerű 
ellenőrzésére került sor. 
Az intézmény külön – külön dossziékban tárolja az iratokat (Határozat, MÁK Hatósági 
bizonyítvány a csp. folyósításáról, Nyilatkozat normatív étkezési kedvezmény igényléséhez, 
családi pótlék folyósítását dokumentáló bankszámlakivonat másolata, Orvosi igazolás stb.) 
étkezési csoportonként rendszerezve. 
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A belső ellenőrzés megállapította, hogy a szúrópróbaszerű vizsgálatra kijelölt esetekben a 
kedvezményt igénybe vevők rendelkeznek megfelelő igazolással.  
Az Önkormányzat eleget tett a Ktv. 2. számú melléklet, Kiegészítő szabályok 5.n) pontjában 
előírt nyilvántartás vezetési kötelezettségnek. 
A térítési díj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó iratok a vizsgált tételek esetében 
rendelkezésre álltak. 
 
Javaslat: 
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
 
- Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások 
elszámolásához kapcsolódó analitikus nyilvántartások ellenőrzése 
 
Szeghalom Önkormányzata az alábbi kötött felhasználású támogatások illették meg, melynek 
jogcímei az alábbiak voltak: 


• Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
• Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása 
• Lakossági közműfejlesztési támogatás 
• Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
• Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének 


támogatása 
• 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció 
• Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 
• Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 
• A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 
• Szociális ágazati pótlék 
• Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 


támogatása 
• Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő  támogatása 
• Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja 
• Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása 
• A család és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 


 
Az Önkormányzat a fenti jogcímekre juttatott támogatások felhasználását tételes analitikus 
nyilvántartásokkal támasztotta alá, pl. bérjegyzékek, számlák, kimutatások, elszámoló lapok 
stb. Minden egyes tételhez elszámoló lapot készítettek, melyben feltüntetésre került a 
támogatás jogcíme a rendelkezésre bocsátott összeg, a ténylegesen felhasznált összeg, a 
feladattal terhelt, de fel nem használt összeg, visszafizetendő összeg. 
A fenti jogcímeken kapott támogatások felhasználását precízen dokumentálták, minden tétel 
alapbizonylatokkal volt alátámasztva.  
 
Javaslat: 
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
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- 2015. évi normatíva elszámolást alátámasztó nyilvántartások ellenőrzése 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a 2015. évi normatíva elszámolását nyilvántartásokkal, 
dokumentumokkal támasztotta alá. Az elszámolást alátámasztó dokumentumokat külön – 
külön dossziékba rendszerezték az alábbiak szerint: 
 


• Szeghalom Város Önkormányzat állami támogatásának elszámolásai 
• Polgármesteri Hivatal állami támogatásának elszámolásai 
• Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja elszámolásai 
• Napközi otthonos óvoda és bölcsőde elszámolásai 
• Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális gyűjtemény 


elszámolásai 
• Művelődési, Sport, és Szabadidő Központ elszámolásai 


 
Szeghalom Város Önkormányzata a normatíva elszámolását precíz módon, normatíva 
soronként dokumentumokkal - kimutatások, normatíva elszámolási segéd táblák, bizonylatok, 
igénylő lapok, MÁK értesítések stb. - alátámasztotta. Az elszámolás alapdokumentumokban 
minden adat visszakereshető, ellenőrizhető. 
 
Javaslat: 
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
 
 


• A 2015. évi normatíva elszámolás ellenőrzése 
 
A belső ellenőrzés feladata volt Szeghalom Város Önkormányzat 2015. évi normatíva 
igénylés, módosítás és elszámolási adatainak ellenőrzése, mellyel kapcsolatos megállapítások 
az alábbiakban kerülnek részletezésre.  
 
- Óvodapedagógus létszám, bértámogatás meghatározása  
 
A Ktv. 2. számú melléklet II. 1.b.) pontja alapján lett meghatározva a számított 
óvodapedagógus létszám. 
 
Az Önkormányzat 2015. évi normatíva elszámolásában (II.1 jogcímek 26. és 28. sor) 
kimutatott óvodapedagógusok létszámadata és a bértámogatás (bér + járulék) adata egyező a 
belső ellenőrzés által kiszámolt adattal, melyek az alábbi: 
 
2015. évben 8 hónapra normatíva: 22,8 fő x 4.152.000 Ft : 12 hó x 8 hó =  63.110.400 Ft 
2015. évben 4 hónapra normatíva: 23,2 fő x 4.152.000 Ft : 12 hó x 4 hó =  32.108.800 Ft 
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- Óvoda működtetési támogatás 
 
A Ktv. 2. számú melléklet II. 2. pontja alapján az óvodaműködtetési támogatás, fajlagos 
összege: 70.000 Ft/fő/év. A létszám meghatározásánál minden gyermeket egy főként kell 
figyelembe venni. 
 
Az Önkormányzat 2015. évi normatíva elszámolásában (II.2. jogcímek 34. és 36. sor) 
kimutatott óvodaműködtetési támogatás adata egyező a belső ellenőrzés által kiszámolt 
adattal, melyek az alábbi: 
2015. évben 8 hónapra normatíva: 70.000 Ft/fő/év : 12 hó x 8 hó x 262 fő =   12.226.667 Ft 
2015. évben 4 hónapra normatíva: 70.000 Ft/fő/év : 12 hó x 4 hó x 269 fő =    6.276.667 Ft 
           
 
- Bölcsődei ellátás 
 
A Ktv. 2. számú melléklet III. 3. ja.) pontja alapján a bölcsődei ellátásban részesülők után a 
normatív támogatás fajlagos összege: 494.100 Ft/fő.  
 
A gondozási napok alapján megállapított bölcsődei ellátásban részesülők száma 2015. évben 
34 fő volt.  A 7.886 gondozási nap tartalmazza a 10 nap alatti hiányzások számát azok 
esetében, akik egész hónapban beíratottként vannak a nyilvántartásban. 
 
Az Önkormányzat 2015. évi normatíva elszámolásában kimutatott (III.3.j. jogcímek, 83. sor) 
bölcsődei ellátás támogatás adata egyező a belső ellenőrzés által kiszámolt adattal, mely az 
alábbi: 
 
34 fő x  494.100 Ft/fő/év = 16.799.400 Ft  
 
 
- Gyermekétkeztetés támogatása 
 
A Ktv. tv. 2. sz. melléklet III. 5. pontja a gyermekétkeztetés támogatása, mely szerint a 
települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk bölcsődében 
elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi 
gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. 
 
Az Önkormányzat 2015. évi normatíva elszámolásában III./5.a) jogcím 97. sorában kimutatott 
gyermekétkeztetés támogatása (bér + közteher) 31.220.160 Ft, a finanszírozás szempontjából 
elismert dolgozói létszám 19,13 fő  volt. Az adatok egyezőek a belső ellenőrzés által 
kiszámolt adattal. 
 
 
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 
támogatása 
 
A Ktv. 2. számú melléklet IV.1.d)  pontja alapján az Önkormányzat jogosult a könyvtári 
feladatainak ellátásához 1.140 Ft/fő normatívára a települési lakosságszám alapján, mely 
szerint a normatíva összege:1.140 Ft x 9.436 fő = 10.757.040 Ft. 
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Az Önkormányzat által a könyvtári és közművelődési tevékenységhez elszámolt normatív 
támogatás összege (10.757.040 Ft) megegyezett a belső ellenőrzés által megállapított 
összeggel, eltérés nem volt. 
A könyvtári támogatás 10.757.040 Ft összege megegyezik a költségvetési beszámoló 11/A 
űrlap 51. során kimutatott összeggel. 
 
 
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 
 
A Ktv. 3. számú melléklet 3. pontja alapján támogatás igényelhető a gyermekszegénység 
elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása jogcímen, pályázat benyújtásával. 
Pályázatot az a települési önkormányzat nyújthat be, amely vállalja, hogy a nyári időszakban 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára érkeztetést 
biztosít.  
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázott a nyári gyermekétkeztetés biztosítására 
3.031.600 Ft összegben. A teljes összeg felhasználásra került. A támogatásból 6.890 adag 
ételt biztosítottak a rászorulók részére. 130 fő részesült étkeztetésben 53 napon keresztül. 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a támogatás felhasználása létszámkimutatással 
alátámasztott volt. A támogatás felhasználásának elszámolása benyújtásra került. A nyári 
gyermekétkeztetés felhasználásának 3.031.600 Ft-os összege a költségvetési beszámoló 11/A 
űrlap 3. sorának 4. oszlopában megtalálható volt. 
 
- Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású 
támogatásainak ellenőrzése 
 
Az Önkormányzat különböző jogcímeken kapott kötött felhasználású támogatásokat, melyek 
felhasználásának jogcímei az alábbiak voltak: 
 


• Helyi szervezési intézkedések       2.580 e Ft 
• Nyári gyermekétkeztetés        3.032 e Ft 
• Lakossági közműfejlesztési támogatás         119 e Ft 
• Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás        280 e Ft 
• 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció      1.719 e Ft 
• Köznevelési intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás   7.956 e Ft 
• Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése    25.903 e Ft 
• Szociális feladatok egyéb támogatása    28.571 e Ft 
• Szociális ágazati pótlék      18.414 e Ft 
• Telep.önk. nyilvános könyvtári és közm.felad.támog.  10.757 e Ft 
• Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás         528 e Ft 
• 2015. évi bérkompenzáció      18.201 e Ft 
• Szoc. ágaz.kieg. pótlék támogatása     11.554 e Ft 


 
A fenti számadatok összevontan tartalmazzák az Intézmény Működtető Központ, a 
Művelődési Központ, az Óvoda, a Könyvtár és Múzeum, a Hivatal, az Önkormányzat és a 
Kistérség adatait. 
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A nyári gyermekétkeztetés és a Települési Önkormányzat nyilvános könyvtári és 
Közművelődési feladatainak támogatása az előző bekezdésekben részletezésre került. 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a kiegészítő és az egyéb kötött felhasználású 
támogatásokról analitikus nyilvántartást vezetnek, mely nyilvántartásból megállapítható 
jogcímenként és intézményenként (Intézmény Működtető Központ, a Művelődési Központ, az 
Óvoda, a Könyvtár és Múzeum, a Hivatal, az Önkormányzat, a Kistérség) a kapott és a 
felhasznált támogatás összege.  
A kiegészítő és az egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolási dokumentumai 
rendelkezésére álltak, minden számadat dokumentummal volt alátámasztva. 
 
Javaslat: 
 
A 2015. évi normatíva elszámolás ellenőrzése részhez a belső ellenőrzés részéről javaslat nem 
került megfogalmazásra. 
 
 
 
 
B.) Követeléskezelés és behajtási tevékenység ellenőrzése Szegalom Város 
Önkormányzatnál  
 
 
Az ellenőrzés keretében vizsgálatra kerültek az alábbiak: 


- 2015. december 31-i fordulónapon fennálló követelések 
- Követelések működési- és felhalmozási bevételre 
- Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel kapcsolatos követelések 
- Követelések behajtására tett intézkedések 
- A követelések behajthatatlanná minősítése, leírása, elengedése 


 
 


• 2015. december 31-i fordulónapon fennálló követelések 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a 2015. december 31-i költségvetési beszámolójában 
27.002 ezer forint követelést mutatott ki. 
 
A fenti mérlegadatok azt mutatják, hogy a követelések állománya a 2015-ös év során az előző 
évi záró értékhez viszonyítva csökkent 8.821 ezer forinttal. 2015. január 1-én az összes 
követelés 35.823 e Ft volt, mely követelésállomány az év végére 27.002 ezer forintra 
változott. 
 
A 2015. december 31-i követelésállomány 42,9 %-át a 11.586 e Ft közhatalmi bevételek 
teszik ki, így a belső ellenőrzés ennek dokumentáltságát, nyilvántartását, a hátralékok 
beszedésére tett intézkedéseket kiemelten vizsgálta. 
 
- Közhatalmi bevételek 
 
A mérlegben szereplő 11.586 e Ft közhatalmi bevételek a következő táblázatban vannak 
felsorolva: 
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Megnevezés Forint 
Építményadó 1 048 484 
Vagyoni típusú adó összesen 1 048 484 
Iparűzési adó 4 735 275 
Idegenforgalmi adó 252 700 
Gépjárműadó 1 488 397 
Talajterhelési díj 311 363 
Termékek és szolgáltatások adói összesen 6 787 735 
Pótlék 2 725 109 
Bírság 88 020 
Egyéb 937 206 
Egyéb közhatalmi bevételek összesen 3 750 335 
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre összesen 11 586 554 
 
A fenti táblázat adatairól 2015. december 31-i fordulónappal leltár készült. 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a 2015. december 31-i költségvetési beszámoló 
mérlegsorában található 11.586 ezer forintos „költségvetési évben esedékes követelések 
közhatalmi bevételre” összegét az Önkormányzat leltárral alátámasztotta.  
 
Közhatalmi bevételek szabályozottsága: 
 
Helyi adók 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása szerint a 
települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel helyi adókat vezethet be az 
illetékességi területén.  Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő 
helyi adókat vezette be: 
 
 Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/1991. (IX.26.) számú a 


módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet az építményadóról 2004. január 
1-től hatályos  


 
 Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012.(X.30.) számú 


rendelete az Iparűzési adóra vonatkozóan 2013.01.01-től hatályos 
 
 Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(XII.01.) számú 


rendelete az Idegenforgalmi adóról 2010.01.01-től hatályos 
 
A fentiekben felsorolt helyi adó rendeletek 2015.12.31.-ig voltak hatályban, a Képviselő – 
testület 2016.01.01-től új rendeletet alkotott a helyi adókról (10/2015.(XII.01.) Kt.rend.) 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a fentiekben felsorolt Kt. rendeletekben a Htv. 
előírásai figyelembe vételre kerültek. Megállapításra került továbbá, hogy a helyi adók 
szabályozottsága biztosítva volt az Önkormányzatnál. 
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Talajterhelési díj szabályozása 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a talajterhelési díjról szóló helyi rendeletben a 
Környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV törvény előírásai figyelembe 
vételételre kerültek. A környezet terhelését szabályozó önkormányzati rendelet a belső 
ellenőrzés rendelkezésére állt. 
 
- Közhatalmi bevételek analitikus nyilvántartása 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy az építményadó, a helyi iparűzési adó, az 
idegenforgalmi adó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj, az egyéb közhatalmi bevételek 
analitikus nyilvántartása (összesítő kimutatás) a mérlegadatot alátámasztja. 
 
Az adónemek, egyéb bevételek analitikus nyilvántartása a „Követelések és kötelezettségek 
alakulása számlánként 2015.12.31.” című kimutatás. A kimutatás összesített adatokat 
tartalmaz. Az év végi összesítőben szereplő számadatok tételes kimutatása nem volt fellelhető 
az ellenőrzés során. Készítenek különböző táblázatokat, amiből nem derül ki, hogy mely 
időszak adatait tartalmazza, az értékadatok nincsenek összesítve, nem lehetett a számadatokat 
egyeztetni. (ilyen kimutatás pl. adós kimutatásban adatok: név, hely, irányítószám, út, 
építmény, ipar, gépjármű, pótlék, mutató, ikt.szám.)  
 
Javaslat: 
 
Javasolta a belső ellenőrzés az összesített számadatok tételes kimutatásokkal való 
alátámasztását, az időszak feltüntetését az adatok azonosíthatósága érdekében.  
 
 


• Követelések működési- és felhalmozási bevételre 
 
A költségvetési beszámolóban a működési- és felhalmozási bevételekkel kapcsolatos 
követeléseket meg kell bontani a költségvetési évben esedékes bevételekre és a költségvetési 
évet követően esedékes bevételekre.  
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a 2015. évi mérlegben a működési- és felhalmozási 
bevételekkel kapcsolatos követelések megbontásra kerülnek költségvetési évben esedékes, 
illetve költségvetési évet követően esedékes bevételekre. 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a 2015. december 31-i költségvetési beszámolóban 
kimutatott működési- és felhalmozási bevételek követelései leltárral alá vannak támasztva. 
 
 
- Működési- és Felhalmozási bevételekkel kapcsolatos követelések értékvesztése 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzat a mérlegadat megállapításánál 
figyelembe vette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által megfogalmazott értékvesztés 
elszámolási kötelezettséget. 
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• Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel kapcsolatos követelések 
 
A 2015. december 31-i költségvetési beszámolóban az alábbi adatok szerepelnek, mint a 
működési célra átvett pénzeszközök (Költségvetési évben esedékes), valamint a felhalmozási 
célú átvett pénzeszközök miatti követelés (költségvetési évben és a költségvetési évet 
követően esedékes követelések):  
 


Megnevezés Ezer Ft 
Költségvetési évben esedékes követelések működési célra átvett pénzeszközre összesen 905 
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre összesen 934 
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 4 440 
 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzatnál a mérlegben szereplő, működési 
és felhalmozási célra adott kölcsönöket leltárral alátámasztották. 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a működési és felhalmozási célra átvett 
pénzeszközökkel kapcsolatos követelések analitikus nyilvántartása és a leltárak adatai 
egyeznek, nevek szerint kimutatásra kerülnek az egyes kölcsönök miatt fennálló követelések. 
A nyilvántartásokból elkészíthető a mérlegtételek besorolása költségvetési évet érintő, illetve 
a következő költségvetési éveket érintő követelések összegének meghatározása. 
 
 


• Követelések behajtására tett intézkedések 
 
 
A belső ellenőrzés szúrópróbaszerűen vizsgálta a kintlévőségek behajtására tett 
intézkedéseket. 
 
Évente felszólítást küldenek az adósok részére, a fennálló hátralék megfizetésére. A felszólító 
levélben feltüntetésre kerül az „Építményadó, iparűzési adó, gépjármű adó, pótlék” adata. 
Tájékoztatják az ügyfelet arról, ha a tartozását nem rendezi záros határidőn belül, akkor 
végrehajtási eljárás indul ellene.  
Azzal az ügyféllel, aki hajlandóságot mutat a tartozás rendezésére, „Jegyzőkönyv”-et 
készítenek, melyben kérelmezi a tartozás részletekben – határidő feltüntetésével – történő 
megfizetését. 
 
A belső ellenőrzés szúrópróbaszerű vizsgálata érintette: 
 
a.) Építményadó estében:      4 fő magánszemély, 1 vállalkozás 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy az építményadó hátralék felszólításával kapcsolatos 
dokumentumok (felszólítás, határozat, értesítő, tértivevény, banki értesítő, csekkmásolat stb.) 
iratrendezőben, időrendi sorrendben megtalálhatóak voltak.  
 
b.) Gépjárműadó esetében:    4 fő magánszemély, 1 vállalkozás 
 
A behajtással kapcsolatos dokumentumok vizsgálata nehézkes volt, mivel nem névre szóló 
iratrendezőbe voltak elhelyezve az iratok, hanem az iktatóból kellett azokat előkeresni.  
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Javaslat: 
 
Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a behajtással kapcsolatos dokumentumok névre szóló 
iratrendezőbe kerüljenek elhelyezésre, melyben megtalálhatóak az előzmények is, így a 
behajtási cselekmény gyakorisága, eredményessége egy helyen megtalálható, nyomon 
követhető. 
 
c.) Idegenforgalmi adó esetében:    1 fő magánszemély 
 
A belső ellenőrzés a rendelkezésre álló dokumentumokból megállapította, hogy nem történt 
jogi intézkedés a hátralék megfizetése, behajtása ügyében. 
 
Javaslat: 
 
Javasolta a belső ellenőrzés, hogy tegyék meg a szükséges intézkedést a hátralék behajtása 
ügyében.  
 
d.) Iparűzési adó esetében:   1 fő magánszemély, 4 vállalkozás 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzat megküldte az adósok részére a 
tartozásról szóló felszólításokat, egyéb dokumentumokat, azonban behajtási cselekményre 
utaló irat nem volt megtalálható az ellenőrzés alá vont iratok között.  
 
Javaslat: 
 
Javasolta a belső ellenőrzés azon adózók esetében, akikkel nem tudnak megállapodni a 
fennálló tartozás részletekben történő megfizetésében, kezdeményezzék a tartozás összegének 
behajtását, jogi úton való érvényesítését. 
 
e.) Talajterhelési díj esetében:      8 fő magánszemély, 4 vállalkozás 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgálat alá vont személyek, vállalkozások 
esetében a talajterhelési díj bevallások egy része rendelkezésre állt. A talajterhelési díj 
bevallásról, be nem vallásról, az összeg megfizetéséről illetve meg nem fizetéséről a 
„Határozat” dokumentumok rendelkezésre álltak.   
 
Javaslat: 
 
Javasolta a belső ellenőrzés a nagyobb összegű tartozások esetében tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket. 
 
f.) Egyéb követelések:  
 
A belső ellenőrzés szúrópróbaszerű vizsgálattal az alábbi tételeket ellenőrizte: 
 
- Egyéb követelések esetében:  2 fő magánszemély 
 
- Rövidlejáratú kölcsönök esetében:  9 fő magánszemély 
 
- Helyi támogatás esetében:    11 fő magánszemély 
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- Bérlakás esetében:     4 fő magánszemély 
 
- Belvíz esetében:    2 fő magánszemély 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy az egyéb követelésekkel kapcsolatos (ellenőrzés alá 
vont) iratanyagok rendelkezésre álltak.  A témánként készült előadói ívekben az ügyekhez 
kapcsolódó előzmények is megtalálhatóak voltak. Az Önkormányzatnál az egyéb követelések 
behajtásának kezelése megfelelő. 
 
Javaslat: 
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
 
 


• A követelések behajthatatlanná minősítése, leírása, elengedése  
 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.16.) önkormányzati 
rendelete intézkedik a követelések behajthatatlanná minősítéséről, a behajthatatlan 
követelések leírásáról és elengedéséről. 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzatnál a követelések behajthatatlanná 
minősítése, leírása, elengedése szabályozott. 
 
 
 
C.) Követeléskezelés és behajtási tevékenység ellenőrzése Szeghalom Város 
Intézményműködtető Központ intézménynél   
 
 
 
A belső ellenőrzés vizsgálta Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központ 
intézménynél a 2015. évi mérlegében kimutatott követelések nagyságrendjét, a követelések 
leltárát, analitikus nyilvántartását, a követelések leírását a behajtására tett intézkedéseket.  


 
• 2015. december 31-i fordulónapon fennálló követelések 


 
Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja a 2015. december 31-i 
költségvetési beszámolójában 4.898 e Ft követelést mutatott ki.  
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy az Intézmény követelés állománya a tárgyév eleji 
nyitó értékhez képest növekedett 1.721 e Ft-al. 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy 2015. év végén nem volt költségvetési évet követően 
esedékes követelésállománya az Intézménynek.  
 
Javaslat: 
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
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• Követelések analitikus nyilvántartásának ellenőrzése 


 
Az Intézmény 2015. december 31.-i mérlegben kimutatott 4.898 e Ft követelésállományt 
tételes leltárral alátámasztotta. 
A leltár alkalmas a főkönyvi adatok egyeztetésére, a mérleg követelésállományának 
alátámasztására. 
 
Javaslat: 
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
 
 


• Követelések figyelése és a behajtási tevékenység 
 
A belső ellenőrzés tételesen átvizsgálta a 2015..12.31.-i mérlegben kimutatott kintlévőségek 
megfizetésére tett intézkedéseket. 
 
A belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumokból megállapítható, hogy az 
Intézmény havonta figyelemmel kíséri a fizetések elmaradását, és megteszi a szükséges 
intézkedéseket.  
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy az Intézmény szolgáltatását igénybe vett vevők 
megfizették a 4.898 e Ft tartozás összegeit. Az Intézménynek nem kellett behajtást 
kezdeményeznie. 
 
Javaslat: 
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
 
 


• A követelések behajthatatlanná minősítése, leírása, elengedése  
 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.16.) önkormányzati 
rendelete intézkedik a követelések behajthatatlanná minősítéséről, a behajthatatlan 
követelések leírásáról és elengedéséről. 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy az Intézményműködtető Központnál a követelések 
behajthatatlanná minősítése, leírása, elengedése szabályozott a 21/2013. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet által. 
 
Javaslat: 
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
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D.)Települési támogatás megállapítása és kifizetése, különös tekintettel a Polgármesteri 
Hivatal érintett szervezeti egységeinek együttműködésére 
 
Az ellenőrzés keretében vizsgálatra kerültek az alábbiak: 


- Települési támogatás szabályozottságának vizsgálata 
- Települési támogatás igénylése 
- Települési támogatás kifizetése 
- Szervezeti egységek együttműködésének vizsgálata 


 
• Települési támogatás szabályozottságának vizsgálata  
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§.(1), 25.§(3), 32.§ (1),(3), 45.§ (3) és a 48.§ (4) 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján megalkotta a 2/2015.(II.24.) számú rendeletet a 
települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról.  
Az Önkormányzati rendelet 2015.március 1. napjával lépett hatályba, kivéve a 16. §-t, mely 
2015.május 1.-én lépett hatályba. 
A fenti rendelet III. Fejezete alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
rendkívüli települési támogatást kell nyújtania az Önkormányzatnak. 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy az Önkormányzatnál a települési támogatás igénylése 
szabályozott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a 
2/2015.(II.24.) számú önkormányzati rendeletet rendelkezéseinek megfelelően. 
 


 
• Települési támogatás igénylése   


 
A belső ellenőrzés szúrópróbaszerű ellenőrzés keretében vizsgálta a 2015. évi települési 
támogatás igénylését.  
Ellenőrzésre az alábbi ügyiratszámú akták lettek kiválasztva, melyekkel kapcsolatos 
megállapítások az alábbiak voltak: 
 
 Ügyiratszám: 2671/2015.  


 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a benyújtott dokumentumok alapján az ügyfél 
részére a Település támogatás a 2/2015.(II.24.) számú önkormányzati rendelet 8.§ - 
ban meghatározott ügyintézési határidőn belül elbírálásra került. 
 
 


 Ügyiratszám: 2682/2015.  
  


A belső ellenőrzés megállapította, hogy a település támogatás igényléséhez 
kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre álltak. Az Önkormányzat a 2/2015.(II.24.) 
számú rendelet 8.§ - ban meghatározott ügyintézési határidőn túl lett felvéve a 
Környezettanulmány adatlap, a településtámogatás iránti kérelemről szóló végzés a 
hiánypótlásra előírt határidő utolsó napján készült. 
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 Ügyiratszám: 2864/2015.  


 
A belső ellenőrzés nem tudta megállapítani a rendelkezésre álló iratanyagok közül, 
hogy mely napon lett benyújtva a Települési támogatás kérelem az ügyfél által, ezért 
nem tudta mihez viszonyítani a kérelem elbírálásának ügyintézési határidejét. 
 
Javaslat: 
 
Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a Polgármesteri Hivatal hívja fel az ügyfél figyelmét 
a Települési támogatás kérelem adatlap dátummal való ellátására. 
 
  


 Ügyiratszám: 2944/2015.  
 


A belső ellenőrzés a kérelem elbírálásának ügyintézési határidejét a Települési 
támogatás megállapítása dokumentum figyelembe vételével vizsgálta, mely szerint az 
ügyintézés határidőn belül megtörtént.  


 
 Javaslat: 
 


Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a Települési támogatás megállapításához minden 
iratot helyezzenek el az iratanyagok közé. 
 


 
 Ügyiratszám: 2977/2015.  


 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Települési támogatási kérelem 
megállapításához minden irat rendelkezésre állt,  a kérelem elbírálása ügyintézési 
határidőn belül (5 nap) megtörtént. 


 
 
 Ügyiratszám: 8843/2015.  


 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Települési támogatási kérelem 
megállapításához minden irat rendelkezésre állt,  a kérelem elbírálása ügyintézési 
határidőn belül (5 nap) megtörtént. 


 
 


• Települési támogatás kifizetése 
    
A Települési támogatás kifizetése heti rendszerességgel történik az Önkormányzat 
házipénztárából. 
 
A belső ellenőrzés szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrizte 2015. 07., 09., 10., és 12. hónap 
bizonylatai közül a Települési támogatások kifizetését. 
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Az ellenőrzésre kiválasztott Települési támogatás kifizetéseihez kapcsolódó kiadási 
pénztárbizonylatok, utalványrendeletek, számfejtési jegyzék - WinSzoc program által 
készített – Határozatok, meghatalmazás dokumentumok rendelkezésre álltak.  
 
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a „Határozat” keltének napján, vagy azt követő egy-
két napon belül kifizetésre kerülnek a támogatási összegek az ügyfelek részére.  
 
Javaslat:  
 
A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került 
megfogalmazásra. 
 
 


• Szervezeti egységek együttműködésének vizsgálata   
 
A belső ellenőrzés vizsgálata kiterjedt a Települési támogatás elbírálásával és a kifizetésével 
érintett szervezeti egységek közötti együttműködés vizsgálatára. 
 
A vizsgált esetekben az ügyben érintett csoportok között nem fordult olyan elő, hogy ne állt 
volna rendelkezésre a Települési támogatás kifizetéséről „Határozat”, mely akadályozta volna 
a kifizetést, melyet a szúrópróbaszerű „ügyirat” ellenőrzés is alátámaszt. 
 
A belső ellenőrzés a vizsgált dokumentumokból megállapította, hogy a Települési támogatás 
igénylésével, elbírálásával, kifizetésével érintett szervezeti egységek együttműködése 
megfelelő. 
 
 
2.2.)  A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 
 
Az Önkormányzat vezetője a belső kontrollrendszer működésén keresztül biztosítja a 
tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtását. Ezen 
keresztül ellenőrzi az elszámolási kötelezettségek teljesítését. Célja, hogy a belső 
kontrollrendszer  
 


1. megfelelő kontrollkörnyezetben működjön 
2. kidolgozásra kerüljön a kockázatkezelési rendszer 
3. kontrolltevékenységek megfelelően működjenek 
4. az információs és kommunikációs rendszer zavartalan biztosítása 
5. a nyomon követési rendszer (monitoring) végrehajtható legyen. 


 
A fentiek biztosításának legfőbb eszköze a szabályzatok megléte és betartása valamennyi 
területre kiterjedően. Továbbá a gazdálkodás területén a gazdaságosság szem előtt tartása, a 
vagyon megőrzése, visszaélések megakadályozása. 
 
Az Önkormányzatnál a pénzügyi és működési kockázatainak csökkentése érdekében az 
ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni.  
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3.) Az intézkedési tervek megvalósítása 
 
A 2016. évben 4 ellenőrzés valósult meg, mely ellenőrzések közül nem kellett a Belső ellenőri 
jelentésben feltárt észrevételek, hiányosságok pótlására Intézkedési tervet készíteni. 
 
2016. évben a belső ellenőrzés büntető-, szabálysértési-, és kártérítési javaslattal nem élt, 
mivel az ellenőrzés során erre utaló gyanú nem merült fel.  
 
A 2016. évi ellenőrzések során tett megállapítások segítették az Önkormányzat és az 
ellenőrzött intézmény vezetőit abban, hogy melyek azok a területek, amelyekre vonatkozóan 
újabb intézkedéseket kell tenni, vagy a működést fokozottabban figyelemmel kell kísérni, és 
melyek azok a területek, amelyek megfelelően működnek.  
 
 
Békéscsaba, 2017. március 31. 
 
 
 
 
 
                     Ancsinné Such Éva  
                                    belső ellenőr 
                         Lencsilak Duo  Bt. 
 
 
 
 
 








Szeghalom Város Önkormányzat képviselő-testületének 


……./2017.(IV25.) számú önkormányzati rendelete  


a 2016.évi zárszámadásról 


 


 


Szeghalom Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 


bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 


32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 


államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés alapján a 


2016. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: 


 
I. FEJEZET 


Általános rendelkezések 


A rendelet hatálya  


1. § 


A rendelet (továbbiakban ÖR.) kiterjed a helyi önkormányzat költségvetési 


szerveire.  


 


II. FEJEZET 


A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek zárszámadása 
 


2. § 


(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi zárszámadása 


a./ bevételi főösszegének módosított előirányzatát 2.919.474  ezer Ft-ban, 


b./ kiadási főösszegének módosított előirányzatát 2.919.474  ezer Ft-ban, 


c./ bevételi főösszegének teljesítését    2.901.071  ezer Ft-ban, 


d./ kiadási főösszegének teljesítését   2.106.247  ezer Ft-ban 


állapítja meg az 1., a 2. és 3.mellékletnek megfelelően. 


 (2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat maradvány-kimutatását a 10. 


melléklet szerint hagyja jóvá. 







 


 - 2 - 


(3) A helyi önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a maradványnak a 


2017.évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről és a módosításról 


gondoskodni kötelesek. 


3.§ 


A képviselő-testület a helyi önkormányzat felhalmozási kiadásait 


feladatonként és célonként a 7. melléklet szerint jóváhagyja. 


 


4.§ 


A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások valamint a 


felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el. 


 


5.§ 


A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016.évi vagyonát és 


vagyonkimutatását a 13. és 21. mellékletek szerint, a 2016.évi mérlegben 


szereplő adatok alapján 


10.046.955 ezer Ft-ban 


állapítja meg. 


6.§ 


A képviselő-testület a költségvetési jelentést a 9., a személyi juttatások és a 


foglalkoztatottak, valamint a választott tisztségviselők összetételét  bemutató 


adatokat a 11., az önkormányzati alrendszer sajátos működéséhez 


kapcsolódó elszámolásokat a  12.melléklet szerint hagyja jóvá. 


 


7.§ 


A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásairól, az egyéb működési 


és felhalmozási célú kiadások felhasználásáról szóló tájékoztatót az 5. és 6. 


melléklet szerint fogadja el. 


8.§ 
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A képviselő-testület az intézmények 2016.évi finanszírozását a 8. melléklet 


szerint hagyja jóvá. 


 


9.§ 


A képviselő-testület az eredmény-kimutatást a 14. melléklet, az immateriális 


javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 


állományának alakulását a 15. melléklet, az eszközök értékvesztését 


bemutató tájékoztatót a 16. melléklet, míg a kiegészítő, tájékoztató adatokat 


a 17. melléklet szerint fogadja el. 


10.§ 


A Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. 


melléklet, a több éves kihatással bíró kiadásokat tartalmazó adatokat a 19. 


melléklet szerint jóváhagyja. 


11.§ 


A képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet és a létszám 


alakulását a 20. mellékletnek megfelelően fogadja el. 


12.§ 


A képviselő-testület az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági 


társaságok jegyzékét a 22. melléklet, a pénzkészlet változását a 23. melléklet, 


míg a Gst. 3.§-a szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteket a 24. melléklet, az 


európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, 


kiadásait tartalmazó adatokat a 25. melléklet szerint elfogadja. 


 


13.§ 


(1) Szeghalom Város Önkormányzata 2016-ban nem vállalt olyan 


kötelezettséget, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 


2011.évi CXCIV.törvény 3.§ szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 


szükséges. 
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(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból az 


önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége. 


 


III. FEJEZET 


A zárszámadás végrehajtására vonatkozó szabályok 


14.§ 


A helyi önkormányzat jegyzője a 2016.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 


zárszámadás elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről az 


intézmények vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesíti. 


 


IV. FEJEZET 


Záró rendelkezések 


15.§ 


Ez a rendelet 2017. április 25. napján lép hatályba. 


 


 


 


 


 


 


 Macsári József    Dr.  Pénzely Erika 


   polgármester               jegyző 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
 


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


 
 


 


E L Ő T E R J E S Z T É S 


Szeghalom Város Képviselő-testületének 


2017. április 24-i ülésére 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 


2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 


 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


Az alábbiakban Önök elé terjesztem Szeghalom Város Önkormányzatának 2016.évi 


zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet és annak 


indokolását 


 


Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§. (1) bekezdése alapján a helyi 


önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a 


jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-


testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 


ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 


Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet határozza meg az 


önkormányzatok beszámolási kötelezettségét.  Az államszámviteli rendszer két féle számvitelt 


különböztet meg, úgymint költségvetési számvitelt és pénzügyi számvitelt. Az előbbi a bevételi 


és kiadási előirányzatok alakulását, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési 


kötelezettségek folyamatos mérését szolgálja, míg az utóbbi a vagyont és annak összetételét 


mutatja, valamint a tevékenység eredményének mérését. 


A 2016.évi beszámoló ennek megfelelően két fő részre tagolható: az éves költségvetési 


beszámoló részei – kötelező elemei – a költségvetési jelentés (9. melléklet), a maradvány 


kimutatás (10. melléklet), a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott 


tisztségviselők összetételét bemutató adatok (11. melléklet), valamint az államháztartási 
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törvény 14.§ (3) bekezdése szerint folyósított támogatásokkal kapcsolatos elszámolások (12. 


melléklet). 


Az eredményszemléletű pénzügyi számvitel alapján kötelező bemutatni a mérleget (13. 


melléklet), az eredmény-kimutatást (14. melléklet) és a kiegészítő melléklet (15., 16. és 17. 


mellékletek). 


Az Áht. és az ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet további, 


kötelezően bemutatandó mellékleteket ír elő, ezeket mind a képviselő-testület elé terjesztjük.  


E rövid, a jogszabályi hátteret bemutató bevezető után nézzük az önkormányzat 


gazdálkodását bemutató számadatokat.  


A képviselő-testület a tavalyi év gazdálkodásának keretszámait tartalmazó 1/2016.(II.23.) 


számú költségvetési rendeletet 2016. februárban fogadta el, amely – háromszori módosítását 


követően is – két alappillérre épült, úgymint: 


 - a működtetés biztonságának megteremtése, 


 - a szabad források függvényében folytatni a fejlesztéseket. 


A 2016. évi költségvetés keretszámai az önkormányzat és intézményei alapfeladatához, az 


elhatározott fejlesztések megvalósításához és az egyéb elkötelezettségekhez szükséges 


fedezetet biztosította.  


Önkormányzatunk ellátta és biztosította mindazokat a közszolgáltatásokat, melyet a 


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kötelező feladatként határoz meg. 


Szeghalom Város Önkormányzata feladatait intézményhálózatán keresztül 2016. évben is 


igyekezett maradéktalanul ellátni. 


A fejlesztések terén a felhalmozási kiadások meghaladták a 354 millió forintot. 


A 2016.évi gazdálkodásról az alábbiakban adunk tájékoztatást: 


Bevételi források: 


Adat : ezer Ft 


Ssz. Megnevezés 
Időszak Megoszlás 


% 


2016/2015 


% 
2014 2015 2016 


1. Működési és 
közhatalmi bevételek 
- ebből helyi adó, 
pótlék, bírság 
 - gépjárműadó 


614.972 
 


351.837 
 


26.874 


636.218 
 


362.949 
 


29.413 


645.912 
 


372.487 
 


30.674 


22,3 
 


- 
 


- 


 101,5 
 


102,6 
 


104,3 


3. Önkormányzatok 
működési 
támogatásai 


899.647 874.504 825.311 28,5 94,4 
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4. Egyéb működési célú 
támogatások 
bevételei, 
visszatérítendő 
támogatások, 
kölcsönök 
visszatérülése 


306.182 385.948 390.365 13,5 101,1 


5. Felhalmozási 
költségvetés 
bevételei. 


70.100 229.656 221.856 7,7 96,6 


6. KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: 


 
1.917.775 


 
2.126.326 


 
2.083.444 


 
71,9 


 
98,0 


7. Finanszírozási 
bevételek 


548.992 610.872 817.627 28,1 
 


133,8 


 MINDÖSSZESEN: 2.466.767 2.737.198 2.901.071 100,0 106,0 


 


A város gazdálkodását 2.901.071 ezer Ft (ebből 2.083.444 eFt költségvetési) bevétel 


biztosította.  


I./A Az önkormányzati működést az alábbi költségvetési bevételek biztosították: 


- Intézményi működési bevételek 


- Közhatalmi bevételek 


- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 


- Működési célú pénzeszközök átvétele 


A működési bevételek (242,7 MFt) tekintetében meghatározóak voltak az ellátási (térítési) 


díjbevételek (94,8 MFt), a vagyonhasznosításból származó tulajdonosi bevételeink (64,4 


MFt), az általános (kiszámlázott és visszatérített) forgalmi adóhoz kapcsolódó bevételek (50,5 


MFt), valamint a szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértéke (26,1 MFt). A 


működési bevételeink a 2015.évhez képest szinten maradtak. 


A közhatalmi bevételek (403,1 MFt) között szerepelnek a vagyoni típusú adók (építményadó), 


melyből 28,5 MFt bevételünk származott. Ugyanitt számoljuk el a termékek és szolgáltatások 


adóiból származó bevételeket (iparűzési adó, gépjárműadó önkormányzatokat megillető része, 


idegenforgalmi adó, talajterhelési díj). Ezekből 2016-ban az önkormányzatnak összesen több, 


mint 371,3 MFt bevétele származott. Egyéb közhatalmi bevételként (jellemzően bírság, 


pótlék) közel 3,3 MFt realizálódott. A helyi adók tervezésekor reálisan terveztünk. A 


gépjárműadó esetében a települési önkormányzatot a gépjárműadóról szóló törvény alapján a 


belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg, e feletti 


részt  (60% -ot) a központi költségvetés bankszámlájára szükséges átutalni. Közhatalmi 


bevételeink 2016-ban 2,7 %-al növekedtek az előző évhez képest. 
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Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások jogcímen belül az 


önkormányzatok működési támogatása 825,3 MFt; ebből mintegy 388,8 MFt a Szeghalom 


Kistérség Többcélú Társulás feladatellátásához kapcsolódó normatíva, amely átfolyt az 


önkormányzat költségvetésén, annak főösszegét megemelte. A különbözet –  cca.436,5 MFt 


(köznevelési, kulturális feladatokra, stb.) – szolgálta az önkormányzat intézményeinek 


működtetését azzal, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan - jelentős önkormányzati 


kiegészítésre volt szükség. Mint a táblázatból is látható, több, mint 49 millió forinttal 


csökkent az önkormányzat működési támogatása. 


Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások előirányzaton 


(386,7 MFt) belül meghatározó a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó (345,7 MFt), továbbá a 


társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól származó forrás (25,3 MFt), amely a védőnői 


szolgálat, az iskola-egészségügyi- és fogorvosi szolgálatot finanszírozta. Ezeken a jogcímeken 


3 millió forinttal több bevételhez jutottunk az előző évhez képest. 


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése előirányzaton 3,6 MFt 


bevételt könyveltünk. 


A működési költségvetés bevételei 2016-ban 1.861.588 eFt-ot tettek ki. 


I./B  Felhalmozási bevételként (ingatlanértékesítés és tárgyi eszköz értékesítés) több mint 


34,4 MFt realizálódott. Felhalmozási célú támogatásként számoltuk el az 


adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára folyósított 181 MFt, 


összeget, a Kubinyi Ágoston Program keretében folyósított 2,3 MFt-ot, illetve a lakossági 


közműfejlesztés támogatására kapott közel 0,2 MFt-ot. 


A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között szerepelnek a korábbi években nyújtott helyi 


támogatások és lakáscélú munkáltatói hitelek visszafizetéséből származó bevételeink (3,9 


MFt). 


A felhalmozási költségvetés bevételeiként összesen 221.856 eFt-ot számoltunk el. 


2016.évben az önkormányzatnak összesen 2.083.444 eFt költségvetési (pénzforgalmi) 


bevétele keletkezett. 


I./C A bevételeink között szerepeltetjük a finanszírozási bevételeinket is (összesen: 817.627 


eFt), melyek a maradvány igénybevételét (789.354 eFt) illetve az államháztartáson belülről 


származó 2017.évi megelőlegezések (28.273 eFt) összegét takarják. 


Az önkormányzat 2016.évi bevételeit forrásonként, intézményenként és a feladatellátás típusa 


szerint az 1. és 2. melléklet tartalmazza. 
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KIADÁSOK alakulása 


Az önkormányzat 2016. évi kiadási főösszege 2.106.247 ezer Ft. 


Adat: ezer Ft 


Ssz. Megnevezés 
Időszak Megoszlás 


% 


2016/2015 


% 2014 2015 2016 


1. Működési kiadások 
- ebből szem.juttatás 
      -   m.adói járulék 
      -  dologi kiadás  
      -  támogatások, 
ellátottak pénzbeli 
juttatásai, műk.célú 
kiadások. 


1.702.958 
570.117 
133.035 
457.120 


 
542.686 


1.747.231 
670.578 
149.519 
451.350 


 
475.784 


1.722.165 
677.848 
152.673 
467.305 


 
424.339 


81,7 
32,2 
7,2 


22,2 
 


 20,2 


98,6 
101,0 
 102,1 
 103,5 


 
 87,7 


2. Felhalmozási kiadások 180.369 173.305 346.319 16,5     199,8 


3. Egyéb felh.célú kiadások, 


adott kölcsönök 


2.000 1.893 8.331   0,4   440,0 


4. KÖLTSÉGVETÉSI 


KIADÁSOK ÖSSZESEN: 


1.885.327 1.922.429 2.076.815 98,6 108,0 


5. Finanszírozási kiadások 0 25.416 29.432 1,4     115,8 


 MINDÖSSZESEN: 1.885.327 1.947.845 2.106.247 100,0 103,3    


 


II./A   A működési kiadások között szerepeltetjük a  


- személyi juttatásokat, 


- a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó összegét, 


- a dologi kiadásokat, 


- az ellátottak pénzbeli juttatásait, 


- és az egyéb működési célú kiadásokat. 


A személyi juttatások kiemelt előirányzata az egy évvel korábbi összeghez képest 1 %-al nőtt. 


Ennek oka kettős: részben az óvodapedagógusok bérének további emelkedése, másrészt a 


közfoglalkoztatásban részt vevők éves átlaglétszáma 9 fővel volt több, mint 2015-ben, ehhez 


kapcsolódóan bértömeg növekedés következett be. 


 


A munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó összegének növekedését az 


előző pontban említettek magyarázzák.  
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A dologi kiadások összege az előző évihez képest több, mint 15,9 MFt-al, 3,5 %-al nőtt, 


elsősorban a megnövekedett készletbeszerzés és ÁFA fizetési kötelezettség miatt. 


 


Az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadás 10,1 MFt-ot tesz ki (részletezve az 5. 


mellékletben). 


 


Az egyéb működési célú kiadások (összesen: 414,3 MFt) között meghatározó, több mint 390 


MFt a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás feladatellátásához átadott normatíva illetve 


egyéb támogatási összeg. Ezen túl itt könyveltük le a sport-és civil szervezeteknek nyújtott 


támogatások összegét is. (részletezve a 6. mellékletben). 


A működési költségvetés kiadásai 2016-ban 1.722.165 eFt-t tettek ki. 


 


II./B  A felhalmozási kiadások között 


- a beruházásokat, 


- a felújításokat 


- és az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 


szerepeltetjük. 


2016-ban felhalmozási kiadások összege meghaladta a 354,6 millió forintot, melyről a 7. 


melléklet részletes tájékoztatást nyújt. A beruházások összértéke 101,3 MFt, a felújításoké 


244,9 MFt, az egyéb felhalmozási célú kiadásoké pedig 8,3 MFt volt. 


A felhalmozási költségvetés kiadásaira 2016-ban 354.650 eFt-t könyveltünk.  


A felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások több, mint 17 %-át teszik ki; figyelemre 


méltó az a tény is, hogy ezeknek a fejlesztéseknek közel felét saját forrás tette ki. 


II/C. A finanszírozási kiadások tavaly 29.432 eFt-t tettek ki (államháztartáson belüli 


2016.évi megelőlegezések visszafizetése) 


 


A helyi önkormányzat működési költségvetési egyenlege (működési bevételek – működési 


kiadások) 139.423 eFt többletet, míg a felhalmozási költségvetés egyenlege (felhalmozási 


bevételek – felhalmozási kiadások) 132.794 eFt hiányt mutat; maga a költségvetési egyenleg 


így 6.629 eFt többlettel zár. 


A finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege 788.195 eFt többletet mutat.  


Az önkormányzat maradványa 2016-ban 794.824 eFt (intézményenként részletezve a 10. 


mellékletben), amelynek fontos szerepe van a tárgyév – és feszes gazdálkodás mellett a 


következő évek - költségvetési egyensúlyának megteremtésében. 
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Az önkormányzat vagyonának alakulását a 13. és 21. melléklet mutatja be. 


Az önkormányzati intézmények finanszírozása az év során biztosított volt, likviditási gondok 


nélkül zajlott le; a finanszírozást a 8. melléklet szemlélteti. 


A 2016.év gazdálkodását az ide vonatkozó jogszabályok alapján további táblázatok mutatják 


be. 


A 2016.évi beszámoló elkészítése és az állami támogatások elszámolása után 3.362.563 Ft 


összegű fizetési kötelezettsége (részletezve a 12. mellékletben) keletkezett az 


önkormányzatnak, az alábbi intézményi szintű bontásban:  


 


- Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde:  2.719.763 Ft követelés,  


- Intézményműködtető Központ:   1.678.930 Ft kötelezettség, 


- SZKTT:      4.403.396 Ft kötelezettség 


 


Tisztelt képviselő-testület! 


A számadatok nem okozhatnak meglepetést, hiszen mind a félévi, mind a háromnegyedévi 


adatok kedvező képet mutattak, ezekből a képviselő-testület folyamatosan nyomon kísérhette 


a város gazdálkodását. Ahogyan azt az évközi beszámolókban is megtettük, kijelenthetjük, 


hogy a gazdálkodásunk évek óta és 2016-ban is kiegyensúlyozott volt; továbbra is külső 


források bevonása nélkül sikerült kötelező és önként vállalt feladatainkat ellátni a 


megváltozott és folyamatosan változó jogszabályi környezet mellett is. 


Kérem, hogy a helyi önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 


zárszámadási rendeletet megtárgyalni, majd az követően elfogadni szíveskedjenek. 


 


Szeghalom, 2017. április 11. 


 


 


 


 


Macsári József 


 


Az előterjesztést készítette: 


Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető 
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Hatásvizsgálat 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. 
 
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a 
településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények működtetése, stb.).  
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen 
tartalmazza. 
 
Környezeti és egészségi következményei 
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a 
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem 
jelentettek a költségvetési szervek számára.  
 
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, 
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 
 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. 
 


 


 


 


 


 
 
 
 








________________________________________________________________________________________________ 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2017. április 24-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata eredményeképpen a 
felesleges, okafogyott rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezetet és annak 


Indokolását 


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 22. § szerint önkormányzati rendelet esetén a jegyző 
gondoskodik arról, hogy az 


a) elavult, szükségtelenné vált 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő 
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, 


kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,  
d) normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy 
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító 


jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor. 


A lakosság tájékoztatása, a jogbiztonság és jogérvényesítés érdekében az önkormányzat honlapján 
(www.szeghalom.hu) rendezett formában, áttekinthetően megjelentettük a hatályos rendeleteket. 
Ennek kapcsán először megvizsgáltuk azt a közel száz helyi rendeletet, ami hatályban van. 


Ezek egy része idejét múlt szabályozást tartalmaz. Mások olyan magasabb jogszabályon alapulnak, 
amik már hatályon kívül vannak, vagy egy új helyi rendelet született, de a korábbi hatályon kívül 
helyezése elmaradt. Javaslom a Tisztelet Képviselő-testületnek, hogy ezeket az önkormányzati 
rendeleteket helyezze hatályon kívül. 


A jogszabályok ún. technikai deregulációja következtében áttekinthetőbb és aktuális az 
alkalmazandó helyi rendeletek sora. Ez mind a jogalkalmazó ügyintézők, mind a lakosság számára 
tiszta és egyértelmű, követhetőbb rendszert jelent. 


 
 
 
 
 
 
 



http://www.szeghalom.hu/





HATÁSVIZSGÁLAT : Társadalmi, gazdasági, költségvetési és egyéb jelentős következmény nem 
várható. A technikai dereguláció jogszabályi kötelezettség, elősegíti a könnyebb és egyértelmű 
jogalkalmazást. Kérem a rendelettervezet elfogadását! 
 
Szeghalom, 2017. április 5. 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                   Macsári József 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


BEJELENTÉSEKHEZ 
A Képviselő-testület 2017. április 24-ei soron következő testületi ülésére 


 
 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartási miniszterrel közösen megjelentetett a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a 
Táncsics Mihály utca útfelújítására. 
 
 
Az c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati cél esetében a maximálisan 
igényelhető támogatás összege 10.000 fő lakosságszám alatti települések esetében 
15.000.000 Ft. 
 
A támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján 
(Szeghalom esetében) 65 %, a saját erő minimális mértéke pedig 35%, maximálisan 
igényelhető támogatás összege: 15 millió Ft. 
 
 
A tervezett felújítás a Táncsics Mihály utcai szilárd burkolatú út teljes hossznak felújítását 
tartalmazza. Az út 1995 évben épült, 3 méteres burkolat szélességgel. A felújítás az 
aszfaltburkolat felújításán kívül tartalmaz 1-1 méter széles nemesített padka megépítését is a 
kétirányú forgalom biztonságos vezetése érdekében. 
 
A megvalósítás helyszíne: Táncsics Mihály utca, hrsz: 2093/1 
 
A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség: 22.907.435 Ft. 
                                                  Az igényelt támogatás összege:   14.889.832 Ft (65%) 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:   8.017.603 Ft (35%) 
 
 
 
A pályázat benyújtásának végső határideje: 2017.05.02 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartási miniszterrel közösen megjelentetett a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a 
Táncsics Mihály utca útfelújítására. 
 
A megvalósítás helyszíne: Táncsics Mihály utca, hrsz: 2093/1 
 
A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség: 22.907.435 Ft. 
                                                  Az igényelt támogatás összege:   14.889.832 Ft (65%) 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:   8.017.603 Ft (35%) 
 
 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2017 évi költségvetésében 
elkülöníti, a szükséges önerőt az 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelet 2.§ (7)  b) 
„felhalmozási céltartalék” alapján a 14. sz. melléklet a 1/2017. (II.21) önk. rendelethez 21. 
sor „Felhalmozási céltartalék”  D oszlop terhére biztosítja. 
 
 
 
Határidő: pályázat benyújtásának határideje: 2017.05.02 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
előterjesztést készítette: Nagy István 
 
 
Szeghalom, 2017.04.20. 
         Macsári József 
          polgármester 
 
 








Létszám és erőforrás
2016. év


terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény


Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 1,0 1,0 23,0 23,0 23,0 23,0


II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Intézményműködtető Központ 2,0 2,0 2,0 2,0
2. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0


Békéscsaba, 2017.március 31.


Ancsinné Such Éva 
belső ellenőr


Lencsilak Duo Bt.


1


2


3


4


5


6


Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma 
összesen. 


Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. 


Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy 
közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti 
jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).


Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása.
Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük 
megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).


Ezen melléklet vonatkozásában:
Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma.                                           
Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre 
állni.                                                                                                            Tény 
státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz 
állt rendelkezésre.


Pl. titkárnő.


Adminisztratív 
személyzet5


státusz (fő) betöltött 
státusz (fő)


1. számú melléklet


Erőforrás 
összesen


embernapembernap


Külső 
erőforrás 


összesen4


fő


Külső 
szolgáltató3


Önkormányzat neve:
Szeghalom Város Önkormányzata


státusz (fő)6 betöltött 
státusz (fő)7 embernap


Belső ellenőr 
közszolgálati 


jogviszonyban1


Saját erőforrás 
összesen2







7 Ezen melléklet vonatkozásában:
Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr 
fog dolgozni a szervezetnél.
Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én 
hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük 
megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).                                      







Ellenőrzések 
2016. év


terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény


Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0


aa) Saját szervezetnél 2,0 2,0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0


aa) Saját szervezetnél 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Békéscsaba, 2017. március 31.


Ancsinné Such Éva
belső ellenőr


Lencsilak Duo Bt.
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A tény oszlopok és az aa) - ab) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek az 
adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.
A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.


Szabályszerűségi ellenőrzés  Utóellenőrzés8


Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül 
lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. 
Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.


Rendszerellenőrzés


db


Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, arányosan 
törtszámot kell megadni. 
Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, 
megszakítására vagy felfüggesztésére került sor.  Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.


Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló belső 
ellenőr kapacitása.


Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem 
vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.


Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.-
nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.


A tervezett soron kívüli kapacitást saját ellenőri nap és külső ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen 
oszlop(ok)ban, a fehér színű cellákban kérjük feltüntetni.


A tény oszlopok és a c) sorok metszeteiben a terven felül elvégzett ellenőrzéseket kérjük feltünteni.


Terven felülinek minősül az az ellenőrzés, amit a tervezett és a soron kívüli kapacitáson felül valósítanak meg pl. egy 
tervezett ellenőrzés helyett.
Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot 
szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az 
ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az 
intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen 
megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent


Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek 
rá. 


Önkormányzat neve:
Szeghalom Város Önkormányzata


Ellenőrzések összesen


db saját ellenőri 
nap


külső ellenőri 
nap


saját ellenőri 
nap


külső ellenőri 
nap


Pénzügyi ellenőrzés


db


2. számú melléklet


külső ellenőri 
nap


db saját ellenőri 
nap


külső ellenőri 
nap


db saját ellenőri 
nap


külső ellenőri 
nap


saját ellenőri 
nap3


külső ellenőri 
nap4 ellenőri nap


Ellenőri 
napok 


összesen
Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés


db saját ellenőri 
nap


db saját ellenőri 
nap


külső ellenőri 
nap







2016. év
Tevékenységek 


terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény


Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 0,0 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0


aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 23,0 23,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0


aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Békéscsaba, 2017. március 31.


Ancsinné Such Éva
belső ellenőr


Lencsilak Duo Bt.


1


2


3


4
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embernap


Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor 
az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.


2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. 
melléklet AO-AR oszlopokban található adataival.
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, 
teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb 
adminisztratív feladatok.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás 
összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-
H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás 
összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L 
oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.


saját ellenőri 
nap külső embernap


3. számú melléklet


Saját kapacitás 
összesen3


saját embernap


Ellenőrzések összesen1


külső 
embernap


Külső kapacitás 
összesen4


Kapacitás 
összesenEgyéb tevékenység2


dbkülső ellenőri 
nap


Önkormányzat neve:
Szeghalom Város Önkormányzata


saját embernap
külső 


embernap5 saját embernap


KépzésTanácsadás


saját embernap külső 
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Előző év(ek)ről 
áthúzódó 


intézkedések2


Tárgyévi 
intézkedések3


 Ebből 
végrehajtott4


Megvalósítási 
arány


%
Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!


I. Polgármesteri hivatal összesen #ZÉRÓOSZTÓ!


II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!
1. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
2. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
3. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
n. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!


1


2


3


4


5


Önkormányzat neve:
……………………….


Intézkedések megvalósítása1


db5


4. számú melléklet


Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más 
felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként 
szükséges feltüntetni.


Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még 
folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át. 


Csak beszámoláshoz!
Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új 
határidő került kitűzésre; stb.
Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig 
lejárt a határideje.





		1. sz. melléklet

		2. sz. melléklet

		3. sz. melléklet

		4. sz. melléklet











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


 
 
 


Előterjesztés 
 


Szeghalom Város Képviselő Testülete 2017. április 24.-én tartandó nyilvános ülésére 
Szeghalom Város Településképi Rendeletének megalkotásához településképi arculati 


kézikönyv elkészíttetésének kezdeményezéséről  
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tv.) 1. § a) pontja 
kötelezővé teszi a települési önkormányzatok részére a településkép védelme biztosítására 
önkormányzati rendelet megalkotását (továbbiakban: településképi rendelet), mely eljárás 
lefolytatásának szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:R)VI. fejezete 
állapítja meg. 


A 2016. évi LXXIV. törvény 4. § (1) bek. „a településképi rendelet szakmai megalapozása 
érdekében településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) készül” szerint a 
településképi rendelet megalkotásához szükséges a településképi arculati kézikönyv 
elkészítése. 


A kézikönyv elkészíttetését a hatályos jogszabályok szerint az Önkormányzat rendelheti el, 
amelyről határozatban rendelkezik.  


A kézikönyv elkészíttetésének elindítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
előírásai szerint történik.  


Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 
 


Határozati javaslatok: 
 
I. Szeghalom Város Képviselő Testülete a jelen határozat II. pontjában szereplő 


településképi arculati kézikönyv elkészíttetését elfogadja, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezete alapján előírt partnerségi egyeztetés 
szabályait az alábbiak szerint határozza meg: 


1. A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre: 
a) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú természetes 


személyek, akik Szeghalom város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkeznek, és ezt lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával 
igazolják, 


b) a településrendezési döntés hatásaival, a terület felhasználás módosításával érintett 
cselekvőképes nagykorú személyek, gazdálkodó szervezetek, akik javára Szeghalom 







2  


város közigazgatási területén jogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 
hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolják. 


2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, dokumentálása és 
eszközei: 


a) A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja: 
A partnerek az Önkormányzat honlapján és a polgármesteri hivatali hirdetőtáblán kapnak 
tájékoztatást a településképi arculati kézikönyv készítéséről. A véleményezési szakaszban 
azok a partnerek vesznek részt, akik jelen szabályozás közzétételét követően 15 napon 
belül írásos alapon jelezték részvételi szándékukat. 


b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja: 
A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés szabályai szerint 
történik. A beérkezett dokumentumokat a polgármester megküldi a településképi arculati 
kézikönyv készítőjének, aki azokat megvizsgálja, majd az elfogadásra javasolt és az 
elfogadásra nem javasolt véleményeket – indokolással együtt – visszajuttatja a 
polgármesternek.  


c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje: 
Az elfogadásra nem javasolt véleményeket és azok indokolását a polgármester a 
Képviselő Testületi ülésén ismerteti, ahol döntés születik a vélemények elfogadásáról, 
illetve el nem fogadásáról. A döntéseket, valamint azok indokolását a terv ügyiratához 
kell csatolni, valamint el kell küldeni a tervezőnek. 


d) Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések: 
Az elfogadott Településrendezési Eszköz az Önkormányzat honlapján és a városi 
hirdetőtáblán kerül közzétételre. 


 
II. Szeghalom Város Képviselő Testülete: 


 
1. - Hozzájárul a településképi arculati kézikönyv elkészíttetéséhez.  
2. - Kötelezi a Polgármestert, hogy a településképi arculati kézikönyv elkészítésére 


kössön szerződést. 
 
 
 


Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. 


 
 
 
Szeghalom, 2017. április 24. 
 
 Macsári József 
 
 
 
 
 
 
 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


 
Iktatószám: 184-9/2017. 


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 


2017. április 24-én (hétfőn) 16.00 órára 
összehívom. 
 


Az ülés helye: Művelődési, Sport és Szabadidő Központ tanácskozóterme (Szeghalom, 
Tildy u. 30.)  
Napirend: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
2./ 2016. évi zárszámadás elfogadása 
3./ A belső ellenőrzés és az ÁSZ jelentések 2016. évről 
4./ Településszerkezeti terv módosítása 
5./ HÉSZ módosítása 
6./ Településképi arculati kézikönyv elkészítése 
7./ Önkormányzati rendeletek hatályon kívüli helyezése  
8./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
9./ Környezetvédelmi program elfogadása 
10./ Házi segítségnyújtás finanszírozása 
11./ Dévaványa Önkormányzat vételi ajánlata 
12./ Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde nyitva tartási rendjének meghatározása 
13./ Bejelentések 
 
Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2017. április 13. 


Tisztelettel: 


                                                             


                                                                Macsári József 
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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 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2017. április 24-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) 
Korm. r. 49.§ (3/a) bek. szerint a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg 
a képviselőtestület elé kell tárni belső ellenőrzés által készített éves ellenőrzési jelentést. 
Az előterjesztés mellékletét képezi a hivatkozott jelentés. 
A megállapítások a jelentésben olvashatók. Összességében az ellenőrzés súlyos hibát, jogsértést 
nem tárt fel. A javaslatok megvalósítása folyamatban van. 
Kérem, hogy az éves ellenőrzési jelentést megvitatni és jóváhagyni szíveskedjenek! 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 


Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezető által 
elkészített „Éves ellenőrzési jelentés 2016.” dokumentumot megtárgyalta és jóváhagyja. 


Az ÁSZ 2012-ben a vagyongazdálkodás szabályszerűségét ellenőrizte önkormányzatunknál. Az 
akkor készült jelentést 2013-ban a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztettük. 
Utóellenőrzésre került sor 2016-ban, az ezzel kapcsolatos jelentés mellékelten beterjesztem a 2011. 
évi LXVI. tv. 32,§ (6) bek. alapján. 
A jelentéssel kapcsolatosan álláspontunkat fenntartjuk. 
 


HATÁROZATI JAVASLAT  


Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete az ÁSZ Jelentés – Utóellenőrzés 
2017.  dokumentumot megtárgyalta és jóváhagyja. 


Szeghalom, 2017. április 10.      


         


                                                                                           Macsári József 


Az előterjesztést készítette: 


dr. Pénzely Erika jegyző 


 



mailto:szociroda@szeghalom.hu
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mellékelten benyújtom Dévaványa polgármesterének levelét. 
Arról kell döntenünk, hogy a káptalanfüredi tábor Dévaványa Önkormányzat 1798/10.000 tulajdoni 
hányadát meg akarjuk-e vásárolni. 
Az elővásárlási jogunkról vagy az arról való lemondásról a jelen tényállás szerint nem tudunk 
dönteni. A Ptk. 6:221 § alapján önkormányzatunk, mint az elővásárlási jog jogosultja az ajánlatban 
rögzített feltételek mellett a harmadik személyt megelőzve jogosult a dolog megvételére. Vagyis az 
elővásárlási joggal egy konkrét, harmadik személlyel megkötött szerződés ismeretében tudunk élni, 
vagy nem élni. 
Általánosságban előre bocsátható, hogy a tábor tulajdonjogának/rész tulajdonának megvásárlása 
nem célszerű, mivel a tábor területén építkezés nem lehetséges az erdő művelési ág miatt. 
 
A társulásból való kilépés az egész rendszer újragondolását és alapos újra felépítését jelenti, ami 
több tárgyalás eredményeképpen formálódhat. 
 
 
… /2017. (IV.24.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolnia a káptalanfüredi Sárréti 
Ifjúsági Táborban a Dévaványa Önkormányzat 1798/10.000 tulajdoni hányadát az 
értékbecslő által megadott 7.479.680 Ft áron. Elővásárlási jogáról a Ptk. 6:221.§ szerint egy 
konkrét, harmadik személlyel megkötött adásvételi szerződés, mit ajánlat kapcsán dönt. 
 
Szeghalom, 2017. április 4. 
 
                                                                                                         
 
                                                                                                          Macsári József 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika 
jegyző 
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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 2017. április 24-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 33/2017. (III. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Művelődési, 
Sport és Szabadidő Központ fenntartója az intézmény munkatervét megismerte és elfogadta. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület az 34/2017. (III. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Művelődési, 
Sport és Szabadidő Központ fenntartója az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 
megismerte és elfogadta. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 35/2017. (III. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Nagy Miklós 
Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény fenntartója az intézmény 
munkatervét megismerte és elfogadta. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 37/2017. (III. 27.) sz.  határozatával döntött arról, hogy a 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdés b.) pontja alapján az Óvodába 
történő jelentkezés időpontját meghatározta. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 38/2017. (III. 27.) sz. határozatával döntött arról, a 2. számú 
betöltetlen házi gyermekorvosi körzetben 2017. március 1-től dr. Szirovicza Éva és dr. Farkas 
Erzsébet látja el. Továbbá március 20-tól dr. Hargel Ahmad látja el.  
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 39/2017. (III. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy az Alföldvíz 
Zrt. által megküldött és a vízterhelési díj mértékére vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
Szeghalom, 2017. április 7. 
 
Tisztelettel:  
 Macsári József 


   polgármester 
 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2017.(IV.25.) számú önkormányzati 


rendelete 
 


egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében, valamint a 13.§ (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 


1.§ 
 
Az alábbi önkormányzati rendeletek 2017. április 25-én hatályukat vesztik: 
 


1. a nagyközség területén lévő köztemetők használatáról és kezeléséről szóló 
1/1972.(III.10.) rendelet 


2. a várhelyi szabad strand használatáról szóló 4/1986.(VI.19.) rendelet 
3. az adósságkezelési eljárásról szóló 7/1998.(X.1.) rendelet 
4. az 1999. évi belvízkárok enyhítéséről szóló 9/1999.(VI.29.) rendelet 
5. a luxusadóról szóló 10/2006.(III.28.) rendelet 
6. a polgármesteri hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 


szóló 11/2001.(X.27.) rendelet 
7. a terítési díj és a tandíj összegének megállapításáról szóló 15/2005.(X.19.) rendelet 
8. a diplomás szakemberek önkormányzati támogatásáról szóló 14/1995.(VIII.14.) 


rendelet 
9. a hatáskörök átruházásról szóló 10/1991.(VIII.12.) rendelet 
10. a víz és csatornadíjaknak az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőire való áthárítás 


szabályairól 9/1992.(VII.13.) rendelet 
11. a Kossuth téri műemléki környezet részletes szabályozási tervének előírásairól szóló 


4/1999.(III.2.) rendelet 
12. a mezei őrszolgálat megszüntetéséről szóló 6/2002.(IV.30) rendelet 
13. a szociális földprogramról szóló 4/1998.(V.30.) rendelet 
14. a közbeszerzési eljárásról szóló 23/1995.((XII.18.) rendelet 
15. hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2011.(XI.29.) rendelet 
16. a jogharmonizációs záradékról szóló 13/2009.(X.27.) rendelet 
17. a VOLÁN buszok helyi viteldíjáról szóló 6/2012.(IV.2.) rendelet 
18. a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 13/2012.(V.22.) 


rendelet 
 


2.§ 
 
Jelen rendelet 2017. április 25-án lép hatályba és 2017. április 26-án hatályát veszti.  
 
Szeghalom, 2017. április 6. 
 
 
Macsári József                                                                                dr. Pénzely Erika 
polgármester                                                                                                        jegyző 





		Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

		………/2017.(IV.25.) számú önkormányzati






 
 


 
 
 
 
 


SZEGHALOM VÁROS 


KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 


2016-2020 
 
 
 
 
 


KÉSZÍTETTE: 
DR. SIMÁNDI PÉTER 


környezetvédelmi szakértő 
04-0596 


 
 
 
 


2016 
 


Jóváhagyva:  
Szeghalom Város Képviselő-testülete  


……/2017. (IV. 24.) Ökt.sz. Határozatával 
 







2 
 


TARTALOMJEGYZÉK 


 
BEVEZETÉS ............................................................................................................................. 7 


1. A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB HAJTÓERŐK ÉS 
TERHELÉSEK ...................................................................................................................... 9 


1.1. Társadalmi értékrend, életmód és fogyasztás .................................................................. 9 


1.2. Szabályozási és intézményrendszer............................................................................... 10 


1.3. Strukturális szint ............................................................................................................ 10 


1.4. A Környezetvédelmi Program alapelvei ....................................................................... 10 


2. SZEGHALOM AKTUÁLIS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE ............. 12 


2.1. Levegőminőség ............................................................................................................. 12 


2.1.1. Ipari tevékenységből eredő légszennyezés ............................................................. 13 


2.1.2. Mezőgazdaságból eredő légszennyezés ................................................................. 16 


2.1.3. Közlekedésből eredő légszennyezés ...................................................................... 16 


2.1.4. Kommunális eredetű légszennyezés ....................................................................... 18 


2.1.5. Bűzterhelés ............................................................................................................. 19 


2.1.6. Légszennyezéssel kapcsolatos legfontosabb problémák ........................................ 19 


2.2. Zajterhelés ..................................................................................................................... 19 


2.3. Ivóvízminőség és egészség ............................................................................................ 21 


2.3.1. Ivóvízellátás ........................................................................................................... 22 


2.4. Szennyvízelvezetés és tisztítás ...................................................................................... 23 


2.4.1. Csatornázottság ...................................................................................................... 23 


2.4.2. Szennyvíztisztítás ................................................................................................... 23 


2.4.3. Csapadékvíz elvezetés ............................................................................................ 23 


2.5. Környezet és egészség ................................................................................................... 24 


2.6. Települési zöldfelület .................................................................................................... 24 


2.7. Természeti értékek ........................................................................................................ 25 


2.7.1. Természeti környezet állapota ................................................................................ 25 


2.7.2. Ökológiai hálózat ................................................................................................... 26 


2.7.3. Natura 2000 területek ............................................................................................. 27 


2.7.4. Tájszerkezet, tájhasználat ....................................................................................... 28 


2.7.5. Az épített környezet helyzete ................................................................................. 29 


2.8. Talajvédelem ................................................................................................................. 31 


2.9. Vizek védelme ............................................................................................................... 32 


2.9.1. Felszíni víz ............................................................................................................. 32 


2.9.2. Belvíz ..................................................................................................................... 34 







3 
 


2.9.3. Öntözés ................................................................................................................... 36 


2.9.4. Árvízvédelem ......................................................................................................... 36 


2.9.5. Felszín alatti vizek .................................................................................................. 37 


2.10. Hulladékgazdálkodás .................................................................................................. 39 


2.10.1. A keletkező hulladék típusa és éves mennyisége ................................................. 40 


2.10.2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok ................................................................. 40 


2.10.3. Kommunális szilárd hulladék elhelyezése ........................................................... 41 


2.10.4. Lomtalanítás ......................................................................................................... 42 


2.11. Közlekedés, szállítás ................................................................................................... 42 


2.11.1. Kerékpár utak ....................................................................................................... 42 


2.11.2. Tömegközlekedés ................................................................................................. 43 


2.12. Turizmus ...................................................................................................................... 43 


2.13. Energiafelhasználás ..................................................................................................... 44 


3. ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK – CÉLÁLLAPOTOK 
MEGHATÁROZÁSA ......................................................................................................... 46 


3.1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása ...................... 48 


3.1.1. Levegőminőség javítása ......................................................................................... 48 


3.1.2. Zajterhelés csökkentése .......................................................................................... 49 


3.1.3. Ivóvízminőség és egészség ..................................................................................... 49 


3.1.4. Szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás................... 50 


3.1.5. Környezet és egészség ............................................................................................ 51 


3.1.5.1. Fürdővizek minősége ....................................................................................... 51 


3.1.5.2. Beltéri levegőminőség ..................................................................................... 51 


3.1.5.3. Biológiai allergének ........................................................................................ 52 


3.1.5.4. Klímaváltozás egészségügyi hatásai ............................................................... 52 


3.1.6. Zöldfelületek védelme ............................................................................................ 53 


3.1.7. Kémiai biztonság .................................................................................................... 53 


3.2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata ........................... 54 


3.2.1. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem ................................ 54 


3.2.1.1. A Natura 2000 területek, valamint a védett természeti, illetve nemzetközi 
természetvédelmi egyezmények hatálya alá tartozó területek megőrzése......... 54 


3.2.1.2. A tájszerkezet, tájjelleg, tájpotenciál védelme ................................................ 55 


3.2.1.3. A védett, a védelemre szoruló, illetve közösségi jelentőségű fajok 
természetvédelmi helyzetének javítása .............................................................. 56 


3.2.1.4. Természetvédelmi oltalom alatt álló területek és természeti értékek kezelése, 
fenntartása, őrzése ............................................................................................ 56 


3.2.1.5. Genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése ................................................. 57 


3.2.1.6. Természetvédelmi monitoring, nyilvántartás és információs rendszer ........... 57 







4 
 


3.2.2. Talajok védelme és fenntartható használata ........................................................... 57 


3.2.3. Vizeink védelme és fenntartható használata .......................................................... 58 


3.2.3.1. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés és monitoring .............................................. 59 


3.2.3.2. Stratégiai vízkészletek megőrzése (vízbázis-védelem, nitrát érzékeny területek)
 .......................................................................................................................... 59 


3.2.3.3. Területi vízgazdálkodás ................................................................................... 60 


3.2.4. Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás ............................................................... 61 


3.2.5. Környezeti kármentesítés ....................................................................................... 61 


3.3. Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése .................. 62 


3.3.1. Erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása ................................................... 62 


3.3.2. A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése ................................................... 62 


3.3.3. Energiatakarékosság és -hatékonyság javítása ....................................................... 63 


3.3.4. Hulladékgazdálkodás ............................................................................................. 64 


3.3.4.1.Települési szilárd hulladék ............................................................................... 64 


3.3.4.2. Építési-bontási hulladék .................................................................................. 64 


3.3.4.3. Mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok .................. 65 


3.3.4.4. Egyéb, gazdasági tevékenységekből származó, nem veszélyes hulladék ......... 65 


3.3.4.5. Csomagolási hulladék ..................................................................................... 65 


3.3.4.6. Biológiailag lebomló hulladék ........................................................................ 66 


3.3.4.7. Gumiabroncs hulladék .................................................................................... 66 


3.3.4.8. Veszélyes hulladék ........................................................................................... 66 


3.3.5. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az 
éghajlatváltozás hatásaira ........................................................................................ 67 


3.3.6. Az agrárgazdaság környezeti aspektusai ................................................................ 67 


3.3.7. Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai ............................................................ 68 


3.3.8. Közlekedés és környezet ........................................................................................ 68 


3.3.9. Turizmus – ökoturizmus ......................................................................................... 69 


4. A KÖRNYEZET IGÉNYBEVÉTELÉVEL, TERHELÉSÉNEK ÉS SZENNYEZÉSÉNEK 
CSÖKKENTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ INTÉZKEDÉSEK ............................................... 71 


4.1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása ...................... 71 


4.1.1. Levegőminőség javítása ......................................................................................... 71 


4.1.2. A zajterhelés csökkentése ....................................................................................... 72 


4.1.3. Ivóvízminőség és egészség ..................................................................................... 73 


4.1.4. Szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás................... 73 


4.1.5. Környezet és egészség ............................................................................................ 74 


4.1.5.1. Fürdővizek minősége ....................................................................................... 74 


4.1.5.2. Beltéri levegőminőség ..................................................................................... 74 


4.1.5.3. Biológiai allergének ........................................................................................ 74 







5 
 


4.1.5.4. Klímaváltozás egészségügyi hatásai ............................................................... 75 


4.1.5.5. Környezet-egészségügyi információs rendszer ................................................ 75 


4.1.6. Zöldfelületek védelme ............................................................................................ 75 


4.1.7. Kémiai biztonság .................................................................................................... 76 


4.2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata ........................... 77 


4.2.1. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem ................................ 77 


4.2.1.1. A Natura 2000 területek, valamint a védett természeti, illetve nemzetközi 
természetvédelmi egyezmények hatálya alá tartozó területek megőrzése......... 77 


4.2.1.2. Földtudományi természeti értékek megőrzése ................................................. 78 


4.2.1.3. A tájszerkezet, tájjelleg, tájpotenciál védelme ................................................ 78 


4.2.1.4. A védett, a védelemre szoruló, illetve közösségi jelentőségű fajok 
természetvédelmi helyzetének javítása .............................................................. 78 


4.2.1.5. Természetvédelmi oltalom alatt álló területek és természeti értékek kezelése, 
fenntartása, őrzése ............................................................................................ 79 


4.2.1.6. Genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése ................................................. 79 


4.2.1.7. Természetvédelmi monitoring, nyilvántartás és információs rendszer ........... 79 


4.2.2. Talajok védelme és fenntartható használata ........................................................... 80 


4.2.3. Vizeink védelme és fenntartható használata .......................................................... 80 


4.2.3.1. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés és monitoring .............................................. 80 


4.2.3.2. Stratégiai vízkészletek megőrzése (vízbázis-védelem, nitrát érzékeny területek)
 .......................................................................................................................... 81 


4.2.3.3. Területi vízgazdálkodás ................................................................................... 81 


4.2.4. Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás ............................................................... 82 


4.2.5. Környezeti kármentesítés ....................................................................................... 82 


4.3. Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése .................. 83 


4.3.1. Erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása ................................................... 83 


4.3.2. A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése ................................................... 84 


4.3.3. Energiatakarékosság és -hatékonyság javítása ....................................................... 84 


4.3.4. Hulladékgazdálkodás ............................................................................................. 85 


4.3.4.1. Települési szilárd hulladék .............................................................................. 86 


4.3.4.2. Építési-bontási hulladék .................................................................................. 86 


4.3.4.3. Mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok .................. 86 


4.3.4.4. Egyéb, gazdasági tevékenységekből származó, nem veszélyes hulladék ......... 87 


4.3.4.5. Csomagolási hulladék ..................................................................................... 87 


4.3.4.6. Biológiailag lebomló hulladék ........................................................................ 87 


4.3.4.7. Gumiabroncs hulladék .................................................................................... 87 


4.3.4.8. Veszélyes hulladék ........................................................................................... 87 







6 
 


4.3.5. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az 
éghajlatváltozás hatásaira ........................................................................................ 88 


4.3.6. Az agrárgazdaság környezeti aspektusai ................................................................ 89 


4.3.7. Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai ............................................................ 90 


4.3.9. Közlekedés és környezet ........................................................................................ 90 


4.3.10. Turizmus – ökoturizmus ....................................................................................... 91 


5. A KITŰZÖTT CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSI, ELLENŐRZÉSI, 
ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZEI ................................................................................................. 93 


6. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK VÁRHATÓ 
KÖLTSÉGE, TERVEZETT FORRÁSAI ........................................................................... 94 


6.1. Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése .................. 94 


6.1.1. Közlekedés és környezet ........................................................................................ 94 


6.1.2. Energiatakarékosság és -hatékonyság javítása ....................................................... 95 


6.2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata ........................... 96 


6.2.1. Vizeink védelme és fenntartható használata .......................................................... 96 


6.3. Életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása ........................... 96 


6.3.1. Ivóvízminőség és egészség ..................................................................................... 96 


6.3.2. Zöldfelületek védelme ............................................................................................ 97 


6.3.3. Környezet egészség ................................................................................................ 97 


FORRÁSOK ............................................................................................................................. 98 


 
 
 
  







7 
 


BEVEZETÉS 


Az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól előírja a települések 
számára a környezetvédelmi program készítését. Szeghalom Önkormányzata Környezetvé-
delmi Programját a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási 
Kara készítette el 2002-ban. Azóta már a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzéseit 
valósítjuk meg, így nagyon aktuálissá vált a települési környezetvédelmi program felülvizsgá-
lata, illetve a jelenlegi időszakra egy új elkészítése. 
 Több mint 10 év távlatában mind politikai, mind gazdasági, környezetvédelmi szem-
pontokat figyelembe véve hazánk jelentős változásokon ment keresztül, ami indokolja a prog-
ram felülvizsgálatát. Legfontosabb ezek közül Magyarországnak 2004-ben az Európai Unióhoz 
történt csatlakozása, ami szinte minden területen előírta a jogharmonizációt az uniós jogszabá-
lyokhoz. A csatlakozás egyik feltétele volt a környezetvédelem eme szintű megfeleltetése. En-
nek következtében jelentősen felgyorsult a két korábban legkritikusabb terület (hulladékgaz-
dálkodás, szennyvízkezelés) környezettudatos átalakítása. Ugyancsak az EU-hoz történt csatla-
kozás következményeként át kellett alakítani az ivóvízellátás korábbi rendszerét, illetve a Na-
tura 2000 programmal jelentősen megváltozott a természetvédelem helyzete is. Jelentősen át-
alakult a hazai árvíz védekezési stratégia is, hiszen megszületett az ún. „Vásárhelyi-terv tovább-
fejlesztése”.  
 Magyarország Alaptörvénye 2012-től hatályos, mely szintén foglalkozik az egészséges 
környezettel. Az Alaptörvény XXI. cikkelye értelmében „Magyarország elismeri és érvényesíti 
mindenki jogát az egészséges környezethez”, kiemelt figyelmet kell szentelni az esélyegyenlő-
ség, a társadalmi igazságosság, valamint a nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolida-
ritás elvének; melyek egyúttal kapcsolódnak a helyi erőforrások fenntartható hasznosításának 
elvéhez, miszerint törekedni kell a közösségek szükségleteinek helyi szinten, helyi erőforrások-
ból történő kielégítésére, de egyben a helyi sajátosságok, sokszínűség, készletek védelmére is 
(4. NKP). 
 Napjainkban a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) (2015-2020) 27/2015. 
(VI. 17.) OGY határozat célkitűzéseit valósítjuk meg, amelyhez a települési programoknak is 
igazodni kell. A Program stratégiai céljainak kibontását a környezeti elemekre, rendszerekre, 
illetve szektorokra irányuló stratégiai területek szolgálják. Egyes stratégiai területek több stra-
tégiai cél eléréséhez is hozzájárulnak. 


Stratégiai területek 
 − Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. 
 − Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. 
 − Az erőforrás‐takarékosság és ‐hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 
 Többek között a kötelező jogszabályi előírásokon kívül az uniós tagságunkból adódó 
jelentős változások és ezek alkalmazása a környezetvédelemben is indokolttá és szükségessé 
teszik a település környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát. 


A környezet védelmének általános szabályairól a törvény V. fejezete A környezet védel-
mének megalapozása foglalkozik a környezetvédelem tervezési rendszerével. Kt.48/A. § (1) 
előírja, hogy 


az emberi egészség védelme, valamint a természeti erőforrások és értékek megőrzése és 
fenntartható használata érdekében – e vagy külön jogszabályban foglaltak előírása sze-
rint – a környezettel, annak védelmével, illetve a környezetet veszélyeztető tényezőkkel 
kapcsolatos általános tervet (átfogó környezetvédelmi terv), az egyes környezeti elemek-
kel, azok védelmével, illetve a környezeti elemeket veszélyeztető egyes tényezőkkel 
kapcsolatos részletes tervet (tematikus környezetvédelmi terv) és egyedi környezeti 
adottsággal, problémával foglalkozó tervet (egyedi környezetvédelmi terv) kell készí-
teni. 
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(2) A tervezés során 
a) az alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi tervet a magasabb területi szintű kör-


nyezetvédelmi tervekkel; 
b) a tematikus és az egyedi környezetvédelmi terveket az adott területi szint átfogó kör-


nyezetvédelmi tervével össze kell hangolni. 
A Kt.48/E. § (1) alapján a települési környezetvédelmi programnak a település adottsá-


gaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban tartalmaznia kell: 
a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a lég-szennyezés-


sel, 
b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép 


készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alap-
ján készítendő intézkedési tervekkel, 


c) a zöldfelület-gazdálkodással, 
d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával, 
e) az ivóvízellátással, 
f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 
g) a kommunális szennyvízkezeléssel, 
h) a településihulladék-gazdálkodással, 
i) az energiagazdálkodással, 
j) a közlekedés- és szállításszervezéssel, 
k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezet-káro-


sodás csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési környezetvédelmi program – a település 
adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban – tartalmazhatja: 


a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezetegészség-
ügyi állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható 
használata érdekében különösen: 


aa) a területhasználattal; 
ab) a földtani képződmények védelmével; 
ac) a talaj, illetve termőföld védelmével; 
ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével; 
ae) a rekultivációval és rehabilitációval; 
af) a természet- és tájvédelemmel; 
ag) az épített környezet védelmével; 
ah) az ár- és belvízgazdálkodással; 
ai) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás 


várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodással, 
b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos fel-


adatokat és előírásokat. 
(3) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt 
feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel kíséri a fel-
adatok ellátását. 
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1. A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB HAJTÓERŐK 
ÉS TERHELÉSEK 


A társadalom, a gazdaság és a környezet a sokrétű kölcsönhatások révén összetett rendszert 
képez, a környezetpolitika alakítása során a hajtóerőket, az ezek révén bekövetkező terhelése-
ket, a kialakuló környezetállapotot, annak tovagyűrűző hatásait és a problémákra adott válaszo-
kat egységes rendszerben kell vizsgálni (DPSIR-modell). 


Szeghalom Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata célrendszerének megala-
pozásához a helyzetértékelés ismerteti és elemzi a környezet állapotát befolyásoló főbb társa-
dalmi, gazdasági folyamatokat (hajtóerők), terheléseket. 


A társadalom és a gazdaság működése – azaz az emberi tevékenységek – hajtóerőkként 
a környezetet érő terhelések révén együttesen befolyásolják a környezet állapotát. A terhelések 
alapvetően háromfélék lehetnek: természeti erőforrás igénybevétel, terület- és térhasználat, va-
lamint a környezetbe történő kibocsátások. 


A hajtóerők általában egyidejűleg, komplexen jelentkeznek, környezeti hatásaik egy-
mástól nem vagy nehezen elválaszthatók és az egyes térségek különböző természeti adottságai 
következtében eltérő következményekkel járhatnak. 


1.1. Társadalmi értékrend, életmód és fogyasztás 
Az egyén és a közösségek környezethez, természethez való viszonyának alapvető tényezői az 
értékek, a szokások, a tudás, a szemlélet, a viselkedés. A társadalmi folyamatok rendkívül ne-
hezen mérhetők, így az alábbiak elsősorban a tendenciák elemzésére irányulnak. 


A környezetvédelmi gondolkodás, magatartás terén alapvető fontosságú a környezettu-
datos magatartás kialakítása. Ennek elérésében jelentős szerep hárul az oktatásra (környezeti 
nevelés, környezetvédelmi kommunikáció, civil szervezetek szemléletformáló tevékenysége), 
a médiára, a gazdasági helyzetre. Az életszínvonal emelkedése, a gazdaság növekedése általá-
ban együtt jár az energiafogyasztás növekedésével, ami kihat a környezetvédelem egyéb terü-
leteire is (hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, stb.). 


A következő időszakban – a klímaváltozással összefüggésben is – kiemelt figyelmet kell 
fordítani arra, hogy a jövedelmek emelkedésével párhuzamosan ne növekedjen ismét a háztar-
tások energiafogyasztása (a fűtési és hűtési rendszerek hatékonyabbá tétele, energiatakaréko-
sabb gépek és eszközök, illetve az energiatudatosság növelése szükséges). Hasonló módon az 
ivóvízfogyasztás és az ivóvízellátó vezetékek mentén a vízveszteség mérséklésére is szükség 
van a vízkészletekkel való felelős gazdálkodás érdekében. 


A fogyasztás tendenciái szorosan összefüggnek a vásárlási szokások megváltozásával. 
A fogyasztási javaktól való függés – társadalmi következményei mellett – az erőforrások és az 
ökoszisztéma szolgáltatások fokozott igénybevételét, a termékek szállítási igényének növeke-
dését, az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések és a környezeti terhelések növekedését, 
a hulladék és szennyezőanyagok erősödő kibocsátását okozza. A társadalmi és a környezeti 
problémák szoros kapcsolatban állnak egymással. A társadalmi problémák (pl. kedvezőtlen jö-
vedelmi viszonyok) környezeti problémákat indukálhatnak (pl. energetikailag nem hatékony 
épületek és berendezések használata), de ugyanez fordítva is igaz: a környezeti problémák (pl. 
levegőszennyezés) társadalmi problémákat gerjesztenek (pl. egészségügyi kiadások növeke-
dése, vagy migráció). 


Az értékrend- és életmódváltás szükségességét a lakosság egészségi állapota is indo-
kolja, amely jelentős mértékben elmarad attól a szinttől, amelyet jelen gazdasági körülménye-
ink is már lehetővé tennének. 
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1.2. Szabályozási és intézményrendszer 
A jogi szabályozás terén jelentős változások történtek az elmúlt években. A 2012. elején ha-
tályba lépett Alaptörvény a környezetvédelem tekintetében számos garanciális szabályt épített 
be rendelkezései közé. Egyes környezeti elemekre, rendszerekre, illetve folyamatokra vonat-
kozó szabályozások is jelentősen módosultak (pl. hulladékgazdálkodás, levegő védelme, vízi-
közmű szolgáltatás), illetve számos, a környezetpolitikát is érintő szabályozás újult meg (pl. 
Büntető Törvénykönyv). Az önkormányzati rendeleteknek is számos környezeti vonatkozása 
van (pl. beépítettség alakulása, zöldfelületek igénybevétele, települési levegőminőségre gyako-
rolt hatások). A helyi fejlesztési prioritások azonban sokszor „felülírják” a környezetvédelmi 
szempontokat 


A környezetvédelem állami intézményrendszere is jelentősen megváltozott. A közigaz-
gatási rendszer átfogó átalakítása (fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve járási hivatalok 
létrehozása) során a korábban önállóan működő hatóságok, hivatalok integrálásra kerültek a 
kormányhivatalokba, és ún. szakigazgatási szervekként végzik hatáskörük szerinti tevékenysé-
güket (pl. erdészeti igazgatóságok). A környezetvédelmi igazgatás is integrálódott a kormány-
hivatali rendszerbe. 


1.3. Strukturális szint 
A strukturális jellegű hajtóerők (termelő- és szolgáltató ágazatok teljesítménye, összetétele, inf-
rastruktúra, területhasználat, településszerkezet) meghatározóak a környezet állapotának alaku-
lásában. 


A lakosság környezetre gyakorolt terheléséről szolgáltat információt az ökológiai láb-
nyom, ami az életünk fenntartása érdekében felhasznált tér nagyságát mutatja meg: az elfo-
gyasztott fosszilis energia, élelem, faanyag és az épített környezet által elfoglalt tér alapján szá-
molja ki egy-egy ember, vagy ország környezeti terhelését. Egy átlag magyar polgár ökológiai 
lábnyoma 3,59 hektár volt, noha egy emberre csupán 2,68 globális hektár jutott volna hazánk-
ban. 


Az ipari termelés során a veszélyes anyagokkal folytatott ipari tevékenység magában 
hordozza a balesetek, rendkívüli események kockázatát. Ez Szeghalom vonatkozásában nem 
releváns, így ezzel részletesen nem foglalkozom. A múltban keletkezett szennyeződések fel-
számolása, a területek rehabilitációja, rekultivációja Szeghalom településen is folyt (régi hulla-
déklerakó). 


A mezőgazdaság GDP-n belüli részaránya növekedett és a vidéki térségekben továbbra 
is meghatározó tényező. Az egy hektár mezőgazdasági területre jutó műtrágya hatóanyag meny-
nyisége 2000-től 2007-ig szinte folyamatosan nőtt, majd a 2008-2009. évi visszaesést követően 
ismét emelkedik (2013-ban 93 kg/ha volt (KSH, AKI)). A nitrogén-mérleg egyenlege az elmúlt 
években ingadozott, azonban a többi tagországhoz viszonyítva jóval kedvezőtlenebb. A talajok 
foszformérlege hosszú idő óta negatív, vagyis a gazdálkodás során több elemet viszünk el a 
termőföldről, mint amennyit pótolunk. 


Túlsúlyban van a nitrogén-műtrágyázás, ami a mélyebb rétegekbe mosódva a talajvíz 
nitrátosodását okozhatja. Csökkent a szervestrágyázott terület nagysága. 2001-től csökkent a 
mezőgazdaság üvegházhatású gáz kibocsátása. 


A megfelelő tájhasználat, környezetkímélő gazdálkodás elterjedését a vidéki települé-
sek csökkenő népessége és a hagyományos tájgazdálkodási ismeretek „kihalása” nehezíti. 


1.4. A Környezetvédelmi Program alapelvei 


• A környezetvédelmi törvényben szereplő alapelvek, amelyek alapvetően a környezet-
használat helyes módjára (elővigyázatosság, megelőzés, helyreállítás), a felelősség vál-
lalására (szennyező fizet), a közérdekből fakadóan az együttműködés és átláthatóság 
fontosságára hívják fel a figyelmet (tájékoztatás, nyilvánosság); 
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• A környezeti problémák, jelenségek, folyamatok összetettségéből eredően mind na-
gyobb teret kell kapnia a holisztikus megközelítésnek (összefüggések vizsgálata, hatás-
folyamatok feltárása), az integráció elvének, valamint a rövid, közép és hosszú távú 
szempontok egyidejű figyelembevételének; 


• Mivel a környezeti problémák megelőzése az egész társadalom támogatását igényli, 
ezért megkerülhetetlen a kidolgozás és a megvalósítás során a partnerség és a szubszi-
diaritás elve; 


• A területiség elvének érvényesítése, a fenntartható térhasználat, a kedvező területi hatá-
sok elősegítése és területi szinergia megvalósítása, a környezeti, társadalmi és gazdasági 
adottságokhoz illeszkedő, területileg differenciált beavatkozások kialakításának elve; 
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2. SZEGHALOM AKTUÁLIS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉ-
KELÉSE 


A város környezeti állapotának értékelése során elsősorban az utolsó hat évben bekövetkezett 
változásokat vettem figyelembe, de egyes esetekben fontosnak tartottam a korábbi időszak ál-
lapotát is figyelembe venni.  


2.1. Levegőminőség 
Szeghalom az Észak-Békési kistérség legnagyobb települése, lakosainak száma 9290 fő (2016. 
04. 01.), akik főleg a szolgáltatásban, iparban és mezőgazdaságban végzik tevékenységüket.  


A foglalkozási arány megoszlása (2011):  
  ipar: 39%, 
  szolgáltatás: 53%, 
  mezőgazdaság: 8%. 


A levegő minőségét a természeti tényezők mellett (talajviszonyok, uralkodó szélirány, 
csapadék, stb.) elsősorban a mezőgazdaság, a szolgáltatóipar, a közlekedés, valamint a lakos-
sági tüzelés határozza meg. Időnként számolni kell regionális légszennyező hatásokkal is (pl. 
speciális meteorológiai viszonyok között más területekről érkező szennyező anyagokkal), de 
ennek a valószínűsége kicsi, a terület földrajzi adottságainak köszönhetően. A mezőgazdaság, 
főleg a gyér növény-borítottságú területeken, valamint talajművelési tevékenységek idején szá-
raz időszakban kiporzással; az állattartó telepek szag- és bűzhatásával szennyezik a levegőt.  


Szeghalom város területén levegőtisztaság-védelmi szempontból lényeges emisszió és 
immisszió források a legmeghatározóbbtól a legjelentéktelenebb hatásig sorrendben: 


− lakossági fűtés, 
− közlekedés, 
− ipar, 
− mezőgazdaság, 
− allergén porok. 


A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre 
az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban, illetőleg a környezetvédelmi hatóság 
egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket, levegővédelmi követelményeket kell 
megállapítani. 


A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ország terü-
letét és településeit a légszennyezettség mértéke alapján a környezetvédelmi és a közegészség-
ügyi hatóság javaslatának figyelembevételével zónákba kell sorolni. A légszennyezettségi agg-
lomerációk és zónák kijelöléséről a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet rendelkezik. A rendelet az 
egyes zónákban 11 szennyező anyagot minősít A, B, C, D, E, F csoportok szerint, valamint a 
talajközeli ózon esetében O-I és O-II csoportokat különít el zónánként.  


A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet szerint Szeghalom az F légszennyezettségi zónába 
tartozik, (PM10 kivételével nem szerepel a kiemelt települések között). A város és térsége az 
ország kevésbé szennyezett levegőjű részéhez tartozik. 


Levegőtisztaság-védelmi szempontból, a település teljes bel- és külterületére a 4/2011. 
(I. 14.) VM rendelet − a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről − által előírt immissziós határértékek vonatkoznak. 


Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak a településen, illetve annak környe-
zetében sem manuális, sem automata mintavevő helye nincs.  
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2.1.1. Ipari tevékenységből eredő légszennyezés 
A levegő védelmével kapcsolatos szabályok zömét a 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet − a 
levegő védelméről − tartalmazza. A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, tech-
nológiákra, létesítményekre az elérhető legjobb technika alapján jogszabályban, illetőleg a kör-
nyezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket, levegővédelmi 
követelményeket kell megállapítani, illetve adatszolgáltatást kell évente benyújtani. Az üzemi 
és szolgáltató létesítmények légszennyező tevékenységeire és a légszennyező forrásokra vonat-
kozó határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet − a levegőterheltségi szint határértékeiről és 
a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről − állapítja meg.  


Szeghalom területén több ipari üzem található (Billerbeck Budapesti Lakástextil Kft, 
Csaba Metál Zrt, Felina Hungária Kft, Gyányi Kft., Körös 2000 Kft, Novation Tech Hu Kft, 
Layer Kft., Helvécia protein Trade Kft., Rapidsped Zrt., Fes-sped Kft., Novation Tech Kft.   
stb.), melyek tevékenységük során légszennyező anyagokat bocsátanak a környezetbe. Ezek 
évenkénti emissziós értékei az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 
http://web.okir.hu honlapján megtalálhatók.  


Általánosságban megállapítható, hogy az elmúlt években a kibocsájtásban csökkenés 
tapasztalható néhány szerves vegyület (sztirol, toluol, xilol, butil-acetát) kivételével, melyeket 
festő és műanyaggyártó üzemekben alkalmaznak, de alapvetően a város levegőminőségét je-
lentősen nem rontják. Ha 10 éves távlatot vizsgálunk, megállapítható, hogy bizonyos anyagok, 
pl. a triklór-etilén, mint ózonbontó anyag felhasználása 2006-ban megszűnt (nem üzemel már 
a laboratórium), így az összes kibocsájtás ez alapján is mérséklődött. A fő üvegházhatású gázok 
esetében is a 2010 előtti időkhöz viszonyítva csökkenés tapasztalható. Mindezeket figyelembe 
véve kijelenthető, a jelentősebb légszennyező komponensek esetében a település levegője tisz-
tának mondható. A településen nem tapasztalható jelentős ipari eredetű légszennyezés, hiszen 
nem üzemelnek a nagyobb levegőszennyezésekért felelős vegyi- és nehézipari művek és az 
erősen levegőszennyező hőerőművek. 


Az 1. táblázat mutatja Szeghalom területén működő üzemek, jogi személyiségek által 
évente benyújtott emissziós értékek összesített éves kibocsájtási értékeit a különböző légszeny-
nyező anyagokra vonatkoztatva kg-ban kifejezve. 


Az 1. ábra az elmúlt 12 év távlatában mutatja a jelentősebb légszennyező anyagok éves 
emissziós értékeinek egymáshoz viszonyított változásait. 


A 2. és 3. ábra mutatja a belterületi illetve a külterületi légszennyező pontforrásokat. 
  



http://web.okir.hu/
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1. táblázat. Szeghalom városában mért légszennyező anyagok emissziós értékei 2002-2014 
közötti időszakban (OKIR) 


 
Szennyező 


anyag 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Emisszió (kg/év) 
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CO 10760 8278 1412 5163 5888 1382 1369 1406 1497 737 568 1966 2062 
Nitrogén-
oxidok 7925 6142 2298 4174 3118 915 700 912 715 1110 859 1403 1494 


Etil-acetát - 207 59 - 241 181 94 0 0 0 0 0 97 
Butil-alko-
hol 638 294 835 139 534 79 149 46 327 254 436 290 319 


Etil-benzol 4417 2741 2185 1379 875 784 508 57 97 230 372 169 346 
1,2,4-tri-
metil-ben-
zol 


531 1042 456 121 334 360 237 64 85 152 456 269 191 


Butil-acetát 3607 3802 3323 1114 3675 5274 2393 611 430 924 556 1995 2781 
2-metoxi-
propil-ace-
tát 


- - - - 248 0 0 0 0 0 126 179 295 


Trimetil-
benzolok 618 283 51 16 86 94 260 10 67 64 72 161 133 


Petróleum - - - - - - - 188 71 377 354 475 276 
Sztirol - - - - - - 0 0 0 1954 1856 2055 2706 
Toluol 0 2869 352 1956 871 1814 1633 5 82 275 342 1218 1745 
Xilolok 8845 8995 7199 3579 3137 3089 1482 325 721 1361 1351 936 1899 
Aceton - - 71 - - 0 1165 0 54 1390 1228 3811 5647 
Metil-etil-
keton - - - - - - - 0 0 4 3 79 627 


izo-butil 
acetát - -  0 - 0 0 0 31 51 52 109 0 


Butil-alko-
hol 638             
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A nem színezett vegyületek az illékony szerves vegyületek (VOC) csoportjába tartoznak. 
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1. ábra. Az éves emissziós értékek egymáshoz viszonyított változásai 
 
 


 
 


2. ábra. Belterületi légszennyező pontforrások 
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3. ábra. Külterületi légszennyező pontforrások 
 


2.1.2. Mezőgazdaságból eredő légszennyezés 
A gazdasági tevékenységek közül meg kell említeni a mezőgazdaságból származó légszennye-
zettséget is. E térség az ország legszárazabb területei közé tartozik, így a szálló por és az üle-
pedő por mennyisége jelentős. Ez elsősorban csapadékhiányos időszakban, a mezőgazdasági 
munkák idején az uralkodó széljárások hatására következik be, amihez társul még a szélerózió 
és a gyakran fellépő talajdefláció. 


Szeghalom város közigazgatási területének 80%-át mezőgazdasági művelésű területek 
teszik ki. A mezőgazdasági tevékenységekből származó szilárd anyag, illetve tüzelőanyag el-
égetéséből származó légszennyező anyagok (szén-monoxid, nitrogén-oxid, stb.) kibocsátásá-
ban is csökkenés mutatkozik. A mezőgazdasági eredetű kibocsátással főleg a talajmunkálatok 
idején (tavasz és ősz), valamint az őszi betakarítás során lehet számolni, amikor a kiporzás 
révén por kerülhet a levegőbe. Az uralkodó szélirány ezt a hatást még fokozhatja, elsősorban a 
szélvédő erdősávok hiányosságai miatt. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a szakszerűtlen 
növényvédelem esetén bekövetkező elsodródást sem, ami csak véletlenszerűen fordulhat elő, 
hiszen a magas peszticid árak miatt ezt nem engedhetik meg a gazdálkodók. 


Kora tavasszal, illetve ősszel jelentős légszennyezést okozhat a tarlóégetés, mely a ter-
mészetvédelmi szempontból értékes területeket súlyosan veszélyeztetheti. Tapasztalataink sze-
rint az elmúlt években egyre kevesebb az ilyen típusú légszennyezettség.  


A mezőgazdaságban a terményszárító- és tisztító berendezések porkibocsátása jelentős 
lehet, ami Szeghalom esetében is megjelenik, de az összes szilárd anyag éves mennyiségének 
kb. 10-15%-át teszi csak ki. 


2.1.3. Közlekedésből eredő légszennyezés 
A közlekedésből eredő légszennyezés meghatározó a városban. A város D-i szélén halad át a 
47. sz. főút, ezáltal az áthaladó forgalomból származó légszennyezés jelentős. Ezen kívül a 
település gyűjtő és forgalmi útjai is jelentős forgalmat bonyolítanak.  
 


Gépjárművek száma, aránya (2016. 04.01.): 
személygépkocsi  2410 db 
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tehergépkocsi   485 db 
autóbusz   26 db 
vontató    210 db 
motorkerékpár   139 db 
pótkocsi   322 db 
utánfutó   8 db 


A település belterületi úthálózatának burkoltsága jónak mondható. E téren az elmúlt 
években jelentős előrelépés történt. Szeghalom belterületén a helyi közúthálózat hossza 
47 487 m, ebből kiépített 41 002 m és kiépítetlen 6485 m, ami 87%-os kiépítettséget jelent. A 
szilárd burkolattal nem rendelkező utakról igen jelentős a sárfelhordás. A ritka úttisztítás kö-
vetkeztében a járművek porfelverő hatása jelentősen megnöveli a levegőben található por 
mennyiségét. 


A forgalomtól és a légköri viszonyoktól függően szálló por, ülepedő por, nitrogén-oxi-
dok, kéndioxid, szénhidrogének és szén-monoxid szennyezéssel kell számolni. A helyzetet sú-
lyosbítja a meglévő közúti járműpark és a mezőgazdasági géppark elöregedése, emiatt nagyobb 
mértékű a légszennyezést okozó káros anyag kibocsátás. A helyzetet tovább rontja a városon 
átmenő jelentős tranzitforgalom (2. táblázat), ami fokozott légszennyezés-növekedéssel jár. To-
vábbi légszennyezés-növekedést eredményezhetnek a megépülő ipari parkok, melyeknél to-
vábbi közlekedésnövekedés lép fel. Továbbra sem elhanyagolható a gázolajjal üzemelő buszok 
és tehergépjárművek korom- és elégtelen szénhidrogén-kibocsátása, amely leginkább a forgal-
mas területeken a levegőminőséget rontja.  


 
2. táblázat. Átmenő forgalom változása az elmúlt 10 évben (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) 
 


Év Útszám Szelvényszám ÁNF (E/nap) 
2005 47 80+650 5780 
2006 47 80+650 6145 
2007 47 80+650 6229 
2008 47 80+650 4615 
2009 47 80+650 5222 
2010 47 80+650 4573 
2011 47 80+650 4642 
2012 47 80+650 4858 
2013 47 80+650 4765 
2014 47 80+650 5124 
Év Útszám Szelvényszám ÁNF (E/nap) 


2005 4212 35+000 2450 
2006 4212 35+000 2487 
2007 4212 35+000 2793 
2008 4212 35+000 3097 
2009 4212 35+000 3387 
2010 4212 35+000 3230 
2011 4212 35+000 3123 
2012 4212 35+000 3307 
2013 4212 35+000 2952 
2014 4212 35+000 2947 
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A 2. táblázat adatai alapján az elmúlt 10 évben jelentős változás nem történt a városon 
átmenő forgalom nagyságában, így a közlekedésből eredő légszennyezés elsősorban a meteo-
rológiai viszonyok függvénye. 


Jelentős javulás lenne elérhető, ha a gépkocsipark megfiatalodna. Az Európai Unió e 
téren jelentősen csökkenti a környezetbe kibocsátható légszennyező anyagok koncentrációját 
(3. táblázat). 


 
3. táblázat. Személygépkocsikra (M1 kategória[1]) vonatkozó európai kibocsátási normák, 


g/km 
 


Szint Dátum CO HC NOx HC+NOx PM 
dízel 
Euro 1[2] 1992. július 2,72 (3,16) - - 0,97 (1,13) 0,14 (0,18) 
Euro 2 1996. január 1,0 - - 0,7 0,08 
Euro 3 2000. január 0,64 - 0,5 0,56 0,05 
Euro 4 2005. január 0,5 - 0,25 0,3 0,025 
Euro 5 2009. szeptember 0,5 - 0,18 0,23 0,005 
Euro 6 2014. szeptember 0,5 - 0,08 0,17 0,005 
benzin 
Euro 1[2] 1992. július 2,72 (3,16) - - 0,97 (1,13) - 
Euro 2 1996. január 2,2 - - 0,5 - 
Euro 3 2000. január 2,3 0,2 0,15 - - 
Euro 4 2005. január 1,0 0,1 0,08 - - 
Euro 5 2009. szeptember 1,0 0,1 0,06 - 0,005[3] 
Euro 6 2014. szeptember 1,0 0,1 0,06 - 0,005[3] 


1) Az Euro 5 előtt a 2500 kg feletti személygépkocsikat a könnyű tehergépjárművek (N1 - I) 
kategóriájába sorolták 


2) A zárójeles értékek a jóváhagyottal megegyező gyártás (conformity of production, COP) 
határértékek 


3) Csak a közvetlen befecskendezésű motorral felszerelt járművekre vonatkozik 
 


A közlekedésből származó légszennyezettség a várost elkerülő úthálózat megépítésével 
nagymértékben csökkent, ennek ellenére az ülepedő por és szálló por tekintetében Szeghalom 
szennyezett minősítésű település, ami nem kizárólag a közlekedésnek tulajdonítható. 


2.1.4. Kommunális eredetű légszennyezés 
A lakossági tüzelés szezonális légszennyező forrásként jelenik meg. A lakóingatlanok jelentős 
része rácsatlakozott a földgázhálózatra, mely a legkisebb mértékű légszennyező anyag (CO, 
NOx) kibocsátással jár. A háztartási tevékenységeknél a környezetkímélő földgázfűtés általá-
nossá válását követően kedvező változás ment végbe, mivel nagymértékben csökkent a fűtés 
során levegőbe került szilárdanyag-, korom- és kéndioxid-kibocsátás.  


Azonban a földgáz árának jelentős emelkedése miatt előtérbe kerülnek egyéb tüzelő-
anyagok, ami várhatóan növekvő légszennyezettséget indukálnak. Erre utal például, hogy a pri-
mőr áruk termelői között sokan széntüzelésre álltak át. A széntüzelésre való átállás következ-
tében megnőhet a kén-dioxid koncentráció. Szezonális jellegű a kerti hulladékok alkalmankénti 
égetéséből származó szennyező anyagok (CO, NOx, korom és egyéb bűzös anyagok) kibocsá-
tása, melyet Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 28.) számú 
rendelete − a város környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló 8/1991.(III. 2.) számú ön-
kormányzati rendelet módosításáról − szabályoz. 



https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_kibocs%C3%A1t%C3%A1si_norm%C3%A1k#cite_note-1

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_kibocs%C3%A1t%C3%A1si_norm%C3%A1k#cite_note-cop-2

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_kibocs%C3%A1t%C3%A1si_norm%C3%A1k#cite_note-cop-2

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_kibocs%C3%A1t%C3%A1si_norm%C3%A1k#cite_note-kozv-3

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_kibocs%C3%A1t%C3%A1si_norm%C3%A1k#cite_note-kozv-3
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A településen a fűtési időszakban a nitrogén-oxid (NOx) és a kisméretű szállópor 
(PM10), szén-monoxid, kén-dioxid, nyáron a felszín közeli ózon szennyezettség jelenthet prob-
lémát. 


2.1.5. Bűzterhelés 
A levegőtisztaság-védelem speciális területét jelenti a „bűz” okozta környezetterhelés, amely 
elsősorban az állattartó és feldolgozó telepek környezetében jelentkezik. A szaghatások általá-
ban sajátos esetekben és adott légmozgás esetén észlelhetők, ezért többségükben nehezen or-
vosolhatók. A lakossági panaszok nagy része a lakóterületeken lévő termelő-üzemekkel kap-
csolatos. Számos telephely úgynevezett „puffer” zóna nélkül a lakott övezetekbe települt, vagy 
körbeépült. Nem kizárható, hogy egy termelőegység a kibocsátási határértéket betartja, ugyan-
akkor a környezetében lakók számára mégis zavaró. 


A hazai levegőtisztaság védelmi szabályozás a környezeti levegő bűzzel történő terhe-
lését tiltja, de légszennyezési határértékeket nem állapít meg. Ezen szabályozásoknak megfele-
lően legfontosabb környezetvédelmi szempontú intézkedésnek tekinthetők a bűzszennyezés 
megakadályozása, csökkentése érdekében tett intézkedések.  


Szeghalom város önkormányzata több rendeletben is rendelkezik a gazdasági haszonál-
latok tartásáról, valamint az állatok elhelyezésére szolgáló épületek, trágyatárolók elhelyezé-
sére vonatkozó védőtávolságokról, a kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról.  


Állattartásból származó, zavaró bűzterhelés elvétve fordul elő, gyakorlatilag nincs. 
Szeghalom belterületén csak önellátás szintjén van állattartás; sertés, baromfi található a tele-
pülésen. A város külterületén található állattartó telepek bűzhatása nem befolyásolja a város 
légszennyezettségét, annak távolsága a lakott területektől jelentős.  


A fentiek és a rendelkezésre álló információk alapján a település levegőjének állapota 
jónak minősül.  


2.1.6. Légszennyezéssel kapcsolatos legfontosabb problémák 
a) A vizsgált komponensek túlnyomó többségénél (NOx, SO2, szálló por és az ülepedő por) egy 


tél végi és egy őszi maximum figyelhető meg. Megállapítható, hogy az NOx és a szálló por 
maximumai között egyidejűség áll fenn, ami egyrészt utal a közös eredetre, mint a fűtés, 
közlekedés, másrészt utalhat a klimatikus viszonyok szerepére, melyek jelentősen befolyá-
solják a levegőszennyezettséget; 


b) az iparban bekövetkező szerkezetváltás általánosságban levegőszennyezés csökkenéséhez 
vezetett, viszont a motorizáció fokozódásával megnőttek a közlekedésből származó kibocsá-
tások; 


c) a festő és műanyaggyártó üzemekben megnőtt az illékony szerves vegyületek kibocsájtása, 
ami a termelés növekedésével hozható összefüggésbe; 


c) a porszennyezés tavasztól őszig terjedő maximumaiért a mezőgazdasági területeken fellépő 
defláció okozta kifújt poranyag a felelős, de fontos hangsúlyozni a közlekedés szerepét is a 
porterhelésben; 


d) az allergén pollenek mennyisége folyamatosan növekszik, és az év egyre hosszabb idősza-
kában okoznak allergiás tüneteket. 


2.2. Zajterhelés 
A zaj korunk egyik nyomasztó környezeti problémája lett. A panaszok egész Európában azt 
mutatják, hogy a városi lakosság jelentős részénél a zajterhelés meghatározza az emberek köz-
érzetét és az életminőséget. 


Környezetünket különböző eredetű zajok és rezgések befolyásolják, melyek bizonyos 
határértékeken túl veszélyeztetik az emberi egészséget is. A környezetből származó zajterhelés 
eredete szerint lehet:  


− ipari-, mezőgazdasági-, építési; 
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− közlekedési;  
− szórakoztatóhelyek;  
− egyéb eredetű.  


A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 
3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesít-
ményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken. Lakóterületen (kis-
városias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) nappal (06-22 óra) 50 db, éjszaka (22-06 
óra) 40 db. 


A környezeti zaj- és rezgésterhelés kialakulásában nagy szerepe van a település földrajzi 
adottságainak, települési szerkezetének és közlekedési adottságainak. Szeghalom közlekedési 
helyzetét döntő módon meghatározza a település központján áthaladó 47-es főközlekedési út. 
Ezen kívül a település gyűjtő és forgalmi útjai is jelentős forgalmat bonyolítanak. Számolni kell 
továbbá a vasút, és az állomás zajterhelő hatásával is.  


Az üzemek jelentős része a város déli iparterületén a Sárrét Ipari Parkban találhatók, így 
azok zajterhelése nem jelentenek kockázatot a lakosságra. A városban közvetlen zajterhelést a 
szolgáltatásokból eredő időszakos kibocsátások okozhatnak, amelyek lokálisan jelentkeznek.  


A zaj- és rezgésvédelem területén a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvé-
delmi hatóság az üzemek számára zajkibocsátási határértéket állapít meg, amelynek betartását 
helyszíni mérésekkel ellenőrzi. Határértéket meghaladó zajkibocsátás esetén az üzemet mű-
szaki intézkedések megtételére kötelezi, annak nem teljesítése esetén bírság kiszabására kerül 
sor.  


A környezeti zajforrások közül a közlekedés az, amely a legnagyobb mértékben és a 
legnagyobb területet terhel zajjal. Mindezt súlyosbítja az a tény, hogy miközben folyamatosan 
növekszik a gépjárművek száma, addig az utóbbi időben jelentősen romlott az útburkolatok 
minősége.  


A számításba vehető közlekedési zajforrások közül a közúti közlekedés zajterhelése leg-
jelentősebb, azt követi a vasúti, végül pedig alárendelt módon, de meg kell említeni a vízi, 
illetve légi közlekedés okozta zaj- és rezgésszennyezést is, bár ez utóbbiak Szeghalomra nem 
jellemzőek. 


A zajhelyzetet leginkább meghatározó tényező a település belterületét kettészelő 47.sz. 
főút, mely jelentős forgalmat bonyolít le. A főút mentén, a sűrűn beépített belterületi település-
részeken számos közintézmény is található, ezeket valószínűleg határérték feletti zajterhelés éri 
a legforgalmasabb időszakokban (4. ábra). 


Az országos közúthálózaton kívüli városi gyűjtőutakon 2011. évi mért forgalmi adat 
még:  


− az északi városrészt a városközponttal összekötő – menetrendszerinti autóbusz-for-
galom által is terhelt – Petőfi Sándor utcára közel 5000 Ejm/nap érték;  


− a városközpontot keleti irányból tehermentesítő Bajcsy Zsilinszky utca - Érmellék 
utca vonalra (aktualizáltan) közel 2.500 Ejm/nap érték;  


− a déli iparterületen a Kandó Kálmán utcára (aktualizáltan) közel 1350 Ejm/nap érték;  
− a déli lakóterületen a Szeleskert utcára (aktualizáltan) mintegy 550 Ejm/nap érték.  
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4. ábra. Szeghalom főbb útjainak forgalmi terhelése 
Forrás: „Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” c. kiadvány 


adataiból szerkesztve (2014. 07. MK NZrt.) 
 


A város különböző területeit átszelő utakon eltérő a forgalom, ami évszakonként is némi 
eltérést mutat, így a zajterhelés is városrészenként változik. 


A mezőgazdaság is okozhat zajterhelést, de annak hatása a város lakosságára elhanya-
golható, mivel mind a növénytermesztés, mind a nagyüzemű állattenyésztés a településtől távol 
eső területeken történik. Időszakosan okozhatnak csak zajterhelést (szántás, betakarítás, repü-
lőgépes növényvédelem, termék-fuvarozás). A betakarítás, termény-feldolgozás során az áru-
fuvarozás következtében bizonyos forgalomnövekedés figyelhető meg, de ezek zajhatása nem 
jelentős az egyéb közlekedési zajhoz képest. 


Az állattartással kapcsolatban leginkább az intenzív, kis helyigényű tartás okozhat la-
kossági panaszokat. Az állattartás szabályozását (védőtávolság, egyedszám meghatározása, 
stb.) az önkormányzat helyi rendelettel szabályozza.  


A települések belterületén a közlekedésből és a fejlesztésekhez kapcsolódó építkezések-
ből származó zaj-, rezgés- és légszennyezési problémákat az önkormányzat a vonatkozó kör-
nyezetvédelmi jogszabályok és a helyi rendeletek alapján korlátozzák. 


A településen jelentős zajvédelmi problémáról, határértéket meghaladó zajkibocsátású 
üzemi létesítményről nincs tudomás. 


2.3. Ivóvízminőség és egészség 
Szeghalom város vízellátását az Alföldvíz ZRt üzemelteti, a vízellátást biztosító vízbázis Békés 
megye déli részén található Maros hordalék-kúpon helyezkedik el. 
A vízbázisról az ivóvíz Szeghalomra és a térségbe távvezetéken jut el. 
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5. ábra. Szeghalom területén üzemelő ivóvízbázis védőterülete 
 


2.3.1. Ivóvízellátás 
A város ivóvíz hálózatának kiépítettsége 98%-os. Ivóvízhálózat hossza: 56,7 km. Jellemzően 
körvezetékes elosztóhálózat, magas tárolóval biztosítva a szükséges hálózati nyomást. A vízel-
látás alapadatai a következők:  


− napi átlagos vízigény: 1108 m3/d; 
− bekötéssel ellátott lakóingatlanok száma: 3847 db; 
− elosztóhálózat hossz bekötővezetékekkel együtt: 97 km; 
− szolgáltatott (értékesített) víz mennyisége (a 2014. évben): 320 294 m3 ebből lakos-


ság: 270 308 m3 gazdálkodók: 34 862 m3 önkormányzat: 15 124 m3; 
− az egy km-re vetített meghibásodások száma: 2,1 db/km.  


Az elmúlt időszakban a közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma jelentősen 
nem változott, hiszen a rákötések aránya közel 100%-os, 2013-ban 97%-át kapcsolták be az 
ivóvízvezeték-hálózatba. 
 
A szolgáltatott ivóvíz minősége 
 
A település részt vett a „Közép-Békési-Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társu-
lásban, melynek célja a szolgáltatott ivóvíz minőség jogszabályokban előírt biztosítása a „Bé-
kés megyei Ivóvízminőség-javító Program” keretein belül, a megvalósítás folyamatos, európai 
uniós pályázatból finanszírozott (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009). A projekt során a várost 
2016. 02. 11-el rákötötték a Közép-Békési regionális rendszerre. A termelő kutak a regionális 
rendszerre való csatlakozással üzemen kívül lettek helyezve, Szeghalmon megszűnt a vízter-
melés és tisztítás. 


A vízminőségi jellemzőket a 4. táblázat mutatja. 
  







23 
 


4. táblázat. Vízminőségi jellemzők 2014. 01. 01-2014. 06. 30. időszakban 
 


ph 
Ammó-


nium 
(mg/l) 


Ar-
zén 


(μg/l) 


Vas 
(μg/l) 


Man-
gán 


(μg/l) 


Összes 
aktív klór 


(mg/l) 


Összes ke-
ménység 


(mg/CaO) 


Fajlagos elektro-
mos vezetőké-


pesség 
(μS/cm) 


KOI(ps) 
(mg/l) 


Nát-
rium 


(mg/l) 


7,75 0,03 6,87 38,26 13,66 0,2 86,95 1206,67 2,63 276 
201/2001 (X.25) Kr. az ivóvízminőség határértékei  


- 0,5 10 200 50 3 50-350 2500 5 200 
 


2.4. Szennyvízelvezetés és tisztítás 
2.4.1. Csatornázottság 
A település szennyvízhálózatának kiépítése 1969-70-ben kezdődött, mely a közel 100%-os ki-
építettséget elérte. 1995-től folytatódott a csatorna hálózat kiépítése, kisebb öblözetekkel, míg 
a teljes kiépítésre 2004-2005 években került sor. Jelenleg kiépített gravitációs csatornahálózat 
hossza: 50,338 fkm, a gravitációs bekötővezeték hossza 30,451 fkm. Rákötött lakások száma: 
3520 db. 


A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma folyamatosan emelkedik 2001 év 
óta. A város szennyvízgyűjtő-hálózatába 2001-ben a lakások 37%-át, 2005-ben 90%-át, 2013-
ban pedig 94%-át bekapcsolták. 


2.4.2. Szennyvíztisztítás 
A város szennyvizét feldolgozó tisztítótelep kapacitása 2570 m3/nap, 19 983 LE, a tisztított 
szennyvíz mennyisége 950-1050 m3/nap. Az alkalmazott tisztítási technológia eleveniszapos 
tisztítás, kémiai foszformentesítéssel. A szennyvíztelep más település szennyvizeit nem fo-
gadja. 


A kommunális szennyvizek kibocsátása a Szeghalmi Szennyvíztisztító Telepen történt 
tisztítást követően a Berettyóba történik, melyre a kibocsátott víznek a hatása elhanyagolható-
ként lett jelölve a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben.  


Szeghalom város területén a csatornahálózattal nem rendelkező településrészekről a te-
lepülési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás feladatát Varga Sándor enge-
déllyel rendelkező vésztői vállalkozó látja el. A szippantott folyékony hulladék a helyi szenny-
víztisztító telepre kerül beszállításra, ahol totáloxidációs eleveniszapos technológiával tisztít-
ják. A tisztított szennyvíz befogadója a Berettyó. 


2.4.3. Csapadékvíz elvezetés  
Szeghalom belterülete 3 vízgyűjtő területre tagozódik, a csapadékvíz csatornahálózat befoga-
dója a Berettyó folyó. 


Belsőségi csapadékvíz elvezető csatornák hossza 84,6 km, melyből 8,3 km zárt, 1,6 km 
mederburkolt és 74,7 km földmedrű. 


A csapadékvíz átemelését 2 db 1,5 m3/sec teljesítményű szivattyútelep biztosítja. Fej-
lesztési cél a teljes csapadékvíz hálózat rekonstrukciója, ezen belül a központi belterületen és a 
főgyűjtő ágakon zárt rendszer kialakítása. A külterületi csapadékvíz-elvezető árkok állapota 
csak részben megfelelő, a nagy intenzitású csapadékesemények terheléscsökkentése nem elég-
séges. 
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2.5. Környezet és egészség 
Biológiai allergének 
Általános probléma a szezonális pollenterhelés, bár az allergén gyomok irtását törvény szabá-
lyozza. Az elmúlt évek adatai alapján az allergén pollenek mennyisége nő, és időben is egyre 
jobban kitolódva jelennek meg. Az okok között nagy súllyal szerepel a nagyszámú kül- és bel-
területi gondozatlan ingatlan. A pollenkoncentrációt jelentősen befolyásolják a különböző me-
teorológiai tényezők (csapadék, szél, stb.). 


A mérések szerint a parlagfű (Ambrosia) mennyisége minden nyár végén (augusztus, 
szeptember) magasan 100 db/m3 felett van, ilyenkor a légköri pollenmennyiségnek több mint 
90%-át ez teszi ki. A többi allergén virágpor közül a nyír és fűz, illetve az üröm haladja meg 
ezt az értéket, de akkor is csupán néhány napon keresztül. 


2.6. Települési zöldfelület 
A települések zöldfelületi hálózata vagy rendszere (települési zöld infrastruktúra) magában fog-
lalja a növényzettel fedett összes földfelszíni területet (pl. zöldterület, erdőterület, parkok és 
magánkertek) és a vonalas jellegű zöldfolyosókat (pl. fasorok, vízfolyásokat kísérő (zöld)fo-
lyosók), valamint a földfelszínhez nem kötődő növényzettel borított felületeket is (pl. homlok-
zati sövények, tetőkertek). A vízfelületekkel együtt része a település biológiailag aktív felüle-
tének. A víz- és zöldfelületek hatással vannak a városklímára – ezen belül is a levegő páratar-
talmára, hőháztartására (városi hőszigetekre) –, a talajvízháztartásra, a levegő-minőségre, vala-
mint magára az emberre is. A zöldfelületnek szerepe van a zajterhelés csökkentésében is.  


A zöldfelületi rendszer a települési környezet és az ott élő lakosság számára létfontos-
ságú kondicionáló, ökológiai kiegyenlítő szerepet betöltő, élő rendszer, amely sok esetben – 
kifejezetten – rekreációs céllal (is) használható. 


A településközpont zöldfelületi ellátottsága jó. A zöldfelületek kiterjedése igen nagy, 
inkább a minőségbeli javítás és a mindennapi használat során jelentkező igények magasabb 
színvonalon történő kiszolgálására kell hangsúlyt fektetni. A Szabadság tér, a Múzeum kert a 
Kossuth tér, és az azokat összekötő Tildy Zoltán utca megújított zöldfelületeihez csatlakozó, 
többségében úszótelkes beépítések között található lakóterületi közkertek minősége éles váltást 
jelent. A tervezett új települési közparkok kialakításával tovább nő a városközpontban található, 
szinte egybefüggő közhasználatú zöldfelületek mérete. A városközponttól távolodva a közterü-
leteken már többnyire csak az utcafásítások eredményeképpen létrejött lineáris elemek találha-
tók meg. A közparkok, közkertek sem méretükben, sem pedig minőségükben nem hasonlítanak 
a központban találhatókhoz. 


A korlátozott közhasználatú zöldfelületek viszonylag nagy kiterjedésűek. Mivel intéz-
ményépületekhez tartoznak, ezért ezek szintén a településközpontban találhatók. A közterületi 
zöldfelületekhez hasonlóan ezek esetében is a minőségi beavatkozásokra van szükség. Fontos 
szempont, hogy az intézménykert támogassa az épületben helyet kapó funkciókat, és képes le-
gyen kielégíteni a differenciált használói körök által támasztott igényeket. A település déli része 
a kelet-nyugat irányú Szelesi-csatorna és a partmenti zöldsávnak köszönhetően ökológiai tekin-
tetben véve zöldfelületekkel jól ellátott, azonban a rekreációs feladatok betöltésére a város által 
előirányzott fejlesztések II. ütemének megvalósulásáig várni kell.  


1986-ban került sor a Berettyó mentén kocsányos tölgyerdő telepítésére. A mintegy 6 
ha kiterjedésű erdő jóléti funkciót fog betölteni. A Holt-Sebes-Körös azon túl, hogy értékes 
kondicionáló felület, turisztikai, rekreációs szempontból is jelentős a település életében. A 
Szeghalmot a szomszédos településekkel összekötő − már megvalósult, illetve megvalósítandó 
− kerékpárutak esetében fontos lenne az utakat kísérő fasorok kialakítása. 
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2.7. Természeti értékek 
2.7.1. Természeti környezet állapota 
A Szeghalomi kistérség az Alföldön (nagytáj), a Berettyó-Körösvidék (középtáj), Berettyó vi-
dék (kistáj csoport), Dévaványai-sík és Nagy- Sárrét (kistájak), illetve Körös vidék (kistáj cso-
port) Kis-Sárrét és Körösmenti-sík (kistájak) természetföldrajzi tájegységek területén helyez-
kedik el úgy, hogy döntő része a Dévaványai-síkon (többek között Szeghalom városa is) és a 
Kis- Sárréten található.  


Természetvédelmi szempontból nagy jelentőséggel bírnak a még megmaradt természe-
tes növénytársulások, elsősorban a löszgyepek, szikes puszták, erdőspuszta- és mocsármarad-
ványok, kaszálók és ligeterdők, valamint a hozzájuk kapcsolódó fauna. Több növény és állatfaj 
csak itt található hazánkban (pl. bókoló zsálya, erdélyi hérics, nagy szikibagoly, dobozi pikke-
lyes csiga, az atracél cincér, a sztyeplepke, a túzok stb.) 
 
Védett természeti területek Szeghalom közigazgatási területén 
 
A Körös-Maros Nemzeti Park részterületei:  Mágor-puszta  
       Dévaványai-Ecsegi puszták.  


A Berettyó szabályozását követően a térség vízgazdálkodása megváltozott, a kiszáradt 
ártéri gyepek helyén szikes puszták alakultak ki. Az ecsetpázsitos kaszáló- és mocsárréteken az 
Alföldön ritka virágtalan és löszpusztai növények élnek. A szárazabb térszíneket cickafarkfüves 
és ürmös füves puszta borítja. A túzok mellett a réti- és a parlagi sas, valamint a kerecsensólyom 
is költ a területen. 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek: 
  Berettyó és a Sebes-Körös mente, 
  Dévaványai-sík. 


Ökológiai és biodiverzitási értékük, valamint a tájképi szempontból is jelentősek. Ennek 
további fenntartása érdekében fontos a természetvédelmi szempontok figyelembevételével a 
természetkímélő gazdálkodás alkalmazása és elterjesztése. 
Természetvédelmi terület: Kék tó (112,17 hektár). 


Alapvető feladat a vízgazdálkodás és a természetes élőhelyek összhangjának megterem-
tése által megőrizni a tavat övező lösz- és szikes gyepek jellegzetes flóráját és faunáját valamint 
a tájképi adottságait. 


Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület Vésztő közigazga-
tási területén nem található. Kiemelten fontos ÉTT-ek térség Szeghalom közigazgatási területén 
nincs.  
Fontos ÉTT-ek térségei:  
  Bihari-sík (7.2.1.)  
  Vésztő-Szeghalom környéke (9.2.4.)  


Ártéri tájnak minősülő elszikesedett puszták és a szántóföldek alkotta mozaikos terület. 
Gyepfoltok, legelők és alacsonyabb fekvésű nedves mocsárrétek őrzik az Alföld egykori tájké-
pét. Értékes madár faja a túzok, valamint védett és fokozottan védett madárfajok számára je-
lentenek táplálkozó vagy fészkelő helyet. 


Az állattartás visszaszorulása miatt a füves puszták, padkás szikesek nagy része gyomo-
sodásnak indult. 
A helyi jelentőségű védett természeti területek és természeti emlékek  
  Farkasfoki Holt-Berettyó  
Táji értékek  
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság nyilvántartása alapján Békés megyében 1545 kun-
halom található. Fontos emlékhelyek a várost körülvevő kunhalmok.  







26 
 


  Dióhalom (Szeghalom),  
  Szeghalom-halom (Templom-halom),  
  Korhányhalom,  
  Bálinthalom,  
  Benehalom.  
Helyi jelentőségű természeti emlékek  
  Egykori D’Orsay kastélykert maradványfái 
  D’Orsay kastély előterében lévő vadgesztenyék (Aesculus hippocastanum)  
  Kórház kerti kocsányos tölgyek  


Helyi jelentőségű védett természeti területeket és természeti emlékeket mutat be a 6. 
ábra. 
 


 
 


6. ábra. Helyi jelentőségű védett természeti területek és természeti emlékek 


2.7.2. Ökológiai hálózat 
A település közigazgatási területén található országos ökológiai hálózat elemei szétszórtan he-
lyezkednek el a település külterületén. Szeghalmon a három elkülönített területi kategória sze-
rint a következő területegységek tartoznak az ökológiai hálózatba: 


− magterület: A város közigazgatási területének Károlyderék nevezetű külterületi te-
lepülésrészének a Dévaványával határos oldalán, a belterülettől észak-keletre Fü-
zesgyarmattal határos területeken, valamint a külterület északi pontján a szintén 
Füzesgyarmattal határos területeken találhatók a dévaványai-ecsegi pusztákhoz tar-
tozó magterületek; 


− ökológiai folyosó: A Sebes- Körös mentén, a Cséfán és Töviskes nevű külterületi 
területegységek közepén nagyobb kiterjedésű egybefüggő terület, valamint a Déva-
ványa mellett található magterületet körülölelő folt; 


− puffer övezet: A Dévaványával határos és a Füzesgyarmatról Szeghalom közigazga-
tási területére átnyúló magterületek körül találhatók puffer övezetek. A közigazga-
tási határokat tekintve Vésztőhöz tartozó Mágor-puszta magterület védőövezetének 
egy része Szeghalom közigazgatási határain belül helyezkedik el.  
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2.7.3. Natura 2000 területek 
A Natura 2000 az Európai Unió területén kijelölt ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentő-
ségű természetes élőhely-típusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja 
a biológiai sokféleség megóvását. Az Európai Uniós csatlakozás kötelezte hazánkat a Natura 
2000 területek kijelölésére. A jelenleg hatályos 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet szerint Szeg-
halom közigazgatási területén Natura 2000 SPA − Madárvédelmi Területek és a Natura 2000 
SCI − Természetmegőrzési Területek találhatók. 


Békés megyében 31 Natura 2000 terület került kijelölésre összesen 80 888 ha (a megye 
14,4%-a) kiterjedésben. Ebből a különleges madárvédelmi területek Békés megyében 52 695 
ha-t (a megye 9,4%-a), a jóváhagyott természet megőrzési területek 51 879 ha-t (a megye 9,2%-
a) tesznek ki. 27 935 ha országos jelentőségű védelem alatt is áll, a nem védett Natura 2000 
területek nagysága 52 953 ha (7. ábra). 


A Dévaványa és környéke Magas Természeti Értékű Terület 77 564 ha kiterjedésű, Bé-
kés megye északi részét, Bucsa, Dévaványa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Kert-
észsziget, Körösladány, Szeghalom települések külterületét, illetve azok részeit foglalja ma-
gába.  


Dévaványa környéki gyepek (HUKM20014), a Holt-Sebes-Körös (HUKM20018) és a 
Sebes-Körös (HUKM20016) elnevezésű kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területek ta-
lálhatók Szeghalom közigazgatási határain belül. Mindhárom Natura 2000-es terület a Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság felügyelete alá tartozik.  


A Dévaványa környéki gyepek a belterülettől északra, a Dévaványával és Füzesgyar-
mattal határos területek egyes részeit foglalják magukba.  


Új Magas Természeti Értékű Terület a megyében a Kis-Sárrét MTÉT, 40 616 hektáron, 
Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány, Mezőgyán, Okány, Sarkadkeresztúr, Szeghalom, Vésztő, 
Zsadány térségében. 


Szeghalom területét Ramsari területek nem érintik.  
 


 
 


7. ábra. Natura 2000 területek 
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2.7.4. Tájszerkezet, tájhasználat 
A mezőgazdasági területek jelentős kiterjedéssel bírnak. A szántóföldek nagy részaránya 
(54,46%) mellett, igen jelentős értéket képviselnek a gyepek és a legelők (22,54%). A szőlő, és 
gyümölcstermelés nem számottevő, ahogy a kertművelés sem, nincs is hagyományuk a kistér-
ségben. 


A szántóföldi területek nagysága a Békés megyét jellemző 73,99%-os átlagtól elmarad, 
azonban az országos 46,56%-os értéket meghaladja. A földterületek 80%-án növénytermesztés 
(búza: 38-40%; kukorica: 12-15%; napraforgó: 12-30%; takarmánynövények: 10%), 13%-án 
gyepgazdálkodás folyik (5. táblázat; 8. ábra; 9. ábra). 
 


5. táblázat. Szeghalom város mg-i területének művelési ágai 
 


erdő ha 
fásí-


tottte-
rületha 


gyep 
legelő 


ha 


gyep 
rét ha 


gyümölcs 
ha 


szőlő 
ha 


kert 
ha 


kivett 
terület 


ha 


nádas 
ha 


halas-
tó ha 


szántó 
ha 


1905 9, 15 4894 283,5 46,0 14,6 66,2 2639,5 26,6 3,2 11825 
 


 
 


8. ábra. Az igazgatási terület megoszlása művelési ágak szerint 
Forrás: TAKARNET adatbázis - Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala + Szeghalmi Já-


rási Hivatal Járási Földhivatala (2015. február) 
 


A szántóföldi termesztés esetén fontos megjegyezni, hogy Szeghalom közigazgatási te-
rületének jelentős része Érzékeny Természeti Területnek, illetve Magas Természeti Értékű Te-
rületnek minősül. Az agrár-környezetgazdálkodási programok által szorgalmazott és támoga-
tott természetkímélő gazdálkodási módok megjelenésével a területen élő értékes madárvilág 
védelmére kerül sor. A Szeghalom külterületére is benyúló Dévaványai-Ecsegi pusztákon élő 
túzok és kékvércse élőhelyének fejlesztésére kerül sor a szántóföldi növénytermesztés során az 
AKG programok keretin belül. A szántóföldek nagy kiterjedésű, összefüggő táblákból állnak, 
a nagybirtokos művelési rendszer a jellemző, amely a termelékenység javulását, a hatékonyság 
növelését eredményezheti. A közigazgatási terület észak-nyugati fele linear öntözőrendszerrel 
ellátott terület.  


A Sebes-Körös és a Berettyó által közbezárt árvízvédelmi vésztározó és árvízvédelmi 
szükségtározó területén található szántóföldek korlátozott funkciójú általános mezőgazdasági 
területeknek számítanak. 
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9. ábra. Szeghalom jelenlegi tájhasználatának sematikus térképe 
Forrás: TAKARNET adatbázis alapján - Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala + Szeg-


halmi Járási Hivatal Járási Földhivatala (2015. február) 
 


A mezőgazdasági művelés másik, Szeghalom területén kiemelkedő jelentőségű ágát a 
gyep és legelőgazdálkodás jelenti, melynek területi részaránya (22,54%) jócskán felülmúlja a 
megyei (7,53%) és az országos értéket is. Az állattenyésztés is fontos szerepet játszik, 4000 
juhot, 2000 sertést, 1600 szarvasmarhát és több tízezer szárnyast nevelnek. Jelenleg a sertésál-
lomány növekedése mutatja a legfőbb tendenciát. 


A település közigazgatási területén belül a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó, il-
letve Natura 2000-es madárvédelmi területek és természet-megőrzési területek is találhatók, 
ezért a gazdasági szempontok érvényesülése mellett a természetvédelmi szempontokat is figye-
lembe kell venni. 


Bár a területen sok a lefolyástalan, mocsaras terület, a nádasok, halastavak területi rész-
aránya elhanyagolható. A folyószabályozásokat követően, valamint a mezőgazdasági termelés 
miatt lecsapolt területek a nádas területek visszaszorulását idézte elő. A megmaradt kisebb ná-
das foltok értékes vizes élőhelyek, melyeknek megőrzése fontos, természetvédelmi szempont-
ból is kívánatos.  


2.7.5. Az épített környezet helyzete 
Az épített környezet a települések beépített területeinek lakás- és középület-állományának ösz-
szességét jelenti az épületekhez tartozó műtárgyakkal és nyomvonalas létesítményekkel együtt. 


A település viszonylag egységes mezővárosi jellegű település az ilyen településekre jel-
lemző motívumokkal. 


A városközpont hagyományos beépítésű területein az Alföld mezővárosi építészetének 
sajátosságai keverednek, falusias építési tradíciókkal, a külső lakóterületek jellege általában fa-
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lusias. Kisvárosi jelleget a településképnek a központ jelentősebb intézményei, zártabban be-
épült utcái kölcsönöznek. A településképet − a többi városainkhoz hasonlóan − jelentősen le-
rontották a szocializmusban megvalósult épületek, amelyek sem stílusukban, sem funkciójuk-
ban nem illeszkedtek a hagyományos városképhez.  


Az igazgatási területen nagyszámú, 235 db régészeti lelőhelyet ábrázol a Településren-
dezési Terv. A régészeti lelőhelyek védelméről az országos jogszabályok mellett a Helyi Épí-
tési Szabályzat 45. §-a intézkedik, 5. sz. függeléke pedig megadja az egyes lelőhelyek által 
érintett földrészletek listáját.  


A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 
értelmében, a nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem 
alatt állnak. 


A település igazgatási területén nem találunk a XVIII. századnál korábban létesült épü-
letet. Kiemelten-, ill. fokozottan védett lelőhely a város területén a Kovács-halom. A lelőhelyek 
között 45 halom és két földvár található. 
A nyilvántartott műemlékek az alábbiak: 
1. Kossuth utca 2. Iskola   hrsz.: 418 műeml. törzsszám: 843 
2. Ady u. 5. Kárász-kastély  hrsz.: 498 műeml. törzsszám: 9451 
3. Kossuth tér 6. Lakóház   hrsz.: 511 műeml. törzsszám: 9069 
4. Kossuth u. 16. Magtár    hrsz.: 391 műeml. törzsszám: 844 
5. Ady u. 8. Nagygazdaház   hrsz.: 508 műeml. törzsszám: 9452 
6. Tordapuszta Péter A. sírkápolna  hrsz.: 0794 műeml. törzsszám: 9453 
7. Kossuth tér 7. Ref. iskola   hrsz.: 975 műeml. törzsszám: 10830 
8. Kossuth tér 3. Ref. kántorlak   hrsz.: 516 műeml. törzsszám: 841 
9. Kossuth tér 5. Ref. lelkészlak   hrsz.: 514 műeml. törzsszám: 9454 
10. Kossuth tér 4. Magtár, presbitérium   hrsz.: 514 műeml. törzsszám: 842 
11. Kossuth tér Ref. templom    hrsz.: 512 műeml. törzsszám: 839 
12. Szabadság tér 2. Rk. harangláb   hrsz.: 1017 műeml. törzsszám: 9456 
13. Tildy u. 28. Rk. plébánia    hrsz.: 462 műeml. törzsszám: 838 
14. Szabadság tér 1. Rk. templom   hrsz.: 1016 műeml. törzsszám: 9455 
15. Tildy u. 14. Simay kisdedóvó   hrsz.: 484 műeml. törzsszám: 837 
16. Nagy M. út 2. D’Orsay-kastély   hrsz.: 1023 műeml. törzsszám: 845 
A helyi védett objektumok listája (HÉSZ 3. sz. függelék) az alábbi: 
1. Hunyadi u. 54.  hrsz.   1939.    építészeti együttes 
2. Kossuth u. 3.  hrsz.   1996.    bölcsőde 
3. Nagy M. u. 2/1.  hrsz.   1014.    posta 
4. Nagy M. u. 4.  hrsz.   1015.    földhivatal (irodaház) 
5. Szabadság tér 2/1. hrsz.   434.    lakóház 
6. Szabadság tér 2/2. hrsz.   436.    lakóház 
7. Szabadság tér 5.  hrsz.   1018/1.   bíróság 
8. Szabadság tér 5/1. hrsz.   1018/2.   lakóház 
9. Szabadság tér 9.  hrsz.   1895.    lakóház 
10. Tildy Zoltán u. 2.  hrsz.   493.    volt szülőotthon 
11. Tildy Zoltán u. 3. hrsz.   974.    lakóház 
12. Tildy Zoltán u. 5.  hrsz.   981.    lakóház 
13. Tildy Zoltán u. 10. hrsz.  491.    gyógyszertár 
14. Tildy Zoltán u. 11. hrsz.  989.   ÁFÉSZ iroda főépület 
15. Tildy Zoltán u. 12. hrsz.  486.    üzlet 
16. Tildy Zoltán u. 15-17. hrsz. 992.    általános iskola (régi szárnya) 
17. Tildy Zoltán u. 26. hrsz.   464.    lakóház 
18. Tildy Zoltán u. 30-32. hrsz.  460/4.    mozi 
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19. Tildy Zoltán u. 31/1. hrsz.  1001/2.   Schillinger ház 
20. Kinizsi u. 2. sz.       Vasúti vendéglő, 
21. Kinizsi u. 17. hrsz.   1720.    malom 
22. Szabolcs Vezér u. 9. hrsz.  529/1.    kórház főépület 
23. Ady Endre u. 6.  hrsz.   509.    tüdőgondozó 
24. Vésztői út, hrsz.    0120/1.  Vidra-tanya épülete 
25. Kernye hrsz.    018/7.    gépház, gátőrház (1897) 
26. Töviskes hrsz.    11160/27.  Wekerle kastély  
27. Dózsa György u. 2. hrsz.   239/5  Péter András Gimnázium 
28. Kossuth tér hrsz.:    510  kollégium 
29. Nagy Miklós u. 1. hrsz.   1010  üzlet, lakóház 
30. Hunyadi u. 64. hrsz.  2300  népi lakóház 
31. Petőfi u. 43. hrsz.   1237  népi lakóház 


2.8. Talajvédelem 
Mélyfekvésű, jelenleg is süllyedő terület. A síkvidék nagyobb része a folyók hordalékkúpjaként 
értelmezhető. A felszínt a magassági viszonyoktól függően ártéri és mocsári agyag, lösziszap, 
illetve elszikesedett infúziós lösz fedi. A talajképződés a folyóvízi üledéken ment végbe. Talaj-
adottságai gyengék, többsége öntés réti talaj, de számos helyen szikes foltok is kialakultak (10. 
ábra).  
 


 
 


10. ábra. Szeghalom és környékének talajtérképe 
Forrás: Agrotopo 


 
Valamennyi talajtípus talajvízhatás alatt képződött a réti csernozjom kivételével, de ez 


csak 15%-ot tesz kis a kistáj területéből. Vályogos, agyagos vályogos talajok, kémhatásuk eny-
hén savanyú. A szikes talajok kiterjedtek, a mezőgazdaságra alkalmatlan réti szolonyecek, szi-
kes sztyeppesedő réti szolonyecek jellemzőek. Emellett réti öntéstalajok és lápos rétitalajok 
vannak. Mezőgazdasági jelentőségük gyenge, 19 aranykorona értékűek (szántó 14-20 között, 
ez Békés megyében közepes minőségű).  
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A területen jelentős arányban találhatók sérülékeny talajok, melyeket elsősorban a talaj 
degradáció és az elszennyeződés fenyegeti. A talaj degradációnak a térségben észlelhető formái 
igen sokrétűek, úgymint a talajerózió, az elsavanyodás, a szikesedés, a fizikai és a biológiai 
degradáció, a talaj tápanyagforgalmának romlása és a talaj elszennyeződése. Ezért a talajkészlet 
minőségének megőrzése, javítása, valamint a talajok ésszerű hasznosítása a fenntartható agrár-
fejlődés kialakításának nélkülözhetetlen feltétele.  


A talajvíz szintje kedvezőtlenül magas a terület nagyobbik részén. Így legnagyobb gond 
a belvizes időszakokban megemelkedő talajvíz, amikor nem csak a talajszerkezet romlása kö-
vetkezik be, de a sók felszín közeli szintbe emelkedése ún. másodlagos szikesedést eredményez. 
Ez a terület legsúlyosabb, hosszútávon is ható problémája. Ezért a sós réti és szolonyeces réti 
talajokon meg kell oldani a belvízrendezést, kerülni kell a sós vizek öntözésre való felhaszná-
lását.  


2.9. Vizek védelme 
2.9.1. Felszíni víz 
Az Európai Unió Víz Keretirányelve előírja a vizekkel kapcsolatban lévő ökoszisztémák védel-
mét, állapotuk javítását, a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntart-
ható vízhasználat elősegítését, a szennyezőanyagok kibocsátásának a csökkentésével a felszíni 
és felszín alatti vizek minőségének javítását, valamint az árvizek és aszályok hatásának mér-
séklését.  


A terület adottságaiból következően gyér lefolyású, egyszerre belvízveszélyes és vízhi-
ányos terület, ahol kora tavasszal és a nyár elején a felesleges vizek elvezetésére, a nyár derekán 
vízhiányra lehet számítani. A belvízveszély szempontjából szintén lényeges megemlíteni, hogy 
a terület vízgyűjtő területe Romániában van, ami kész helyzetet teremt a hidrológiai folyama-
toknak. 


A Dévaványai-sík kistájat a Közép-Tisza vidékén Ny-on a Hortobágy-Berettyó Bucsa 
és Túrkeve közötti 30 km-es szakasza, K-en a Berettyó Darvas és Szeghalom közötti 16 km-es 
szakasza határolja. A két folyó között összetett, egymással a vízállás és az igények szerint ösz-
szefüggésbe hozott, illetve elkülöníthető csatorna-hálózatot alakítottak ki. Ennek nevezetesebb 
tagjai: Felsőréhelyi csatorna, Csurgó-Alsóréhelyi csatorna, Kengyelréti csatorna, Malomzug-
Simafoki csatorna, amelyek a Berettyóba vezetik időszakos vizeiket. A másik oldalon a Berety-
tyóba vezették a Szeghalmi főcsatornát (12 km, 267 km2), amelynek nagy mellékvize a Fürjéri 
csatorna (20 km, 137 km2). Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. A Berettyó nagy árvizei 
kora nyáriak, míg a helyi csatornáké a hóolvadáskor. A vízminőség II. osztályú, nyáron a hatá-
ron túlról érkező szennyeződésektől rosszabb (oxigén- és tápanyagháztartás mutatói, a mikro-
biális paraméterek, a szerves és szervetlen mikroszennyezők mennyisége).  


A Kis-Sárrét a Sebes-Körös vízgyűjtő területéhez tartozik, melynek déli mellékvize, a 
Holt-Sebes-Körös Szeghalom közigazgatási területén található. A Szeghalmot érintő három 
kistérség belvízi csatornahálózata igen kiterjedt, a talajvíz 2-6 m mélységben van. A fent leírtak 
alapján a terület felszíni vizekben gazdag és árvízzel veszélyeztetett (11. ábra). A környezetüket 
árterek és gátak, körtöltés védik az elöntéstől.  


A város belterületén az Arany J. utcában található egy korábbi bányató. Eredetileg két 
bányagödör, amely rendezetlen, elhanyagolt, jelenleg záportározóként működik. 
Holtágak 


Farkasfoki Holt-Berettyó: a torkolat közeli holtág a 19. században alakult ki, a Berettyó 
jobb parti ármentesített területén helyezkedik el. A helybéliek Hidlaposi holtágnak is 
nevezik. Nincs kapcsolata élővízfolyással vagy más vízrendszerekkel, csak kis kiter-
jedésű öblözet belvizeiből és szivárgó vizekből töltődik, leürítése megoldatlan. Víz-
pótlása a Berettyóból a Hatházi-csatornán át megoldható. Funkciói: belvíz tározás. 
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Beépített területek és zártkertek veszik körül, jelentős antropogén terhelés éri, de en-
nek ellenére is rendelkezik tájformáló és természeti értékekkel.  


Ezen kívül említést érdemel néhány, egykor állandó vízborítással rendelkező vizes élő-
hely, melyek kiszáradása előrehaladott, vízutánpótlásuk nem megoldott:  


Tikos-ér: nagy ökológiai potenciállal rendelkezik. Sajnos a nyári szárazságok idején az 
ér szinte mindig kiszárad. Ennek vonzataként az élőhelyek beszűkülnek, néhány élő-
lény számára teljesen lehetetlenné válik a megélhetés és ezek az élőlények eltűnnek 
az élőközösségből.  


Kék-tó: országos természetvédelmi terület, valaha jelentős természeti értéket képviselt, 
mára vizét vesztette, ágya épp úgy begyepesedett, mint környékén a puszta.  


Bakac-ér: A Tikos-érhez hasonló kialakulású vizes élőhely. Probléma, hogy ez is kiszá-
rad a nyári időszakban.  


 


 
 


11. ábra. Felszíni vizek 
 


Felszíni vizek minősége  
A felszíni vizek minősége védelmében a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben előírtakat kell 
figyelembe venni. A rendelet célja a felszíni vizek minőségének megóvása, fenntartása és javí-
tása, a vízi és vízközeli, továbbá a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő 
szervezetek fennmaradásához szükséges feltételek biztosítása, a vízhasználatok biztonsága, az 
emberi egészség és a környezeti állapot megőrzése érdekében a szennyezések megelőzése és 
csökkentése. 
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Szeghalom városában az állóvizek esetében a túl nagy tápanyag és/vagy szervesanyag-
tartalom a meghatározó, aminek egyik oka a még mindig meglévő kommunális szennyvízbe-
vezetés. A halászat és horgászat tápanyag-bevitele, valamint a strandok terhelése sem elhanya-
golható.  


Diffúz telephelyi szennyezésként kerül a vizekbe mezőgazdasági és egyéb eredetű hul-
ladék. Természetesen az állóvizeket tápláló folyóvizek magas szervesanyag-tartalma is rontja 
a tavak minőségét. 


A felszíni vízfolyások esetében is a túl nagy tápanyag és/vagy szervesanyag-tartalom a 
fő szennyező forrás. A problémát okozhatja: 


– kommunális szennyvíztelepek, szennyvízbevezetések,  
– belvízlevezetések,  
– halastavi vízleeresztések,  
– mezőgazdaságból eredő szántóföldi műtrágya- és trágyahasználat,  
– a tápláló vízfolyásokon érkező túl nagy koncentrációjú hozzáfolyások. 


Vízminőség-védelmi szempontból a megye fő vízfolyásai, a Körösök „egyéb védett” 
kategóriába, míg a többi vízfolyás, a különböző csatornák az „időszakos vízfolyás” kategóriába 
tartoznak. A Hármas-Körös teljes szakasza jogszabály által kihirdetett KV3 kategóriába tartozó 
ún. „halas víz” a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rend. szerint.  


A jelentős ipari üzemek közcsatornába vezetik szennyvizeiket, ill. ha erre nincs lehető-
ség, saját szennyvíztelepükön oldják meg a szennyvíz szennyezőanyagainak határérték alá tör-
ténő csökkentését, vagy tározókban tárolják, és onnan elszállíttatják a tisztító művekbe. A ki-
bocsátott szennyvizet vagy teljesen megtisztítják, vagy előkezelést követően települési tisztí-
tóba kerül, ahol megtisztítják, így jelentős ipari szennyezés nem lép fel. A veszélyes anyagok 
biztonságos tárolása megoldottnak tekinthető a területen. A felhasználókat a hatóság rendsze-
resen ellenőrzi.  


A mezőgazdaság jelentős környezetterhelést jelent mind a talaj, mind a felszíni és fel-
szín alatti vizekre a szántóföldi növénytermesztésből eredő műtrágyák és növényvédő szerek 
használata miatt. Az állattartó telepeken keletkező híg és almos trágya megfelelő műszaki vé-
delemmel való tárolása EU-támogatások felhasználásával egyre több helyen megvalósul. Prob-
lémát okozhat a keletkező szerves trágyának a földekre való kijuttatása is.  


A jelentősebb közlekedési útvonalak csapadékvíz-elvezetése nem tekinthető jelentős 
veszélyforrásnak a keresztezett vízfolyásokra nézve. Az utak általában korszerűen kiépítettek, 
bár az utóbbi években az útburkolatok minősége gyorsabban romlott, mint azt az útjavítások 
követték. (Egyébként a közlekedési útvonalak az invazív növényfajok terjedésében is megha-
tározó szereppel bírnak.)  


2.9.2. Belvíz 
Magyarország közel 45 000 km2-es síkvidéki területének igen jelentős részét − becslés szerint 
60%-át − veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. Ilyenformán − a meteorológiai és hid-
rológiai tényezők kedvezőtlen alakulása esetén − hatalmas terület kerülhet víz alá. A belvízzel 
közepesen veszélyeztetett térség az erősen veszélyeztetett területek környékére terjed ki, ösz-
szesen 11 800 km2-t érint, ami a teljes síkvidéki területnek a 26%-a (12. ábra).  


Az elmúlt években a település területének 30%-át (1200 ha) tartották belvízveszélyes-
nek, amit a terület árvízszint alatti fekvése, a talajvízszint megemelkedése, a kedvezőtlen talaj-
adottságok, valamint az emberi beavatkozásnak köszönhetően a talajszerkezet leromlás, a talaj 
tömörödés és a tervszerű vízgazdálkodás elmaradása is okoz. Szintén a belvíz-árvízhatást nö-
veli a talajok rossz vízbefogadási képessége és erősen víztartó tulajdonságuk. Szeghalom bel-
vízzel közepesen veszélyeztetett térségek közé tartozik. 2015-ös adatok alapján a maximális 
belvízelöntés 1500 ha volt. 
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Mély fekvésű területek, ahol a belvíz állandó probléma a Vörösmarty u.-Kazinczy u. 
Nádasdy u., Árpád u. egy részeáltal határolt telkek egy része, a Vésztői vasút és a 47-es főköz-
lekedési út által határolt terület, Újtelep II., III., IV utcák egy része, külterület egy része. 


A 18/2003. (XII. 9.) KvVM – BM együttes rendelet meghatározza a települések ár- és 
belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását. E rendelet a településeket 3 kategóriába 
sorolja. 


− Erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal 
rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások meder-
ből kilépő árvize szabadon elönthet.  


− Közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren 
fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd.  
Ebbe a csoportba tartozik Szeghalom.  


− Enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren 
helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik.  


 


 
 


12. ábra. Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe 
Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási 
megalapozása, BELVÍZ-INFO Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu (1. belvízzeI 


nem, vagy alig veszélyeztetett terület, 2. belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület, 
3. belvízzeI közepesen veszélyeztetett terület, 4. belvízzel erősen veszélyeztetett terület) 


 
Szeghalom területe az 56. sz. Szeghalmi belvízrendszer (12.02. sz. belvízvédelmi sza-


kasz) része. A rendszer a Berettyó jobbparti árterületén Szeghalom és Füzesgyarmat között he-
lyezkedik el. A település a Szeghalmi belvízrendszeren belül, a szeghalmi öblözet területén 
fekszik. Az öblözet a Berettyó folyó egy részének árterületét foglalja magába. Határai a torko-
lati részen a Berettyó folyó jobboldali védtöltés 0+630 – 17+000 fm. szelvényéig, északi és déli 
részen a Vargazugi öblözet, majd északon az Ó-Berettyó 5+200 – 14+390 fm. szelvénye, a 
Füzesgyarmat-Bucsai műút és az Alsó Ó-Berettyó csatorna közötti vízválasztó, Nyugatra a Fel-
sőréhelyi és a Folyáséri öblözet.  
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A belvízrendszer nagyobb része a KÖVIZIG területén helyezkedik el. A TIVIZIG-hez 
tartozó vízgyűjtő egy része átnyúlik a Keleti-főcsatornától keletre eső területekre is. A csator-
nák átlagos esése 10-20 cm/km és fő iránya észak-déli. A vízgyűjtő mértékadó helyzetben szi-
vattyúsan mentesíthető a Kálló, illetve a Berettyó felé. 


Belvízvédelem: Szeghalom területén a felszíni vizek sokasága következtében gyakori az 
ár- és belvíz megjelenése egyazon éven belül is. Az elvezető csatornák minősége megfelelő, 
működőképességét folyamatosan karban kell tartani, kiemelt feladat a főgyűjtőcsatorna egy ré-
szének rekonstrukciója. 


2.9.3. Öntözés 
A település és közvetlen kistérsége éghajlata mérsékelten meleg, száraz. A település az ország 
legszárazabb települései közé tartozik, ariditási indexe 1,2-1,3 közötti, ami a kevésbé vízigé-
nyes növények termelésére alkalmas, illetve öntözést igényel. A terület öntözése a meglévő 
vízbázisról megoldható, de tovább, nagyságrendileg nem növelhető. Az öntözött területek 
nagysága 894 ha. 


2.9.4. Árvízvédelem  
Szeghalom város közigazgatási területe nagyobbrészt a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, ki-
sebb része a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén fekszik, a belterület a KÖVIZIG-hez tar-
tozik. Árvízvédelmi fővédvonalak védik a Sebes-Körös, és a Berettyó mentén, ezen kívül az 
árvízi biztonságot szolgálja a Halaspusztai tározó, illetve a Kutasi tározó is. 


A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Szeghalom B-közepesen ve-
szélyeztetett település. Árvízzel kapcsolatos vis maior események nem voltak az elmúlt évek-
ben. 


83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 
vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében 
a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról ren-
delkezik. E tervek készítésénél a fenti jogszabály 13. § alapján a települési önkormányzatok 
véleményét is figyelembe kell venni 6. és 7. táblázat). 
 


6. táblázat. A Sebes-Körös jellemző adatai a mértékadó árvízszintekről szóló 74/2014. (XII. 
23.) BM rendelet alapján Szeghalomnál 


 
Mérce megnevezése  Helye LNV  MÁSZ 
Berettyó torkolat  14,55 kmsz - 89,81 m 
Szeghalom-vésztői vasúti híd  21,96 kmsz - 90,43 m 


 
7. táblázat. A Berettyó jellemző adatai a mértékadó árvízszintekről szóló 74/2014. (XII. 23.) 


BM rendelet alapján Szeghalomnál 
 


Mérce megnevezése  Helye LNV MÁSZ 
Szeghalom  6,5 kmsz 678 89,86 m 


 
Békés megye korábbi (2012. július 26-ig érvényes) Területrendezési Terve Szeghalom 


területének nagy részét rendszeresen belvízjárta, valamint a Sebes-Körös és a Berettyó menti 
területeket nyílt ártér övezetbe sorolta (13. ábra). 


A mélyfekvésű, belvíz által gyakran veszélyeztetett területeket fokozatosan javasolt ki-
vonni a szántóföldi művelésből és más célokra – elsősorban gyep, illetve erdő, nádas, esetleg 
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halastó – hasznosítani. A művelési ágváltást komplex kategóriaként indokolt kezelni, ahol fi-
gyelembe kell venni a domborzati, talajtani, vízgazdálkodási, illetve mezőgazdasági, természet-
védelmi és környezetvédelmi szempontokat egyaránt. 
 


 
 


13. ábra. Vízrajzi veszélyeztetettség 
Forrás: Békés Megye korábbi Területrendezési Terve 


 


A településrendezési tervekben indokolt lehatárolni a mélyen fekvő, lefolyástalan terü-
leteket, és meghatározni a beépítésükre vonatkozó feltételeket, előírásokat, esetleges korlátozá-
sokat, tiltásokat.  


Az új területhasznosítási elképzelések, földhasználat és birtokkoncentráció kialakítása 
során figyelembe kell venni a terület melioráltságát, annak állapotát.  


2.9.5. Felszín alatti vizek  
A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célja a felszín 
alatti vizek jó állapotának biztosításával és annak fenntartásával, szennyezésének fokozatos 
csökkentésével és megelőzésével, hasznosítható készleteinek hosszú távú védelmére alapozott 
fenntartható vízhasználattal, a földtani közeg kármentesítésével összefüggő feladatok, jogok és 
kötelezettségek megállapítása. A rendelet hatálya kiterjed a felszín alatti vízre, a földtani kö-
zegre és a szennyező anyagra, valamint a felszín alatti vizek és a földtani közeg állapotát érintő 
tevékenységekre. A kormányrendelet 41. § (4) bekezdésében foglalt előírásokat nem teljesítő, 
meglévő települési folyékony hulladék elhelyező helyek 2015. december 31-ig üzemelhetnek.  


A fenti rendelethez kapcsolódóan jelent meg néhány hónappal később a 27/2004. (XII. 
25.) KvVM rendelet, ami a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolását ismerteti. A besorolási kategóriák a következők: fokozottan érzékeny, 
érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 
területen lévő települések. Szeghalom település felszín alatti víz szempontjából érzékeny terü-
leten helyezkedik el.  


A talajvíz meglehetősen mélyen van, 2-6 méter körül található. Dévaványától É-ra 6 
méter körül található, onnan emelkedik a peremek felé. 2015. évben január és február között 
emelkedett – a sokéves átlag fölött +83 cm-re tartózkodott, február és szeptember között erősen 
csökkent − a sokéves átlag alá 6 cm-rel, majd év végéig maradt az átlagérték közelében (14. 
ábra). 







38 
 


Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege Ny-on nátriumos, illetve K-en kalcium-mag-
nézium-hidrogén-karbonátos. Szulfáttartalma viszonylag magas 60-300 mg/l közötti, de a tele-
pülés közelében a 600 mg/l koncentrációt is meghaladja. Keménysége a kistáj Ny-i felében 25 
nk° alatt, K-en a települések közelében 45 nk° felett van. A rétegvíz mennyisége csekély.  


Az artézi kutak átlagos mélysége 100 m, de egyes területeken 200 m alatt van. A felszíni 
vízkészlet kihasználása 80%, a felszín alatti 20%. 
 


 
 


14. ábra. Szeghalom és környékének felszín alatti vízszint térképe 
Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m) 


 
A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási prob-


lémák, a környezeti célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések 
összefoglalását. Szeghalom területe a sp.2.12.2, és pt.2.3 felszín alatti víztesten található és az 
erre a víztestre vonatkozóan meghatározott célok és intézkedések teljesítésében érintett.  


Felszín alatti vizek minősége: a talajvíz általában szennyezettnek tekinthető. A telepü-
lések beépített területén a talajvíz nagyrészt a kommunális szennyvíz-szikkasztások 
következtében szennyeződött el. A másik jellemző diffúz szennyezési forma a me-
zőgazdaság terhelése. A műtrágyák, trágyák, valamint növényvédő szerek alkalma-
zása miatt a művelt területek alatt sok helyen a nitrát, ammónium és peszticid szeny-
nyezés határérték feletti, vagy a határérték közelében van. 
Valamivel kedvezőbb helyzetben vannak a magasabban fekvő területek, ahol a mé-
lyebben elhelyezkedő talajvíz feletti vastagabb fedőréteg a szennyezés egy részét 
visszatartja, a szennyező hatás azonban itt is egyértelműen kimutatható. Ritka kivé-
telektől eltekintve a művelt területek alatti talajvíz gyakorlatilag ivásra nem alkal-
mas. Az állattartással összefüggő tevékenységek a felszín alatti vizeket is veszélyez-
tetik. A problémát súlyosbítja, hogy az ivóvízkivételre használt, mélyebben található 
rétegvizek a felszín felől, a szennyezett talajvízből kapják utánpótlásukat. A szeny-
nyezett talajvíz hatása már kimutatható a sekélyebb rétegvizekben is.  
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2.10. Hulladékgazdálkodás 
A hulladékgazdálkodási törvény kötelező közszolgáltatási feladatként írja elő az önkormány-
zatok számára, hogy az ingatlantulajdonosoknál keletkezett hulladék kezelésére közszolgálta-
tását köteles szervezni és fenntartani. A közszolgáltatás kiterjed az ingatlanon keletkező és ösz-
szegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására, ill. a települési szilárd hulladék 
ártalmatlanítását szolgáló mű létesítésére és üzemeltetésére. A 2012. évi CLXXXV. törvény „a 
hulladékról” hatálya már nem terjed ki a szennyvízre, a nem vágás következtében elpusztult és 
ártalmatlanításra kerülő állatokra, ideértve a járványos állatbetegségek leküzdése érdekében le-
ölt állatok tetemeit is, viszont a szennyvíziszap már a hatáskörébe tartozik.  


A hulladékjegyzékről szóló 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza az EWC-kó-
dokat. A következő táblázatok mutatják a Szeghalom városában keletkező hulladékok fajtáit 
(8. 9. 10. 11. táblázatok) 
 


8. táblázat. A településen keletkező nem veszélyes hulladékok 
 


Hulladék megnevezése EWC kód 
Települési szilárd hulladék      200301 
Kommunális szennyvíziszap     190805 
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladé-
kok  


17.. .. főcsoport / kivéve a veszélyes 
hulladékokat 


Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes 
hulladékok    


02 .. .. főcsoport / kivéve a veszélyes 
hulladékokat 


Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladé-
kok  


03/04/05/08/09/10/11/12…. főcso-
port / kivéve a veszélyes hulladéko-
kat 


 
9. táblázat. A településen keletkező veszélyes hulladékok 


 
Hulladék megnevezése EWC kód 


Vegyipari, gyógyszeripari és műanyagipari  06/07/08 főcsoport  
Gépipari  10/12/14 főcsoport  
Alumínium ipari  11/12 főcsoport  
Egyéb ágazati  01/05/13/19 főcsoport  


 
10. táblázat. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékok 


 
Hulladék megnevezése EWC kód 


PCB és PCT tartalmú hulladékok  130101*/130301*/160109*/160209*/160210
*/170902*  


Hulladékolajok  20 01 26*  
Akkumulátorok és szárazelemek  160601* / 160602*/ 160603* /160606*  


Elektromos és elektronikai hulladékok  200121*/200123*/160209*/160210*/160211
*/160212*/160213*/160215*  


Kiselejtezett gépjárművek  160104*  


Egészségügyi hulladékok  200131*/180103*/180106*/180108*/180110
*/180202*/180205*/180207*  


Állati eredetű  180103*  
Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik  200119* /150110*  


Azbeszt  060701*/061304*/101309*/150111*/160111
*/160212*/170601*/170605*  
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11. táblázat. Csomagolási hulladékok 


 
Hulladék megnevezése EWC kód 


Papír és karton  150101 
Műanyag  150102 
Fa 150103 
Fém 150104 
Vegyes összetételű, kompozit  150105 
Üveg 150107 
Textil 150109 


 


2.10.1. A keletkező hulladék típusa és éves mennyisége  
Ipari, mezőgazdasági, élelmiszeripari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok  


Önkormányzati felelősségi körbe tartozó tevékenység során nem keletkezik ipari, me-
zőgazdasági, élelmiszeripari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék. 


Települési szilárd hulladék  
Éves szinten mintegy 2000-2500 tonna hulladék keletkezik. 


Háztartási szerves hulladék: fű, nyesedék, konyhai hulladék  
A háztartásokban keletkező komposztálható hulladékok gyűjtésére a kommunális hul-
ladékot szállító szolgáltató cég-logós zsákjában kerül sor. A zsákok az ürítési napon 
kerülnek elszállításra. Az Önkormányzat minden év őszén zöldhulladék begyűjtést szer-
vez a kommunális hulladékot szállító szolgáltató közreműködésével. A lakosok számára 
2010. november 29 – én a KEOP-2009-6.2.0/A jelű támogatás keretében 200 db kom-
posztáló láda került kiosztásra. 


Kommunális szennyvíziszap és rácsszemét  
Éves szinten mintegy 1000 tonna szennyvíziszap és kb. 30-40 tonna szennyvíztisztítás 
során visszamaradó rácsszemét keletkezik. 
A helyi szennyvíztisztító telepen a folyékony hulladékok és szennyvizek tisztítása során 
keletkező szennyvíziszapokat szikkasztás után a telep melletti mezőgazdasági területen 
hasznosítják, a rácsszemetet fertőtlenítés után a Gyomaendrődi Regionális Hulladékke-
zelő Mű telepére szállítják. 


Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok  
Éves szinten kb. 300 tonna keletkezik. 


2.10.2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok  
Állati eredetű veszélyes hulladék  


A közterületen elhullott állati tetemeket, és a lakosságnál keletkező állati eredetű veszé-
lyes hulladékokat a 052/20 hrsz-ú területen kialakított átmeneti tárolóra szállítják ki. Az 
állati hullák összegyűjtése 3 db 500 l-es, 1 db 5 m3 – es konténerekben történik, melyet 
az ATEV Zrt. szállít el szerződés alapján. Éves mennyisége változó, általában 3,5 tonna 
körül mozog. 


Egészségügyi veszélyes hulladék  
Önkormányzati felelősségi körben nem keletkezik ilyen típusú hulladék. 


Veszélyes hulladékok 
A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok begyűjtésére évente egyszer szervez be-
gyűjtési akciót az önkormányzat. Mennyisége változó, 4-5 t. 


Csomagolási hulladék  
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A településen 2001 decemberében kezdődött a szelektív hulladékgyűjtés. Ennek keret-
ében a város öt forgalmas pontján kerültek kihelyezésre szelektív hulladékgyűjtő kon-
ténerek, aminek a számát a 2010-es években 16-ra növelték. Az üzemeltetők jelzései 
szerint a hulladék minősége is romlik, mivel a lakosok nem tartják be megfelelően a 
szelektív jelzéseket a gyűjtőszigeteken. A gyűjtési „fegyelem” romlása miatt néhány 
sziget áthelyezésre, illetőleg megszüntetésre is került. Ez részben összefügg azzal, hogy 
Szeghalom külterület 052/19 hrsz-ú bezárt kommunális hulladéklerakó területén egy 
hulladékgyűjtő udvar került kiépítésre, ahová a lakosságnak lehetősége van a szelektí-
ven gyűjtött hulladékait elhelyezni. Itt már felügyelet és ellenőrzés alatt történik a kor-
rekt szelektívgyűjtés. Ezen kívül lehetőség nyílik arra, hogy a háztartásokban keletkező 
veszélyes hulladékot is elhelyezzék. A gyűjtési fegyelem betartatására az Önkormány-
zat szankciókat is alkalmaz, illetve a területfelügyelők is gyakrabban ellenőrzik a szige-
teken történő szelektív gyűjtést. 2017 második felétől bevezetésre kerül a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés, amely során családi házas lakóövezetben az ingatlanok 240 
l-es gyűjtőedényt, lakótelepek lakásszám arányosan 1100 l-es billenős tetejű gyűjtő-
edényt kapnak. Ebbe a műanyag, papír és fém hulladék kerül vegyesen. Ezeket a gyűjtő 
edényeket havonta 1-szer ürítik. Az üveg hulladék gyűjtése gyűjtőpontokon 1100 l-es 
edényekben fog történni. A későbbiek folyamán a zöldhulladék szelektív gyűjtésére is 
sor fog kerülni. Jelenleg 5 db gyűjtősziget van a társasházak környékén a városban, ezek 
háromfrakciójú –üveg, műanyag, papír – 1,1 m3-es konténerek. Évente gyűjtött meny-
nyiség 8-10 tonna körül van. A hulladéktörvény alapján 2015. január 1-től kellene mű-
ködni a háznál történő szelektív hulladékgyűjtésnek, de ez még nem valósult meg. 
Közintézményeknél a szelektív hulladékgyűjtés még nem terjedt el, de bevezetése fo-
lyamatban van.. 


2.10.3. Kommunális szilárd hulladék elhelyezése 
A településen keletkezett kommunális szilárd hulladékot az 1960-as évektől a 0790 hrsz.-ú hul-
ladéklerakóra szállították. A hulladékot egy korábbi agyagbánya anyagnyerő gödreibe rakták 
le, így a lerakó természetes agyagszigeteléssel rendelkezik. A lerakást gödörfeltöltéssel, depó-
niaépítéssel valósították meg. A depónia tömörítését és takarását folyamatosan végezték és a 
tevékenység befejeztével egy záró földtakarás került a depóniára. A területen felhalmozott hul-
ladék becsült mennyisége ~ 120 000 m3. A lerakó 2005. év végén bezárásra került, a DAREH 
által kerül rekultiválásra.  


1992-től a települési szilárd hulladékot az új hulladéklerakóra szállították. A lerakó a 
külterületi 052/1 hrsz-ú ingatlanon a belterülettől 1300 m-re létesült, hivatalos műszaki átadása 
2002 júniusában történt meg. A telep tulajdonosa az önkormányzat, üzemeltetője a Tappe Kft. 
volt. 1992-től 2009-ig a telepre kihordott hulladék mennyisége 24 785,613 t. A depónia területe 
7,4081 ha (a telep teljes területe 23 ha), telítettsége 30%-os, a telep kapacitása ~ 500 000 t. A 
lerakó bezárására 2009 júliusában került sor, rekultivációja szintén a DAREH társulás pályá-
zata alapján történt.  


A településen begyűjtött kommunális hulladékot napjainkban is a Békéscsabai Regio-
nális Hulladékkezelő telepére szállítják lerakással való ártalmatlanítás céljából. A hulladékke-
zelő Békéscsaba ÉNy-i részén a Békéscsaba – Mezőberény között lévő 47. számú műút mellett 
a 0763/27 hrsz.-ú területen helyezkedik el. 


Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 3300-3500 között mozog. A kom-
munális hulladék elszállítását a TAPPE Hulladékgazdálkodási Köztisztasági és Szolgáltató Kft. 
(5600 Békéscsaba, Bartók B. 56/2.) végzi. Kertes házi övezetből heti 1, míg társasházaknál heti 
2x-i alkalommal történik. A lakosság családi házas övezetekben 120 l-es edényzetekben, a la-
kótömbök és a közületek esetén pedig a 120 l-től 1100 l-es gyűjtőedényzetekben gyűjti a hul-
ladékot. 
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2.10.4. Lomtalanítás 
A településen évente egyszer van lomtalanítás (ősszel), melyet a kommunális hulladékot szál-
lító cég szervez meg. A lomtalanításból származó hulladék Békéscsabán kerül ártalmatlaní-
tásra. 


Szeghalom tagja a Dél-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulásnak (DAREH), mely 2006-ban alakult, jelenleg 94 tagtelepülést 
számlál. A társulás célja, hogy együttes erővel biztosítsa a tervezett hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos, így a rekultivációs munkálatok megvalósíthatóságát is az előkészületekkel, a pro-
jekt menedzselésével, megvalósításával és ellenőrzésével együtt. A feladat megvalósítása során 
a tagok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, hul-
ladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint elhagyott hulladéklerakó telepek rekul-
tivációját vállalják. A DAREH a környezet védelmének érdekében, valamint a felszíni és fel-
szín alatti vizek további szennyezésének megakadályozására és a nem megfelelő műszaki vé-
delemmel rendelkező települési szilárdhulladék-lerakók által okozott környezetterhelés mini-
malizálásának, vagy megszüntetésének érdekében a nem megfelelő műszaki védelemmel ren-
delkező bezárt, felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak a rekultivációját hajtja végre a 
KEOP-7.2.3.0. kódszámú, „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekulti-
vációs programok elvégzése” című pályázati konstrukció keretében.  


A település bezárt hulladéklerakóinak (régi települési szilárdhulladék lerakó hrsz. 0790, 
új települési szilárdhulladék lerakó, hrsz. 052/20) rekultivációja is ezen projekt keretein belül 
került megvalósításra. Szeghalom külterület 052/19 hrsz-ú bezárt kommunális hulladéklerakó 
területén egy hulladékgyűjtő udvar került kiépítésre.  


2.11. Közlekedés, szállítás 
Szeghalom belterületén a helyi közúthálózat hossza 47 739 m, ebből kiépített 41 002 m és ki-
építetlen 6 737 m, ami 86%-os kiépítettséget jelent. A közel 12 km hosszúságú gyűjtőutak 280 
m hossz hiányában nincsenek csak kiépítve, míg a kiszolgáló és lakóutak 20%-a kiépítetlen 
még. 


A déli városrész tengelye az állami kezelésben lévő 47. sz. főút (Ady Endre utca és 
Széchenyi utca), melynek 79+528-82+467 kmsz-ek közötti, közel 3 m-es szakasza esik belte-
rületre. Az északi és a déli városrész közötti legfontosabb kapcsolatot az állami kezelésben lévő 
4212. j. összekötő út (Kinizsi Pál utca) adja, melynek 33+994-36+148 kmsz-ek közötti, vala-
mivel több, mint 2 km-es szakasza esik belterületre. Az északi városrész fontos – a településen 
kívüli kapcsolatot is adó – állami kezelésben lévő útja a 4245. j. összekötő út (Arany János 
utca), melynek 18+310-19+665 kmsz-ek közötti, kevesebb mint 1,5 km-es szakasza esik belte-
rületre. Az állami közutak hossza (2011-es adat) ugyancsak közel 6,5 km. 


A személygépkocsi-kihasználtságot mérő mutató (egy gépkocsiban egyszerre átlagosan 
mennyien utaznak) értéke azonban alacsony, 1,5-1,6 között volt. 


2.11.1. Kerékpár utak 
A településen a belterületi kerékpárutak hossza 8269 m, burkolatállapota jónak minősíthető. A 
kerékpárutak jellemzően egyoldaliak (ebből adódóan két forgalmi irányúak), rövidebb szaka-
szokon a gyalogos forgalommal közösen, hosszabb szakaszokon előnyösen attól külön vezetett 
nyomvonalon futnak. A várost körbeölelő hálózat az Ady Endre utca és Széchenyi utca vona-
lában gyakorlatilag a város a 47. sz. főúti határáig, a Kinizsi utcában a várost a 4212. j. össze-
kötő úton Püspökladány irányában elhagyva, valamint a Petőfi Sándor utca - Szabadság tér - 
Tildy Zoltán utca vonalon záródik. Ezt egészíti még ki az Arany János utcában (a 4245. j. ösz-
szekötő úton) a városhatárig terjedő szakasz is. A városnak szomszéd településsel való közvet-
len kerékpáros összeköttetése mind Füzesgyarmat, mind pedig Körösladány viszonylatában ki-
épült. 
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Az ismertetett hálózat alapvetően a város közúti gépjármű forgalom által leginkább ter-
helt útvonalait fedi le, a város többi részén kerékpározni a közút felületén lehet. 


2.11.2. Tömegközlekedés 
A városban autóbusz pályaudvar nem található. A megállóhelyi infrastruktúra jobbára egysé-
ges, fiatalnak mondható esőbeállókból, azokban padokból és hagyományos járda(sziget) felü-
letekből áll. A megállók egy kisebb része – leginkább az északi városrészben – kívánnivalókat 
hagy maga után és átépítésre, felújításra szorulna. 


A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a Körös Volán Zrt. 
látja el, a közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. A Körös Volán Zrt. a Dél-alföldi 
Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (DAKK Zrt.) egyik alapítója. 


A város rendelkezik közvetlen járatokkal mind a megyeszékhely Békéscsaba (napi 19 
induló járat, menetidő 01:10 – 01:32 között), mind a regionális központ Szeged (napi 3 induló 
járat, menetidő 03:15 – 03:20 között) és Debrecen felé. Budapestre egy héten egyszer közleke-
dik közvetlen járat.  


Szeghalom és környéke Volán hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati lefedettség 
néhány összekötő út kivételével lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden 
település elérhető. A kisebb településeken jellemzően 1-2, a nagyobbakon ennél több megálló-
hely található. Szeghalmon a helyközi megállóhelyek döntő többsége a 47. sz. főút valamint a 
4212. j. és a 4245. j. összekötő utak belterületi szakaszán helyezkedik el. Szeghalom közigaz-
gatási területén 24 helyközi megálló található. A település központja, valamint az oktatási és 
közintézmények is közvetlenül elérhetők a környező településekről, amelyekkel a kapcsolat jó. 


A város helyközi megállóiban jellemzően legalább óránként áthalad helyközi busz, a 
legforgalmasabb helyeken (pl. Vasútállomás, Dózsa György út) kb. 70-90 járat áll meg egy 
munkanapon, a kisebb megállókban is 15-20 db. Szeghalmon nincsen külön autóbusz állomás, 
a legforgalmasabb megállóhely a Kossuth tér, amelyet egy átlagos munkanapon kb. 115 járat 
érint. Szeghalmon nincs helyi autóbusz közlekedés, a településen belüli kapcsolatot a helyközi 
járatok biztosítják. A város iskolabusszal, falubusszal nem rendelkezik. 


Az áruszállításban a közút szerepe a meghatározó. 


2.12. Turizmus 
A turizmus kevésbé jelentős gazdasági szegmens a településen. Az idegenforgalom elsősorban 
az épített értékekre alapoz, valamint próbálja kihasználni kedvező interregionális viszonylatú 
közlekedési tranzitszerepét.  


Szeghalom nemzetközi és országos jelentőségű turisztikai látványossággal nem rendel-
kezik. Regionális, megyei viszonylatban említésre érdemes a 18. századi késő barokk reformá-
tus templom, a klasszicista kántorlak, lelkészlak, presbitérium és magtár, valamint a római ka-
tolikus templom, a Wenckheim-Kárász és a D’Orsay-kastély.  


A városban egy szálloda működik 32 férőhellyel, valamint 2 panzió, összesen 77 férő-
hellyel. A külterületen működik még a Vidra tanya, illetve szezonálisan szálláshelyként a Vár-
helyi Ifjúsági Tábor, illetve a szeghalmi Kollégium. 


Az elmúlt időszakban számos fejlesztés zajlott (és fog zajlania későbbiekben) a Várhelyi 
Ifjúsági Tábor területén, emellett a sétakertet újították meg és kisvasút emlékhelyet alakítottak 
ki. A városcentrum középületeit és közparkjait, a református templomot megújították, emellett 
gazdaságfejlesztő beavatkozásokat hajtottak végre több centrumban elhelyezkedő létesítmény-
ben (pl. kereskedelmi egységek épületének felújítása), ezáltal próbálva vonzóbb, élhetőbb tele-
pülésképet kreálni. Mind a megye, mind Szeghalom fontos aktív pihenésre építő fejlesztési ki-
törési pontja a kerékpáros turizmus, amely keretében kiépült a város mind Körösladánnyal, 
mind Füzesgyarmattal összekötő bicikliút. A Boszorkányfesztivál és a Sárréti Ízek fesztiválja a 
térség rangos eseményei, amelyek népszerűsége évről-évre nő.  
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2.13. Energiafelhasználás 
Szeghalom város energiaellátásában az elektromos áram és a földgáz játszik meghatározó sze-
repet.  
Elektromos energia 


A városi elektromos légvezeték hálózatról és földkábel hálózatról történik a lecsatlako-
zás. Szeghalom, illetve a térség villamos energia ellátását 120/20 kV-os alállomás biz-
tosítja. Az állomáson 2 db 25 MW transzformátor üzemel 60%-os leterheltséggel. A 
kisfeszültségű elektromos hálózat kiépítettsége 100%-os, a közvilágítást 1326 darab 
lámpatest biztosítja. Az elektromos energia ellátását az E.ON Tiszántúli Áramhálózat 
Zrt. látja el. 


Földgáz 
A földgáz NA 200 méretű távvezetéken jut el a város belterületi határáig, ahol a városi 
fogadóállomástól középnyomáson kerül be a belterületi elosztóhálózatra. 
A település közműves gázellátását a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. végzi. A 
gázellátás a Dévaványa irányából az országos hálózatról biztosított középnyomású há-
lózaton keresztül. A hálózat kiépítettsége 99%-os. Bekapcsolt lakások száma 2742 db. 
A városi gázhálózat hossza bekötő vezetékekkel együtt meghaladja a 80 kilométert. Az 
utóbbi években (2007-2014 között) az alábbi fejlesztések valósultak meg: 


- 42 db utólagos leágazás kiépítése; 
- 2010-ben a várost ellátó nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója valósult meg; 
- 2012-ben a város gázelosztó vezeték rendszerébe 17 db szakaszoló elzáró szerel-


vény került beépítésre, amellyel a város gázelosztó vezeték hálózata 6 körzetre oszt-
ható; 


- 2012-2013 között megépült Szeghalom és Füzesgyarmat 15,3 km hosszúságú gáz-
ellátó rendszere. Kiépítésre került Dévaványa irányából indított középnyomású 
gázelosztó vezeték. A vezeték építés célja az volt, hogy a füzesgyarmati MOL Nyrt. 
telepről szigetüzemben ellátott két település csatlakozhasson az országos földgáz-
ellátó rendszerhez. 


A közeljövőben a szolgáltató további fejlesztéseket nem tervez.  
A gázár emelkedése miatt egyre több lakos állt vissza a fa- vagy széntüzeléssel történő 
fűtésre.  


Megújuló energiaforrások alkalmazása  
A városnak három kiemelkedő megújuló energiaforrási lehetősége van: a termálenergia, 
a napenergia, a biomassza.  


 
Energia potenciál 


(EP) 
Energia fogyasztás 


(EF) 
Energiamérleg 
(EM=EP/EF) 


5461,00 354,60 15,40 
 
(CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht.: ENEREGIO projekt 2008: A fenn-
tartható és biztonságos kistérségi energiagazdálkodás vizsgálata az energiatakarékosság és 


megújuló energiaforrások optimalizálásával, kutatási jelentés) 
 


A megújuló energiahordozók közül a termálenergia hasznosítását a jövő perspektivikus 
területe, érdemes fejleszteni, viszont terjedésének és hasznosításának egyelőre elsősor-
ban a hulladékvíz elhelyezésének környezetvédelmi és vízügyi problémái, több műszaki 
kérdés megoldatlansága, illetve a lehetséges engedélyezett eljárás megvalósításának 
nagy anyagi terhei vetnek gátat. A Dél-alföldi régió kistérségeinek geotermális energia-
felhasználását tekintve megállapítható, hogy a kistérségek közül a kitermelt termálvíz 
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mennyisége és energiatartalma alapján Békés megyében kiemelkedik Szarvasi és a 
Szeghalmi kistérség. 
A legjelentősebb potenciált a biomassza jelenti a város agrárjellegéből adódóan. 
Szeghalomban jelenleg a Várhelyi Ifjúsági Táborban napelemet, a Petőfi úti óvodában 
és Fáy úti óvodában napkollektort, a bölcsődében napkollektort, és a Sporttelep szociális 
blokkjában napkollektort alkalmaznak megújuló energiaforrásként.  
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3. ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK – 
CÉLÁLLAPOTOK MEGHATÁROZÁSA 


A település közigazgatási területére vonatkozó országos, regionális, megyei és azokhoz il-
leszkedő települési célok 
 
A 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-4) ismertetése 
Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét 1997 óta a Nem-
zeti Környezetvédelmi Programok jelentik. A program kidolgozásáról, céljáról, tartalmáról és 
megvalósításáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
rendelkezik. Jelenleg a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program stratégiai céljainak megvalósí-
tása történik. A program feladata, hogy az ország adottságait, a társadalom hosszú távú érdekeit 
és jövőbeni fejlődési céljait, valamint a globális felelősségből és a nemzetközi együttműködés-
ből, EU-tagságból adódó kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza az ország környezeti 
céljait és az elérésükhöz szükséges feladatokat és eszközöket. 


A Program összhangban van az Európai Unió 2020-ig tartó időszakra szóló 7. Környe-
zetvédelmi Cselekvési Programjával és az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Keretstratégiával. A Program egyúttal a 2014-2020 közötti időszakban rendelkezésre 
álló európai uniós környezetügyi célú fejlesztési források felhasználásának szakmai megalapo-
zását is szolgálja. 


A program a stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet előírásai 
szerint szakpolitikai stratégia. 


A program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosításához. Stratégiai céljai: 


− Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. 
− Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. 
− Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 


A Program megfelelő végrehajtása az egész társadalom részvételét igényli, melynek so-
rán a legszélesebb körű partnerség megvalósítása szükséges. Ebben a kormányzat aktív partne-
rei az önkormányzatok, a vállalkozások, a gazdálkodók, a tudományos, oktatási-nevelési, szak-
mai intézmények és civil szervezetek, valamint a lakosság. Az együttműködés fontos eleme az 
országos, megyei és települési szintű feladatok összehangolása is annak érdekében, hogy az 
adott feladatok megoldása azon a szinten valósuljon meg, ahol az a leghatékonyabban biztosít-
ható és a megfelelő tudás és helyismeret rendelkezésre áll. 


Hazánk természeti adottságainak és erőforrásainak figyelembe vételével a következő 
legfontosabb stratégiai kihívások előtt áll: 


− az erőforrások takarékos, hatékony használatára támaszkodó környezetbarát gazda-
ság megteremtése; 


− biztonságos és jó minőségű élelmiszer- és vízellátás biztosítása, ahol a termőföld és 
a vízkészletek védelme, fenntartható hasznosítása magas szinten biztosított; 


− a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások védelme, fenntartása; 
− a környezeti lehetőségekhez és korlátokhoz illeszkedő területhasználat. 


NKP három stratégiai célt határoz meg 
1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. 


Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosí-
tása. Ezek közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvo-
nalú környezeti infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és természeti 
elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja. 


2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. 
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Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák 
védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítása. 


3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 
Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezet-
szennyezés megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére 
épülő fenntartható használat megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a társa-
dalmi-gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválására, azaz, hogy a lakosság 
növekvő jóléte csökkenő környezetterhelés mellett legyen biztosítható. A fogyasztói 
magatartás megváltozása, a környezeti szempontból fenntartható termékek és szolgál-
tatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a termelői folyamatok 
„fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve az 
anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és 
a tartósság tervezését, az anyagciklusok körfolyamattá zárását); csökkenti a környe-
zetre gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a meg-
újuló erőforrások fenntartható mértékű használata); növeli a termékek és szolgáltatá-
sok értékét a fogyasztók számára. 


Horizontális cél a társadalom környezettudatosságának erősítése. Ezáltal biztosítható, 
hogy az életminőséget közvetlenül érintő tényezők mellett az emberi élet alapjait jelentő termé-
szeti erőforrások és értékek védelme és fenntartható használata, valamint az ezekkel szorosan 
összefüggő életmód, fogyasztási és termelési szokások együttesen szolgálják a társadalom 
hosszú távú jólétét. 
 


 
 


14. ábra. A stratégiai területek válaszintézkedései (NKP) 
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3.1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 
3.1.1. Levegőminőség javítása 
A szennyezett levegő emberi egészséget, vegetációt, épített környezetet károsító hatású. A lég-
szennyezés elleni küzdelem globális szinten nemzetközi egyezmények keretében történik. Ma-
gyarország részese az összes vonatkozó nemzetközi egyezménynek (pl. a Nagy Távolságra 
Jutó, Országhatárokon Átterjedő Légszennyezésről szóló Genfi Egyezmény és Jegyzőkönyvei; 
a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok, az ún. POP-ok korlátozását 
célzó Stockholmi Egyezmény, az ózonkárosító anyagokra vonatkozó Bécsi Egyezmény és an-
nak Montreáli Jegyzőkönyve, valamint a higanyszennyezettség elleni Minamata Egyezmény). 
Országos célok 


o Légszennyezettség kialakulásának megelőzése. 
o A levegő minőségének védelme: a szennyezettség csökkentése. 
o A 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű szálló por részecskék (PM2,5) légköri kon-


centrációjának 20%-os csökkentése 2010 és 2020 között (25 μg/m3-ről 20 μg/m3-
re). 


o A Genfi Egyezménnyel összhangban a 2020. évi összkibocsátási csökkentési cé-
lok teljesítése a 2005. évi kibocsátásokhoz képest: 


   - kén-dioxid 46%-os (2005: 43 kt, 2020: 23 kt); 
   - nitrogén-oxidok 34%-os (2005: 165 kt, 2020: 109 kt); 
   - illékony szerves vegyületek 30%-os (2005: 124 kt, 2020: 87 kt); 
   - ammónia 10%-os (2005: 78 kt, 2020: 70 kt); 
   - PM2,5: 13%-os (2005: 27 kt, 2020: 23 kt) csökkentés. 


o Az EU Bizottság 2013 decemberében beterjesztett levegőtisztaság-védelmi javas-
latcsomagjának tárgyalása és azt követő elfogadása tűzhet ki új közösségi (és ab-
ból származó tagállami) célokat. Új irányelv korlátozza majd a közepes méretű 
tüzelőberendezések légszennyező anyag kibocsátását, és a légköri szennyezők 
nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló irányelv módosításába bekerülhetnek a 
2030. évtől alkalmazandó új összkibocsátási küszöbök is. Terv a Genfi Egyez-
mény Göteborgi Jegyzőkönyvének mielőbbi ratifikálása EU, majd nemzeti szin-
ten. 


o Az ózonkárosító anyagok felhasználásának teljes visszaszorítása; a termékekben, 
berendezésekben lévő ózonkárosító anyagok légkörbe jutásának megakadályo-
zása: a fluorozott szénhidrogének (HFC-k) mennyiségének 79%-kal való csök-
kentése 2015−2030 között. 


Megyei célok 
o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Megye jó levegő minőségének fenntartása, a városokban a szennyezettség csök-


kentése, különös tekintettel a szálló és ülepedő porra. 
o Közúti közlekedés okozta környezetterhelés (CO, NOx, CH-ek, por) csökkentése. 
o A lakossági tüzelésből eredő légszennyezés csökkentése. 
o Szezonális jellegű kerti hulladékok alkalmankénti égetéséből származó szennyező 


anyagok (CO, NOx, korom és egyéb bűzös anyagok) kibocsátásának szabályozása, 
mérséklése. 


o Mezőgazdaságból eredő porszennyezés csökkentése. 
o Továbbfejlesztendő a megyében a levegőtisztaság-védelmi mérőhálózat az EU di-


rektívákkal összhangban és ki kell építeni, valamint széles körben elérhetővé kell 
tenni a mérőhálózat adataira épülő információs rendszert. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
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o A mezőgazdaságból eredő porszennyezés csökkentése. 
o Az állattenyésztés során keletkező bűz mérséklése. 
o A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése. 
o A kommunális eredetű légszennyezés csökkentése. 
o A megújuló energiaforrások alkalmazása. 


3.1.2. Zajterhelés csökkentése 
A hosszú időn keresztül jelentős zajhatásnak kitett személyeknél a hallási problémákon túl akár 
keringési betegségek is felléphetnek. A zajos környezet továbbá nehezíti a koncentrációt, befo-
lyásolja az alvásminőséget, így teljesítménycsökkenéshez, valamint az életminőség romlásához 
vezet. 


A településeken a lakosság számára veszélyes vagy károsító zajterhelések csökkentését 
aktív vagy passzív módon, különböző műszaki megoldással, adminisztratív eszközzel, illetve 
ezek kombinált alkalmazásával lehet biztosítani. A településrendezés eszközei is hosszú távon 
determinálják az érintett lakosság zajterhelési viszonyait. 
Országos célok 


o A stratégiai küszöbértékek (egész napra számított átlagos zajterhelés (Lden) 63 dB, 
az éjjeli (Léjjel) 55 dB) feletti zajterheléssel érintett lakosok számának csökkentése 
a közlekedési létesítmények mentén, melyen belül elsőbbséget kell élvezzen az 
Lden=73 dB, Léjjel=65 dB stratégiai küszöbértékeket meghaladó zajterhelésű terü-
letek zajcsökkentése. 


o A határérték feletti zajterhelés megszüntetése az ipari és szolgáltató létesítmények 
környezetében. 


Megyei célok 
o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Építkezések határérték feletti zajterhelésének csökkentése. 
o Közlekedés, ipari és szolgáltató létesítmények zajterhelésének csökkentése, meg-


szüntetése. 
Települési célok 


o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o A közlekedési zajkibocsátás a sebesség csökkentésével és annak fokozott, rend-


szeres ellenőrzésével.  
o Ahol elegendő az út menti terület, zajárnyékoló növénysáv telepítése.  
o Szórakoztatóipari zajkibocsátás szabályozása. 


3.1.3. Ivóvízminőség és egészség 
A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, mely nélkülözhe-
tetlen emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki, amelyet Magyaror-
szág Alaptörvénye is rögzít. Magyarország településeinek közműves ivóvízellátása mennyiségi 
szempontból alapvetően rendezettnek tekinthető. További fejlesztésre elsősorban vízbizton-
sági-vízminőségi téren van szükség. 


A legfőbb problémát az arzén határértéket meghaladó koncentrációja jelenti (érintett 
települések száma 2012-ben 363, érintett lakos szám 901 000). A szolgáltatott ivóvíz minősé-
gének javítását, a kiemelt paraméterek koncentrációjának csökkentését (arzén, bór, nitrit, fluo-
rid, ammónium) az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása biztosítja.  
Országos célok 


o A kiemelt komponensek miatt fennálló egészségi kockázatok jelentős csökken-
tése, az érintett területek ivóvíz-minőségének javítása. 


o A közüzemi ivóvízellátás közszolgáltatás biztonságának növelése, a vízkészlete-
ket pazarló és többletköltségekkel járó hálózati veszteségek csökkentése. 
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o Egészséges ivóvízhez jutás biztosítása minden lakos számára, beleértve a hátrá-
nyos helyzetű csoportokat. 


o A közműves ivóvízzel gazdaságosan el nem látható területeken fennálló ellátási 
hiányok felszámolása. 


Megyei célok 
o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Felszín alatti – ivóvizet szolgáltató – rétegvízbázis védelme. 
o Az egészséges ivóvíz hosszú távú biztosítása. 
o A fenntartható vízkészlet gazdálkodás biztosítása.  
o Minden településen jó minőségű víz biztosítása, az érintett területek ivóvíz-minő-


ségének javítása. 
Települési célok 


o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o A város vízkészleteinek megőrzése. 
o A vízkészleteket pazarló és többletköltségekkel járó technológiák megszüntetése, 


módosítása. 
o Illegális vízkivételek megszüntetése, vízkivételek nyilvántartásba vétele, regiszt-


rálása. 


3.1.4. Szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás 
A településeken keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása a lakosság életminőségének ja-
vításához, a közegészségügyi szempontok érvényesítéséhez, a környezet védelméhez, valamint 
a gazdaság fejlesztéséhez egyaránt hozzájárul. 


Nagyobb figyelmet kell fordítani a szennyvízhasznosítás elterjesztésére, amely a vizek 
helyben tartása révén hozzájárul a VKI céljainak megvalósításához is. 


Az EU éghajlatvédelmi és megújuló energiahasznosítási törekvéseivel összhangban 
egyre inkább előtérbe kerül a szennyvíziszapok megújuló energiaforrásként történő hasznosí-
tása. A stratégiai terület hozzájárul továbbá az EU Duna Régió Stratégiájának végrehajtásához. 
Országos célok 


o A 91/271/EGK irányelv derogációs követelményeinek teljesítése és a vizek jó ál-
lapotának elérése érdekében az EU VKI-ban, valamint a VGT-ben megfogalma-
zott kritériumok, illetve intézkedések teljesítése. 


o A szennyvízkezelés működtetése és fejlesztése.  
- A 2000 LE feletti agglomerációkban élő lakosság számára a csatornázottság 


biztosítása 2015. december 31-ig (csatornahálózatba kötött lakások aránya 
89,2%). 


- Az összegyűjtött szennyvizek 100%-ának legalább biológiai fokozatú tisztítása 
2015. december 31-ig. 


- A tisztított szennyvíz minőségi követelményeinek a befogadó VKI konform 
vízminőségi követelményei szerinti megállapítása. 


o A Szennyvíz Programban nem szereplő területeken keletkező szennyvizek meg-
felelő kezelésének elősegítése. 


o A szennyvíz és a szennyvíziszap hasznosítása, a környezeti kockázatok csökken-
tése. 


Megyei célok 
o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o A Szennyvíz Programban szereplő területeken a program megvalósítása, befeje-


zése. 
o A közműolló minél nagyobb mértékű záródásának biztosítása. 
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o A közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható 
területeken az egyedi szennyvízkezelés megvalósításának támogatása, elősegí-
tése. 


o A működő szennyvíztisztítók tisztítási hatásfokának javítása, a tisztított szennyvíz 
határértékeinek betartása. 


o A szennyvíziszap környezetszennyezést kizáró módon történő hasznosítása. 
Települési célok 


o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o A csatornázottság növelése. 
o Felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének megakadályozása. 
o A már kiépült rendszerre való bekötések szorgalmazása. 
o A közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható 


területeken az egyedi szennyvízkezelő rendszerek alkalmazásának támogatása. 
o Házi szennyvízszikkasztás korlátozása. 
o A VKI-ban megfogalmazottak betartása. 


3.1.5. Környezet és egészség 
A környezetegészségügyi tevékenység szervesen illeszkedik a hazai és a nemzetközi környe-
zetegészségügyi politika átfogó törekvéseihez, többek között az Országos Ivóvízminőség Javító 
Programhoz, a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjához, 
az Országos Környezeti Kármentesítési Programhoz, a Népegészségügyi programhoz, az EU 
vonatkozó programjaihoz. 


3.1.5.1. Fürdővizek minősége 
A természetes fürdővizek monitorozása uniós irányelvek szerinti mintavételi naptár alapján zaj-
lik. Az adatok értékelését az Országos Környezetegészségügyi Intézet végzi az EU mindenkor 
érvényes minősítési szempontjaira figyelemmel. 


Mivel hazánk természetes fürdővizek szempontjából kiváló adottságokkal rendelkezik, 
ezért kiemelten fontos fürdővizeink rendszeres monitorozása, egységes adatgyűjtő rendszer ki-
építése, a lakosság megfelelő tájékoztatása. 
Országos célok 


o Természetes fürdővizek biztonságának fokozása. 
o A medencés fürdővizek biztonságának növelése, a minőségére vonatkozó rend-


szeres adatgyűjtés biztosítása. 
Megyei célok 


o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Hatékony ellenőrzés a fertőzések, betegségek megelőzése céljából. 
o Előírások betartása, betartatása. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Szabadstrand fejlesztése. 


3.1.5.2. Beltéri levegőminőség 
A környezeti levegő minősége alapvetően befolyásolja a belső terek levegőjének minőségét, 
számos olyan szennyező anyag lehet jelen a belsőtéri levegőben, amely a belső terekben terme-
lődik (pl. égéstermékek) vagy ott szabadul fel (pl. illékony szerves szennyezők). 


Tekintettel arra, hogy az ember életének legnagyobb részét zárt terekben tölti, az ott 
előforduló szennyező anyagok egészségkárosító hatásának megismerése és feltárása alapvető 
fontosságú a szennyező források kiküszöbölése és az egészségkárosító hatások megelőzése 
szempontjából. Mindenekelőtt a gyermekek védelmét kell biztosítani a beltéri levegőminőség-
gel összefüggő egészségkárosító hatásokkal szemben. 
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Országos célok 
o A beltéri levegőterheltségi szint csökkentése. 
o A sérülékeny csoportok, különösen a gyermekek védelmének biztosítása a beltéri 


levegőminőséggel összefüggő egészségkárosító hatásokkal szemben. 
Megyei célok 


o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Ipari, mezőgazdasági létesítmények beltéri levegőkoncentrációjának határértéken 


belüli tartása. 
o Lakossági tüzelés korszerűsítése. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Ipari üzemek beltéri levegőkoncentrációjának rendszere ellenőrzése. 
o Lakossági fűtőberendezések korszerűsítése. 


3.1.5.3. Biológiai allergének 
Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. A legtöbb tünetet ki-
váltó hazai allergének közül az első helyen a rendkívül erősen allergizáló pollent termelő par-
lagfű áll. Az elmúlt évek jogszabályi változásai, a következetes ellenőrzés és a hatósági szank-
cionálás eredményeként érezhetően csökkent a parlagfűvel fertőzött terület. 
Országos célok 


o A biológiai allergének okozta egészségi kockázat csökkentése. 
Megyei célok 


o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o A levegő allergén pollentartalmának jelentős csökkentése, az allergiás megbete-


gedések ugrásszerű növekedésének megállítása. 
o Allergén növények elterjedésének megakadályozása. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Allergén növények irtásának fokozott ellenőrzése, szükség esetén szankcionálás. 


3.1.5.4. Klímaváltozás egészségügyi hatásai 
Az éghajlatváltozás jelenleg is világszerte hozzájárul a globális betegségteherhez és az idő előtti 
halálozáshoz. A hazánkban végzett klíma-egészségügyi vizsgálatok alapján megállapították, 
hogy a Kárpát-medencében az extrém meteorológiai események, így elsősorban a hőhullámok, 
továbbá a szélsőséges hidrológiai események (árvíz, belvíz) jelentenek jelentős egészségi koc-
kázatot. Az éghajlatváltozással összefüggésben potenciálisan növekszik az UV sugárzásnak 
való kitettség (ami bőr- és szembetegségeket okozhat). 
Országos célok 


o A klímaváltozásból fakadó valamennyi hazánkban fellépő emberi megbetegedés 
számba vétele, jellemzőik feltárása, valamint az érintettek teljes körének elérése a 
megelőző intézkedésekkel. 


o A védekezésben a megelőzés szerepének fokozatos növelése a beavatkozás (men-
tés, betegellátás, rehabilitáció) súlyához képest. 


Megyei célok 
o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Üvegházhatást okozó gázok csökkentése. 
o Szmog kialakulási kockázatának minimalizálása. 
o Szélsőséges hidrológiai események (árvíz, belvíz) következtében fellépő fertőzé-


sek minimalizálása. 
Települési célok 


o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
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o Környezetbarát hígtrágyakezelés alkalmazása. 


3.1.6. Zöldfelületek védelme 
A zöldfelületi rendszer fejlesztése nem „csupán” városökológiai, környezetvédelmi, település-
esztétikai kérdés, hanem a zöldfelületekkel kapcsolatos előnyök a település élhetőségének ja-
vításán keresztül a település népességmegtartó és egészségmegőrző, rekreációs erejét, a ver-
senyképességét, a lakás és telekárakat is jelentősen befolyásoló gazdasági tényező is; a zöldfe-
lület az önkormányzati vagyon része. Annak érdekében, hogy a települési zöldfelületek ellát-
hassák összetett funkciójukat, mind mennyiségi mind minőségi szempontból további fejleszté-
sek szükségesek. 
Országos célok 


o A zöldfelületi elemek minőségi és mennyiségi fejlesztése. 
o A zöldfelületi funkciók színvonalának emelése. 
o Zöldfelületek magasabb szintű fenntartása, nagyobb arányú gondozása. 


Megyei célok 
o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Zöldterületek bővítése. 
o Faj- és fajtaállományuk kiszélesítése. 
o Hatékonyabb gondozásuk. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Zöldterületek decentralizálása, bővítése a külső területeken is. 
o Zöldterületek infrastruktúrájának bővítése. 
o Faj-, fajtaállomány bővítése. 
o Vizuális értékük javítása. 
o Szabadidő park kialakítása. 


3.1.7. Kémiai biztonság 
A vegyi anyagok mára mindennapjaink részévé váltak. Egyre szélesebb körben történő alkal-
mazásuk azonban nem csak javítja életminőségünket, hanem a vegyi anyagok egyben kockáza-
tot is jelenthetnek mind az emberi egészségre, mind a környezetre. A napjainkban használt 
mintegy 100 ezernyi vegyi anyag jelentős hányadáról nem áll rendelkezésre elegendő, a humán 
és környezeti biztonságosságukat alátámasztó információ.  


A nem előírás szerinti veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek tömeges mére-
tekben veszélyeztethetik, illetve károsíthatják az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és 
vagyonbiztonságot. 


A vegyi anyagok gyártásáról és felhasználásáról hazai szinten átfogóan a kémiai bizton-
ságról szóló 2000. évi XXV. törvény rendelkezik. 
Országos célok 


o A vegyi anyagok által okozott káros hatások csökkentése a teljes életciklusukban, 
azaz a gyártástól a felhasználáson át a hulladék kezeléséig. 


o A vegyi anyagok egészségre, környezetre gyakorolt hatásának megismerése és a 
sérülékeny csoportok (gyermekek, terhes nők) magasabb szintű védelme ezen ká-
ros hatásoktól, különösen a hormonrendszert zavaró, ún. endokrin diszruptor 
anyagoktól. 


o A lakosság és a környezet vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyeztetettségének 
csökkentése, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos veszélyhelyzet korai felismeré-
sének és az azt követő katasztrófavédelmi intézkedések bevezetésének biztosítá-
sával. 


o Az ipar és a lakosság vegyi anyagokkal kapcsolatos mértéktartó, tudatos magatar-
tásának kialakítása. 
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o A fenntartható növényvédőszer-használat elősegítése; a kockázatok minimalizá-
lása, helyes gyakorlat követése. 


Megyei és települési célok 
o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Lakosság megfelelő szintű tájékoztatása. 


3.2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
3.2.1. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem 
Magyarország természeti gazdagsága európai összehasonlításban is kiemelkedő értéket képvi-
sel. A Kárpát-medencében kialakult gazdag élővilág többnyire kisebb kiterjedésű és mozaikos 
elhelyezkedésű elemekből áll, melyek megőrzése nehéz feladat. A fragmentálódott és így el-
szigetelődött élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok hiánya jelentősen hozzájárul a természe-
tes populációk fennmaradási képességeinek csökkenéséhez, a veszélyeztetett fajok számának 
növekedéséhez. 


Az ökoszisztéma szolgáltatások biztosítják az emberi társadalom és gazdaság fennma-
radásához szükséges javakat és feltételeket (pl. tiszta víz, levegő, a talaj termékenysége, élel-
miszerek, genetikai erőforrások). A leromlott ökoszisztémák sokkal kevésbé vagy egyáltalán 
nem képesek az emberiség számára szükséges létfontosságú szolgáltatásokat biztosítani. Ter-
mészeti örökségünk jövőbeni megőrzése érdekében a természetvédelmi szempontokat nem csu-
pán a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken, hanem minden területen és tevékenység-
ben érvényesíteni kell. Kiemelten fontos a genetikai sokféleség, a természetes növénytakaró 
megőrzése, csökkenésének megállítása. 


3.2.1.1. A Natura 2000 területek, valamint a védett természeti, illetve nemzetközi természet-
védelmi egyezmények hatálya alá tartozó területek megőrzése 
Hazánk számos nemzetközi egyezmény kapcsán jelölt ki és kezel nemzetközi minősítésű ter-
mészeti területeket (Ramsari, Európa Diplomás területek, bioszféra-rezervátumok, világörök-
ségi helyszínek). 


Egyes, jelentős természeti értékkel rendelkező területek a törvény erejénél fogva véde-
lem alatt állnak. A védett lápok, a szikes tavak, kunhalmok, földvárak, források és víznyelők 
megőrzését kell biztosítani. A veszélyeztető tényezők között első helyen az emberi beavatkozás 
áll, de egyes természeti behatások ellen is védekezni szükséges. A kunhalmokat és földvárakat 
(amelyek egyben a kulturális örökség részei is) leginkább az intenzív mezőgazdasági művelés, 
az illegális anyagnyerés, a gyomosodás és az idegenhonos özönfajokkal való fertőzöttség ve-
szélyezteti. 


A természetes és természetközeli területek, a köztük kapcsolatot teremtő ökológiai fo-
lyosók, valamint a körülöttük a hatások mérséklését biztosító védőterületek egységes, össze-
függő rendszere, ökológiai hálózatot alkotnak. Az Európai Unió 2020-ig tartó Biológiai Sokfé-
leség Stratégiája külön célként fogalmazza meg az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása és 
helyreállítása érdekében a zöld infrastruktúra létrehozását és területrendezésbe történő beeme-
lését. 
Országos célok 


o Az ökológiai hálózat fenntartása. 
o A Natura 2000 hálózat fenntartása, az élőhelyek és fajok kedvező természetvé-


delmi helyzetének megőrzése, illetve helyreállítása. 
o Az országos jelentőségű védett természeti területek hálózatának fenntartása, il-


letve bővítése annak érdekében, hogy hazánk táji és természeti értékei megőrzé-
séhez a területi védelem feltételei rendelkezésre álljanak. 


o A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása. 
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o A nemzetközi jelentőségű természeti területek védelme, fenntartása, illetve bőví-
tése. 


o Az ex lege védett természeti területek degradációjának megállítása, természeti ál-
lapotuk javítása, természeti és kulturális örökségi értékeik integrált megőrzése. 


Megyei célok 
o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Természetbarát vízkormányzás kialakítása, melynek során a természetvédelmi ér-


dekek érvényre juttatása. 
o E területekre vonatkozó földhasználati előírások betartása, betartatása. 
o Természetvédelmi célokkal összhangban történő gazdálkodás folytatása, ennek 


hatékony ellenőrzése. 
o Agrár-környezetvédelmi jellegű programok ösztönzése, támogatása. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Invazív fajok betelepülésének, elterjedésének megakadályozása. 
o Megfelelő tájhasználat (legeltetés, kaszálás) alkalmazása. 
o Kunhalmok állapotának javítása. 
o Kék-tó rehabilitációja. 
o Vizes élőhelyek (Tikos-ér, Kék-tó, Bakac-ér) kiszáradása elleni védekezés, víz-


utánpótlásuk pótlásának megoldatlansága 


3.2.1.2. A tájszerkezet, tájjelleg, tájpotenciál védelme 
A táj védelme a táj szerkezetének, jellegének, ökológiai, ökonómiai és tájesztétikai potenciál-
jának megőrzésére irányul, az egyes területhasználatok környezetkímélő és a táji értékek meg-
őrzését elősegítő gyakorlatán keresztül biztosítható. A táj védelme jelenleg a terület- és telepü-
lésrendezési eszközök szabályozási előírásain, valamint egyedi hatósági eljárásokban, a tájvé-
delmi szakhatósági állásfoglaláson keresztül érvényesíthető. Ennek megalapozását szolgálhatja 
a tájak tájkarakter alapú osztályozási rendszere és az az alapján készülő országos tájleltár ösz-
szeállítása. 


A táji örökség fontos összetevői a tájak és kultúrák sokszínűségét őrző természeti, kul-
túrtörténeti vagy esztétikai emlékeik, az egyedi tájértékek. Az egyedi tájértékek megállapítása 
és nyilvántartásba vétele a nemzeti park igazgatóságok feladata, ugyanakkor a településrende-
zési terveknek tartalmaznia kell a tervezési területen található egyedi tájértékek felsorolását. 
Országos célok 


o A természet- és tájvédelmi célok érvényesítése a terület- és településfejlesztés, 
illetve -rendezés, az ágazati tervezés (különösen mező- és erdőgazdálkodás, víz-
gazdálkodás, közlekedés és egyéb műszaki infrastruktúra-fejlesztés) során, vala-
mint az egyedi hatósági eljárásokban. 


o A táji identitás növelése, lakossági, közösségi tájtudat kialakítása, a táj iránti el-
kötelezettség és felelősség növelése. 


o A tájjelleg, tájkarakter megőrzését biztosító tájhasználat fenntartása. 
o A tájváltozás nyomon követése. 


Megyei célok 
o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Környezettudatos magatartás kialakítása, követése. 
o Hatékony jogi, közigazgatási szabályozás alkalmazása. 
o Tájhasználat szempontjából optimális gazdálkodás alkalmazása, ennek hatékony 


ellenőrzése. 
o Környezetkímélő területhasználat alkalmazása. 


Települési célok 
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o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Településrendezési eszközök szabályozási előírásainak betartása, betartatása. 
o Hagyományos tájhasználat visszaállítása. 
o Földhasználat és talajadottságok összhangba hozása. 


3.2.1.3. A védett, a védelemre szoruló, illetve közösségi jelentőségű fajok természetvédelmi 
helyzetének javítása 
Sok faj természetvédelmi helyzete kedvezőtlen, a védelmi státusz és erőfeszítések ellenére is. 
Az inváziós fajok terjedése összefügg az éghajlatváltozással, de számos esetben emberi ténye-
zők is szerepet játszanak. A biodiverzitás megőrzése, de a gazdasági károk mérséklése, illetve 
egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében is fontos az inváziós, özönfajok visszaszorí-
tása, eltávolítása, illetve bekerülésének megelőzése. Ezen fajok már ma is jelentős kárt okoz-
nak. 
Országos célok 


o A kedvezőtlen természetvédelmi helyzetben lévő fajok helyzetének javítása (kü-
lönös tekintettel az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelv által védett fajokra 
és a fokozottan védett fajokra). 


Megyei és települési célok 
o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Túzok, kékvércse élőhelyének fejlesztése. 
o Invazív fajok visszaszorítása. 
o Biodiverzitás megőrzése. 


3.2.1.4. Természetvédelmi oltalom alatt álló területek és természeti értékek kezelése, fenntar-
tása, őrzése 
Természetvédelmi szempontból kiemelkedő fontosságú a leromlott élőhelyek, termőhelyek 
helyreállítása és az elpusztult, átalakult élőhelyek visszaállítása (a gazdálkodók lehetőség sze-
rinti bevonásával). A jövőben a rehabilitációs és a rekonstrukciós feladatok esetében is kiemelt 
figyelmet kell fordítani az éghajlatváltozás élőhelyekre és életközösségekre, ill. egyes fajokra 
gyakorolt hatására. A helyreállításhoz kapcsolódóan elő kell segíteni az egyes természeti érté-
kek károsodásához vezető folyamatok megfékezését, többek között az inváziós fajok terjedését, 
a cserjésedési és eutrofizációs folyamatok gyors előrehaladását. A természetvédelmi őrzésnek 
szembe kell néznie az új kihívásokkal is, ilyen például a védett természeti területeket érintő 
illegális hulladéklerakás, a gyújtogatás, a védett állatok pusztítása mérgezéssel, a védett növé-
nyek engedély nélküli gyűjtése és kereskedelme, az illegális terepmotorozás, az engedély nél-
küli fakitermelések, illetve erdei falopások. 
Országos célok 


o A természetvédelmi őrzés biztosítása, hatékonyságának javítása. 
o Olyan kezelési módok alkalmazása, folyamatos bevezetése, melyek a jelenlegi 


módszereknél jobban segítik a biológiai sokféleség megőrzését és gyarapítását. 
o Élőhely-rekonstrukciók összehangolt megvalósítása. 
o Lopások megakadályozása. 


Megyei célok 
o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Leromlott élőhelyek, termőhelyek helyreállítása. 
o Elpusztult, átalakult élőhelyek visszaállítása (a gazdálkodók lehetőség szerinti be-


vonásával).  
o Természeti értékek károsodásához vezető folyamatok megfékezése. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Eutrofizáció csökkentése, part menti flóra diverzitásának növelése. 
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o Agrokémiai szerek környezetkímélő használata. 
o Ökológiai folyosók kiterjesztése. 
o Illegális hulladéklerakás megakadályozása. 
o Környezeti oktatás bővítése. 
o Tájsebek rekultivációja. 


3.2.1.5. Genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 
A klímaváltozás, az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem, valamint a magas beltartalmi 
értékű élelmiszerek iránt megnövekedett igény világszerte egyre fontosabb feladattá tette a ge-
netikai erőforrások felkutatását, megőrzését és fenntartható hasznosítását. A tevékenységhez 
hozzátartozik vadon élő fajok és változatok, illetve a termesztett és tenyésztett fajok és fajták, 
valamint azok rokon fajainak, változatainak begyűjtése, katalogizálása, megőrzése, különböző 
gyűjteményekben (ex-situ, in-vitro), illetve természetes formában és termőhelyen (in-situ, on 
farm) történő fenntartása egyaránt. 
Országos célok 


o A genetikai erőforrások megőrzése. 
o A genetikailag módosított szervezetek környezetbe bocsátásából adódó termé-


szeti, környezeti és egészségi károk megelőzése. 
Megyei célok 


o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Egészséges élelmiszer előállítása. 
o Genetikai sokféleség fenntartása. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő növénytermesztés megvalósítása. 
o Élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő állattenyésztés alkalmazása. 
o Biogazdálkodás bővítése. 


3.2.1.6. Természetvédelmi monitoring, nyilvántartás és információs rendszer 
A természetvédelem nyilvántartási rendszere a védett természeti területek és értékek törzsköny-
vén, a helyi jelentőségű védett természeti területek és a Natura 2000 területek nyilvántartásán, 
a vagyonkezelési adatnyilvántartáson, a forrás-, víznyelő- és barlang-nyilvántartáson alapul. A 
Természetvédelmi Információs Rendszer (továbbiakban: TIR) a nemzeti park igazgatóságok 
élővilág-védelmi, biodiverzitás monitorozási, földtani, tájvédelmi, természetvédelmi terület- és 
vagyonkezelési adatait tartalmazza, komplex térinformatikai támogatással. 
Országos célok 


o A természetvédelmi monitorozó, nyilvántartási és információs rendszerek működ-
tetése, pontos, megbízható és hiteles információk szolgáltatása. 


Megyei és települési célok 
o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 


3.2.2. Talajok védelme és fenntartható használata 
A talaj Magyarország egyik legfontosabb, feltételesen megújuló természeti erőforrása, melynek 
védelme, termékenységének fenntartása nem csupán a földhasználó, hanem a társadalom hosz-
szú távú érdeke is. A talajok állapota összességében kedvező, azonban a mezőgazdálkodással 
érintett termőtalajokat funkcióképességük ellátásában akadályozó és termékenységüket csök-
kentő degradációs folyamatok (pl. erózió, defláció, szervesanyag-készlet csökkenése) veszé-
lyeztetik. A talajdegradációs folyamatok számos esetben a helytelen földhasználat, a talajvé-
delmi szempontokat figyelmen kívül hagyó gazdálkodás miatt alakulnak ki és a talajtermékeny-
ség csökkenése mellett a mezőgazdasági termelés költségeinek növekedését, az ökológiai, víz-
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háztartási (növekvő aszályérzékenység) körfolyamatok felbomlását, a kockázatos anyagok fel-
halmozódását (élelmiszerbiztonság), valamint a vizek, ivóvízbázisok elszennyeződését ered-
ményezik. A fenntartható talajhasználat megvalósításában fontos szerepe van az integrált táp-
anyag-gazdálkodásnak. 
Jelentős talajkárosodást okozhat az állattartás műszaki védelem nélküli trágya/hígtrágya táro-
lása. Megnövekszik a talaj nitrát-, foszfor- és kálium koncentrációja, amit a növények nem ké-
pesek teljes mértékben hasznosítani, így fennáll a veszélye annak, hogy azok a talajban feldú-
sulva tulajdonságait károsan befolyásolják és jelentős mértékben a vizekbe kerüljenek, ahol 
elsősorban a nitrit-, nitrát- és ammónia tartalom növekedésével okoz károsítást. A felszíni vi-
zekbe kerülve viszont a foszfor-, kálium- és nitrogén szennyezés egyaránt fellép, élővizek ese-
tén pedig ez eutrofizációhoz vezet.  
Országos célok 


o A talajkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelme, termékenysé-
gének hosszú távú fenntartása. 


Megyei célok 
o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Integrált tápanyag-gazdálkodás alkalmazása. 
o Talajvédelmi szempontok szerinti gazdálkodás. 
o Talajdegradációs folyamatok csökkentése. 
o Talaj termékenységének fenntartása. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o A talajkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelme, termékeny-


ségének hosszú távú fenntartása.  
o Talaj szervesanyag-készletének növelése. 
o Ökológiai, vízháztartási (növekvő aszályérzékenység) körfolyamatok fenntartása. 
o Talajra, vízre kockázatot jelentő anyagok mellőzése. 
o Fenntartható talajhasználat megvalósítása. 
o Önkormányzat 16/2005. /X.19./ számú rendelete az állattartásról felülvizsgálata. 


3.2.3. Vizeink védelme és fenntartható használata 
A víz korlátozottan rendelkezésre álló, megújuló, sérülékeny természeti erőforrás, mely mind 
az életminőség, mind a gazdaság alakulásában meghatározó tényező. A víz nemzeti vagyon, 
annak mennyiségi és minőségi megőrzése megköveteli a vízzel, a vízkészlettel való megfelelő 
gazdálkodást. Az ország hidrológiai viszonyai lehetőséget biztosítanak a társadalom és a gaz-
daság kiegyensúlyozott fejlődéséhez, a társadalmi és gazdasági tevékenységek ugyanakkor je-
lentős hatást gyakorolnak mind a hidrológiai folyamatokra, mind a készletek mennyiségére és 
minőségére. 


A hazai vízpolitikai célkitűzéseket a VKI alapján kell meghatározni. A VKI alapvető 
célja a vizek ökológiai, kémiai és mennyiségi állapotának védelme, a fenntartható vízgazdálko-
dás feltételeinek biztosítása. 
Országos célok 


o A felszíni és felszíni alatti víztestek jó állapotának elérése, a velük való hosszú 
távú és fenntartható gazdálkodás biztosítása. Az első VGT-ben kitűzött környezeti 
célok: 2015-ig a jó állapot elérése a vízfolyás 10%-a, az állóvizek 21%-a, a felszín 
alatti vizek 69% esetében; 2021-ig a jó állapot elérése a vízfolyás 21%-a, az álló-
vizek 72%-a, a felszín alatti vizek 77% esetében (a 2021-re vonatkozó célok elő-
zetesek, véglegesítésük az első VGT felülvizsgálatát követően). 


o A vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme (az ésszerű és takarékos vízhasz-
nálat elterjesztése, a vizek szennyezőanyag terhelésének csökkentése). 
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o A vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatások csökkentése, megelőzése. 
Megyei célok 


o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Réteg-vízkészlet mennyiségi és minőségi védelme. 
o Hidrogeológiai védőterületek kijelölése. 
o A rétegvizek minőségét vizsgáló monitoring-rendszer működtetése. 
o Az öntözési célú felszín alatti vízfelhasználás visszaszorítása. 
o Engedély nélküli felszín alatti vízkitermelés szankcionálása. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Hatósági munka (jogszabályban meghatározott vízkivételek, szennyvízelhelyezés 


stb. engedélyezése) hatékonyságának növelése. 
o Közüzemi fejlesztések (ivóvíz, szennyvízkezelés korszerűsítése, szinten tartása) 


megvalósítása. 


3.2.3.1. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés és monitoring 
A VKI végrehajtásának legfontosabb eszközei a hatévente felülvizsgálandó vízgyűjtő-gazdál-
kodási tervek és az azokhoz tartozó intézkedési programok. Az intézkedési program az azono-
sított terhelések elleni fellépést tartalmazza, a vízgyűjtő vagy víztest jó ökológiai állapotának 
elérésére törekszik. 


A VGT szoros kapcsolatban van az ágazati, területi és települési tervekkel, hiszen a 
vizek állapotára vonatkozó célkitűzések elérése érdekében szükséges intézkedések a terület- és 
településfejlesztést, -rendezést, a földhasználatot és az ipari tevékenységeket egyaránt érintik. 
A vízgyűjtő-gazdálkodási problémákat egyrészt helyi szinten, másrészt az adott folyó teljes 
vízgyűjtőjén végzett intézkedésekkel lehet megoldani. 
Országos célok 


o A VGT megvalósítása a vizek jó állapotának elérése érdekében. 
o A vizek mennyiségi és minőségi állapotának nyomon követése az intézkedési 


programok hatékonyságának ellenőrzése és felülvizsgálatának megalapozása, va-
lamint a társadalom tájékoztatása céljából. 


Megyei célok 
o Az országos célokban megfogalmazottak. 
o Felszíni vizek ökológiai és kémiai állapotának nyomon követése. 
o A felszín alatti vizek kémiai és mennyiségi állapotának vizsgálata. 
o Biológiai és speciális veszélyes anyag vizsgálata, intézkedés a szennyezések el-


len. 
Települési célok 


o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o A vízi környezet kedvező minőségben való fenntartása. 
o A pontszerű szennyező források kizárása.  
o A vízparti közterület növelése. 
o Egységes irányelvek kidolgozása és betartatása a tájba illő épületek engedélye-


zéséhez. 


3.2.3.2. Stratégiai vízkészletek megőrzése (vízbázis-védelem, nitrát érzékeny területek) 
A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme stratégiai szintű feladat, hiszen a 
hazai lakosság ivóvízellátása döntően e forrásból történik. A vízbázisoknak a felszín felől ér-
kező szennyeződésekkel szembeni védelmét az Ivóvízbázis-védelmi Célprogram szolgálja. 


A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezés elleni védelmét jelenleg a 2013-2016 
közötti időszakra szóló III. Nitrát Akcióprogram biztosítja. A program alapját a nitrát érzékeny 
területek kijelölése és az ezen területeken való gazdálkodásra vonatkozó, a tápanyagok felszíni 
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és felszín alatti vizekbe történő bejutásának megelőzését célzó, az állattartó telepekre és a mű-
velésre vonatkozó előírások képezik. 
Országos célok 


o A sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok védelme és az Ivóvízbázis-vé-
delmi beruházási célprogram befejezése. 


o A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésének csökkentése. 
Megyei célok 


o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Környezetbarát mezőgazdaság előtérbe helyezése. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Hígtrágyás állattartási technológiák visszaszorítása. 
o Észlelőhálózat megfelelő mértékű kiépítése és üzemeltetése. 


3.2.3.3. Területi vízgazdálkodás 
A klímaváltozás és a korábbi vízrendezési munkálatok következtében az árvizek mellett a fo-
kozódó vízhiány is meghatározó vízgazdálkodási problémává vált. 


A klímaváltozás negatív hatásai szempontjából a legveszélyeztetettebb az Alföld déli 
része, ahol a legnagyobb hőmérsékleti és vízháztartási szélsőségek jelentkezhetnek. A területi 
vízgazdálkodásban alapvető célkitűzés a fölös vizek és a hiányzó vizek kártételeinek csökken-
tése, melyeknek fontos eszköze a vizek visszatartása, a tározókapacitások növelése, melyet a 
vidékfejlesztési, ökológiai, vízvédelmi és természetvédelmi elvárásokkal összhangban kell biz-
tosítani. Fokozott szerepet kell kapnia az élő rendszerek víztározási kapacitása növelésének, 
elsősorban a természetszerű erdősítésnek, vizes élőhelyek létrehozásának és a megfelelő talaj-
művelésnek. 


A kiépült védművek megerősítése mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vízkészle-
teknek az aszályos időszakra történő tározására, átmentésére: szélesebb körben szükséges al-
kalmazni a vízvisszatartás, a vízátvezetés, vízkormányzás és átöblítés, a racionális talajhaszná-
lat és agrotechnika, a felszíni lefolyás csökkentése és a csapadékvíz és egyéb (tisztított) használt 
vizek elszikkasztása illetve a belvizek (károkozás nélküli) visszatartása eszközeit. Kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a víztakarékos technológiák elterjesztésére, mind a mezőgazdasági, mind 
a kommunális vízfelhasználások terén (pl. a mezőgazdasági öntözés során a jó minőségű réteg-
vizek helyett a talajvíz használatának, valamint mért fogyasztású és víztakarékos öntözési rend-
szerek kiépítésének preferálása). 
Országos célok 


o A vízvisszatartás, -tározás fejlesztése, illetve az árvízvédelmi védképesség meg-
tartása, különös tekintettel a klímaváltozás következtében várható szélsőséges víz-
járásra. 


o Az ár- és belvizek, illetve aszályok hatásának mérséklése a „jó állapot”, mint cél-
kitűzés figyelembevételével. 


Megyei célok 
o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Árvízvédelmi fővédvonalak biztonságának és állékonyságának megőrzése, illetve 


növelése. 
o Vízügyi és természetvédelmi érdekek összehangolása a belvíztározók többcélú 


használatára. 
o Hullámterek feliszapolódásának csökkentése. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Kül- és belterületi csapadékvíz-elvezetés összhangjának megteremtése. 
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o Csatornák rekonstrukciója. 
o Szeleskert főgyűjtő csatorna rekonstrukciója II. ütem. 
o Árpád u. főgyűjtő csatorna rekonstrukciója. 
o A belterületi csapadékvíz-elvezetés fenntartása, fejlesztése. 
o Az adott terület adottságaihoz igazodó területhasználat kialakítása. 
o Az öntözéshez szükséges víz biztosítása visszatartással. 
o Víztakarékos öntözési technológiák elterjesztése. 
o A szükséges műtárgyak fenntartása, állaguk javítása. 
o Bányatavak, záportározók rekonstrukciója. 


3.2.4. Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás 
A környezetbiztonságot elsődlegesen a megelőzés elvének érvényesítése garantálhatja, hiszen 
a környezeti hatások, problémák utólagos kezelése nagyságrendekkel többe kerül, mint azok 
megelőzése. Ugyanakkor a gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy hasonló fon-
tossággal kell kezelni az esetleges károk kezelésére vonatkozó felkészülést. A kármegelőzési 
és kárelhárítási feladatok ellátását segítik a kiépített veszélyjelző rendszerek. A 90/2007. (IV. 
26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről alapján 
ilyenek lehetnek:  


− a vizeket és a földtani közeget érintő rendkívüli szennyezések felderítése érdekében 
figyelőhálózat és mérő–megfigyelő rendszer; 


− természetvédelmi őrszolgálat; 
− erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszer; 
− monitoring rendszer működtetése. 


Az egyes természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezési kiadások – részben vagy 
teljes – megtérítésére, valamint az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévő 
építményekben a vis maior események okozta károk helyreállításának támogatására a központi 
költségvetés tartalmaz elkülönített keretet. 
Országos célok 


o A környezeti károk megelőzése, illetve csökkentése. 
o A környezetkárosodás felszámolása, a következmények enyhítése, elhárítása, az 


eredeti állapot helyreállítása. 
o A védekezésben érintett szervezetek együttműködésének fejlesztése. 
o A természeti és emberi eredetű veszélyekből eredő kockázatok csökkentése. 


Megyei és települési célok 
o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 


3.2.5. Környezeti kármentesítés 
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (továbbiakban: OKKP) keretében történik a 
földtani közegben (talajban) és a felszín alatti vizekben hátramaradt, akkumulálódott szennye-
ződések felderítése, a felszín alatti vizek, a földtani közeg veszélyeztetésének, szennyezettsé-
gének, károsodásának megismerése; a veszélyeztetett területeken a szennyezettség kockázatá-
nak csökkentése; valamint a szennyezett területeken a szennyezettség csökkentésének vagy 
megszüntetésének elősegítése. 
Országos célok 


o A szennyezett területek országos számbavételének folytatása, prioritási sorrend 
kialakítása. 


o Az állami és nem állami felelősségi körbe tartozó területek tényfeltárásának foly-
tatása, a jelentős kockázatú feltáratlan területeken a várható beavatkozási felada-
tok meghatározása. 


o A szennyezettség mértékének csökkentése, felszámolása és monitorozása. 
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Megyei és települési célok 
o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o A szennyezett területek kármentesítése  
o Szeghalom bezárt hulladéklerakói rekultivációjának befejezése utáni monitoro-


zás. 


3.3. Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 
3.3.1. Erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása 
A Program a természeti erőforrások széles értelmezésén alapszik. A természeti erőforrásokba 
beleértjük az ásványi nyersanyagokat, a biológiai és genetikai erőforrásokat, a talajt, termőföl-
det, a víz- és energiaerőforrásokat, az ökoszisztémákat és a szolgáltatásaik teljes körét.  


Magyarország, mint nyersanyagokban szegény, nyitott és egyes erőforrásokra nézve nö-
vekvő függőségben lévő ország számára az erőforrás-gazdálkodás ésszerűsítése, az erőforrá-
sokkal való tudatos, takarékos és hatékony gazdálkodás, a túlhasználat elkerülése és a haszná-
latból eredő környezetterhelés minimálisra csökkentése társadalmi, környezeti, ellátás-bizton-
sági és versenyképességi szempontból egyaránt kulcskérdés. 


A 10 évre szóló Európa 2020 Stratégia az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb 
növekedés feltételeit kívánja megteremteni az Unióban. 
Országos célok 


o Az erőforrások felhasználásának további csökkentésére, takarékosságra ösztönöz. 
o Minimálisra csökkenti az erőforrások kitermeléséből és felhasználásából eredő 


környezeti terheléseket, megelőzi a környezeti károkat. 
o Az újrahasználat, illetve újrafeldolgozás révén elősegíti a felhasznált erőforrások-


nak a gazdaságba történő visszaforgatását. 
o Fokozza az innovációt. 
o Az állam és a gazdasági, illetve egyéb szereplők partnerségi viszonyára, együtt-


működésére épít, biztosítja a különböző érdekek együttes figyelembe vételét. 
Megyei célok 


o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o A szükségletek fenntartható kielégítése. 
o A széles értelemben vett természeti erőforrások védelme. 
o A tiszta termelés ösztönzése. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Tiszta, környezettudatos termelés. 
o Erőforrások takarékos és hatékony használata. 
o Környezetbarát technológiák alkalmazása. 
o Környezettudatos szemlélet kialakítása, fogyasztói szokások megváltoztatása 


(oktatás, kiállítások szervezése). 
o Környezettudatos fogyasztói igényekre való nevelés. 


3.3.2. A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése 
A lakosság értékrendje és életmódja alapvetően határozza meg fogyasztási szokásait, amely 
viszont hatással van a környezet állapotára. A 2012. évi Rió+20 Konferencia megerősítette, 
hogy a fenntartható fejlődés szempontjából kulcsfontosságú tényező a fenntartható termelés és 
fogyasztás kérdésköre. A fenntartható termelés és fogyasztás tulajdonképpen „a szolgáltatások 
és kapcsolódó termékek olyan használata, mely kielégíti az alapvető szükségleteket és egyben 
jobb életminőséget biztosít, miközben minimalizálja a természeti erőforrások és toxikus anya-
gok használatát csakúgy, mint a hulladékok és szennyező anyagok kibocsátását a szolgáltatások 
és termékek teljes életciklusa során, annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse a jövő generációk 
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szükségleteinek kielégítését”. Mindezekre tekintettel a Rio+20 találkozón elfogadásra került a 
fenntartható fogyasztási és termelési programok tízéves átfogó keretprogramja. Ebben a folya-
matban a környezettudatosság növelése mellett a fenntartható életmódra való ösztönzés is ki-
emelten fontos. 
Országos célok 


o A vásárlói tudatosság szintjének emelése, a fenntartható életmód és fogyasztás 
iránti igény növelése, a fenntartható fogyasztói szokások térnyerésének ösztön-
zése. 


o A fenntartható életmódra és fogyasztásra való áttérés lehetőségeinek megterem-
tése. 


o A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése. 
Megyei célok 


o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Fenntartható fogyasztási szokások megismertetése. 
o Széleskörű tájékoztatás nyújtása (környezet és az ökoszisztéma szolgáltatások ál-


lapotáról, a várható folyamatokról, ezeknek a jelenlegi fogyasztási és életmód-
mintákkal való összefüggéséről, a változtatás lehetséges módjairól). 


o Környezetet kevésbé terhelő termékek megismertetése. 
Települési célok 


o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Lakosság tájékoztatása. Tájékoztatásba célszerű bevonni az Önkormányzatot, is-


kolát, helyi médiát, egyházakat. 


3.3.3. Energiatakarékosság és -hatékonyság javítása 
A hazai energiagazdálkodás átfogó keretét – összhangban az Európa 2020 Stratégia céljaival – 
a Nemzeti Energiastratégia 2030 jelenti, amely célként fogalmazza meg az energiatakarékosság 
és energiahatékonyság növelését. A részletes célokat és feladatokat a Nemzeti Energiahaté-
konysági Cselekvési Terv és a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tartalmazza. 


Magyarországon – természeti adottságai miatt – elsősorban a megújuló alapú hőterme-
lés kiaknázásában vannak nagy lehetőségek. Ezen belül hangsúlyosan a geotermikus energiá-
ban, valamint a távhőtermeléshez kapcsolódó biomassza alkalmazásban. Kívánatos jelentősebb 
hangsúlyt fektetni a decentralizált, lokális alkalmazásokra, különösen a napenergia vonatkozá-
sában. A bioüzemanyagok esetében a második és harmadik generációs megújuló üzemanyagok 
gyártását és használatát kell előnyben részesíteni. 
Országos célok 


o 2020-ig a megújuló energiaforrások részarányának 14,65%-ra növelése és 10%-
os teljes energiamegtakarítás elérése a környezeti szempontok figyelembevételé-
vel. 


Megyei célok 
o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Geotermikus energia hasznosítása. 
o Termálenergia hasznosítása. 
o Biomassza hasznosítása. 
o Napenergia hasznosítása. 
o Biodízel hasznosítása. 
o Bioetanol hasznosítása. 
o Biogáz hasznosítása. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Fűtés korszerűsítése. 
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o Nyílászárók, szigetelések cseréje, korszerűsítése. 
o A település közintézményeinek energiakorszerűsítésének befejezése.  
o Közvilágítás korszerűsítése az energiahatékonyság jegyében.  
o A megújuló energia hasznosításának növelése. 


3.3.4. Hulladékgazdálkodás 
2013. január 1-jével hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amely a 
magyar hulladékgazdálkodási ágazatot megújítva számos új fogalmat, elvet, célt és intézkedést 
vezetett be. Az elsődleges cél a megelőzés, azonban, ha ez bizonyos körülmények között nem 
lehetséges, akkor a lehető legtöbb hulladék esetében az újrahasználatot, illetve az újrafeldolgo-
zást kell alkalmazni, és csak legvégső esetben lehet a hulladékot elégetni vagy lerakni. 
Fő célkitűzések minden hulladékáramra vonatkozóan 


• Hulladékképződés megelőzése, illetve csökkentése. 
• Elkülönített gyűjtés fejlesztése és a hasznosítás növelése (előnyben részesítve az 


újrahasználatot és az újrafeldolgozást). 
• A nem hasznosítható hulladék szakszerű ártalmatlanítása. 


3.3.4.1.Települési szilárd hulladék 
Országos célok 


o Elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése (2015-ig elkülönített hulla-
dékgyűjtési rendszer létrehozása a háztartásokban képződő üveg-, fém-, mű-
anyag- és papírhulladék vonatkozásában). 


o Az újrahasználat és a hasznosítás növelése (2020-ig a háztartásokból származó, 
illetve az ahhoz hasonló papír-, fém-, műanyag-, és üveghulladék esetében az új-
rahasználatra való előkészítést és az újrafeldolgozást tömegében átlagosan mini-
mum 50%-ra kell növelni). 


o A környezeti szennyezések és a nyersanyag felhasználás csökkentése. 
o A lerakással történő ártalmatlanítás arányának tartósan 40% alá csökkentése. 


Megyei célok 
o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o A regionális hulladéklerakók optimális használata. 
o A kommunális hulladékgyűjtési közszolgáltatás folyamatos korszerűsítése. 
o A lakosság hulladékgyűjtési és -elhelyezési szokásainak korszerűsítése. 
o Az illegális hulladéklerakások felszámolása, szigorú szankcionálása. 
o Szelektív gyűjtés fejlesztése és a hasznosítás növelése.  
o Az újrahasználat és a hasznosítás növelése.  


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Házhoz menő szelektív gyűjtés megvalósítása (A Hulladék törvény alapján már 


működnie kellene!) 
o Átrakó állomás hatékony üzemeltetése. 
o Hulladékudvar működtetése, kihasználtságának növelése. 
o Hulladék mennyiségének csökkentése.  
o Biológiailag lebomló hulladék házi komposztálásának támogatása. 


3.3.4.2. Építési-bontási hulladék 
Az építési-bontási hulladékok esetében jelentősen lecsökkent a lerakás aránya, és növekedett 
az anyagában történő hasznosítás (ideértve a feltöltést is) aránya. 
Országos célok 
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o Az építési-bontási hulladék hasznosítási arányának növelése (2020-ig a nem ve-
szélyes építésibontási hulladék újrahasználatra történő előkészítésének, újrafel-
dolgozásának és az egyéb, anyagában történő hasznosításának tömegében mini-
mum 70%-ra növelése). 


o Az építési-bontási hulladékok hulladéklerakóra jutásának elkerülése. 
Megyei célok 


o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Illegális lerakás felszámolása, szankcionálás. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Hulladékudvarban történő átvétel, majd hasznosítás. 
o Kommunális hulladékkal történő keverésének megakadályozása. 


3.3.4.3. Mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok 
Mint hulladék, mennyisége csökkenni fog, mivel a képződő biomassza energetikai célú hasz-
nosítása, másrészt a komposztálás, biogáz előállítás előtérbe kerül. 
Országos célok 


o A mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék hasznosítási arányának növelése. 
Megyei célok 


o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Biológiai hulladékkezelés (komposztálás, biogáz előállítás) növelése. 
o Egyéb hasznosítási eljárások (pellettálás, másodnyersanyag előállítás, stb.) támo-


gatása. 
Települési célok 


o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Komposztálás támogatása. 


3.3.4.4. Egyéb, gazdasági tevékenységekből származó, nem veszélyes hulladék 
Az évente képződő hulladék mennyiségének közel harmada termelési hulladék és jelentős része 
lerakásra kerül. 
Országos célok 


o Hulladékkeletkezés csökkentése a korszerűbb ipari technológiák terjedésének elő-
remozdításával, valamint gyártásoptimalizálással. 


o Gyűjtési, hasznosítási arányok növelése. 
Megyei és települési célok 


o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Hulladékszegény technológiák alkalmazásának támogatása. 


3.3.4.5. Csomagolási hulladék 
A képződött csomagolási hulladék mennyisége a gazdasági válság következtében kissé csök-
kent, a jövőben lassú növekedés várható. 
Országos célok 


o Az elkülönített gyűjtés, hasznosítás és anyagában történő hasznosítás növelése. 
Megyei és települési célok 


o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék ré-


szét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésé-
nek és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszo-
nyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. 


o Szelektív gyűjtés hatékonyságának növelése. 
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3.3.4.6. Biológiailag lebomló hulladék 
Hasznosítása megnövekszik. 
Országos célok 


o 2016. július 1-ig a hulladéklerakóba kerülő, biológiailag lebomló települési hulla-
dék mennyiségét az 1995. évi szint 35%-ra szükséges csökkenteni. 


o A hasznosítási kapacitások kiépítése, illetve fokozottabb kihasználása. 
Megyei célok 


o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Biológiai hulladékkezelés növelése (komposztálás, biogáz előállítása). 


 
Települési célok 


o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o Komposztálás támogatása. 


3.3.4.7. Gumiabroncs hulladék 
Hazánkban évente mintegy 35-40 ezer tonna gumiabroncs hulladék képződik, amelynek növe-
kedése várható. A gumiabroncsok uniós lerakási tilalmának megfelelően a továbbiakban is biz-
tosítani szükséges a gumiabroncs hulladék elkülönített gyűjtését és teljes mértékű hasznosítását. 
Országos célok 


o Az újrahasználat előnyben részesítése. 
o A hulladékká vált gumiabroncsok teljes körű gyűjtése és anyagában való haszno-


sítása. 
Megyei és települési célok 


o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Illegális égetésük tiltása, szakcionálása. 


3.3.4.8. Veszélyes hulladék 
A képződött veszélyes hulladék mennyisége az elmúlt években ingadozott. Viszonylag magas, 
de váltakozó mértékű az anyagában történő hasznosítás, és bár csökkenő, de továbbra is jelentős 
a veszélyes hulladékok lerakása. Keletkezésének mérsékelt csökkenése valószínűsíthető. 
Országos célok 


o A veszélyes hulladék keletkezésének megelőzése, a károsanyag-kibocsátás mini-
malizálása. 


o A veszélyes hulladék gyűjtésének, hasznosításának fejlesztése. 
- Az elem-, és akkumulátor hulladék 35%-os gyűjtése 2014-re. Az átvett, visz-


szavett elemeket, illetve akkumulátorokat teljes egészében, de típustól füg-
gően 50-75%-os hatékonysággal kell újrafeldolgozni. 


- Az elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék esetében 
évente 4 kg/fő gyűjtése, illetve legkésőbb 2018-ra a gyűjtésnek el kell érnie a 
kibocsátott mennyiség 65%-át. 


- 2014-re az összes hulladékká váló jármű tömegarányát tekintve az újrahasz-
nálat és hasznosítás együttes arányának a 95%-ot, ezen belül az anyagában 
történő hasznosításának a 85%-ot, az energetikai hasznosításának a 10%-ot 
kell elérnie. 


o A veszélyes hulladék környezetre biztonságos módon történő ártalmatlanítása. 
Megyei és települési célok 


o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Lakosságnál keletkező hulladékok gyűjtésének növelése (hulladékudvarok). 
o Szemléletformálás növelése e témakörben is. 
o Szelektív gyűjtés kiterjesztése a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékokra. 
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o Közintézményekben speciális gyűjtőhelyek kialakítása (elemek). 
o Üzletek elektronikai hulladékok visszavételi kötelezettségének növelése. 


3.3.5. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az éghajlatválto-
zás hatásaira 
Az IPCC első munkacsoportjának 2013. szeptember 27-én Stockholmban nyilvánosságra ho-
zott jelentése 95%-os bizonyossággal állítja, hogy a 20. század közepétől mért melegedést (a 
globális felszíni átlaghőmérséklet 0,9 Celsius fokkal emelkedett 1901 és 2012 között) antropo-
gén tevékenységek okozzák. a hőmérséklet emelkedésének elsődleges oka az üvegházhatású 
gázok légköri koncentrációjának növekedése. A klímaváltozás mérséklése érdekében globális 
szintű összehangolt cselekvésre van szükség. 


A várható magyarországi klímaváltozás a hőhullámok gyarapodásával és a jelenleginél 
szélsőségesebb vízjárással, szárazodásra, aszályra, árvízre, belvízre vezető csapadékkal jelle-
mezhető. A magyarországi éghajlat megfigyelt és várható változásai alapvetően befolyásolják 
a kiemelten fontos természeti erőforrásokat, így a vizeket, talajokat, erdőket és a biológiai sok-
féleséget. A természeti erőforrásokban bekövetkező változások komplex társadalmi-gazdasági 
következményeket is eredményezhetnek, amelyek elsősorban az emberi egészségre, a mező-
gazdaság alapfeltételeire, az épített környezetre, a közlekedésre, az energetikai infrastruktúrára, 
a turizmusra, valamint a katasztrófavédelemre gyakorolt hatások révén jelentkeznek. 


Magyarország középtávú klímapolitikájának irányait Nemzeti Éghajlatváltozási Straté-
gia (NÉS) jelöli ki. 
Országos célok 


o Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése, valamint a természetes nyelő-kapacitások 
megerősítése révén (A Kiotói Jegyzőkönyv 2013-2020-ig terjedő időszakában az 
EU tagállamok által közösen vállalt, az 1990. évi ÜHG kibocsátási szint legalább 
20%-os csökkentése az EU belső szabályozásának megfelelően.). 


o A klímaváltozáshoz való sikeres alkalmazkodás megvalósítása a nemzeti (termé-
szeti, humán, társadalmi és gazdasági) erőforrások készleteinek és minőségének 
megóvása érdekében; 


o Az éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretek bővítése, a megelőzési és alkalmaz-
kodási intézkedésekkel kapcsolatos tájékozottság növelése. 


Megyei és települési célok 
o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása. 
o Alacsony szén-dioxid kibocsátású technológiák alkalmazása. 
o Tudatformálás, tájékoztatás növelése. 


3.3.6. Az agrárgazdaság környezeti aspektusai 
Az agrárgazdaságnak fontos szerepe van a természeti értékek fenntartásában. A környezeti erő-
források túlzott használatán, a környezetvédelmi szempontokat és a klímaváltozás hatásait fi-
gyelmen kívül hagyó, szakszerűtlen agrotechnika alkalmazásán és a környezettudatos gazdál-
kodás hiányán túl a művelés felhagyása is veszélyt jelenthet, a biodiverzitás csökkenését ered-
ményezheti (pl. özönfajok betelepülése, allergén gyomnövények elszaporodása). Jelentős terü-
leteket érint a szél- és vízerózió, illetve a talajtömörödés, amelyek kedvezőtlen környezeti ha-
tásuk mellett a gazdálkodás eredményességét is rontják. Bizonyos környezeti problémák a táp-
anyag-gazdálkodás hiányosságaiból (tápelem arányok kedvezőtlen alakulása) erednek. 
Országos célok 


o A mezőgazdasági eredetű környezetterhelés csökkentése. 
o A természet- és környezetkímélő gazdálkodási módok elterjesztése. 


Megyei és települési célok 
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o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Környezeti szempontból érzékenyebb területeken az intenzív termelés csökken-


tése. 
o Környezetbarát agrotechnikák alkalmazása és elterjedésének növelése. 
o Földhasználóknak megfelelő ösztönző, ellenőrizhető és számonkérő támogatási 


rendszer alkalmazása. 
o Természetvédelmi szempontból a szántó területek csökkentése a gyep, illetve az 


erdőterületek javára. 
o Tanyasi életforma sajátosságainak fenntartása. 
o Meglévő természeti, erdő- és gyepterületek megóvása, rehabilitációja, a vízvisz-


szatartást szolgáló tájhasználati formák kialakítása. 
o A folyók mentén a külterjes gazdálkodási mód folytatásának támogatása. 
o Gyepek természetvédelmi kezelésében a kíméletes legeltetés és kaszálás alkalma-


zása. 


3.3.7. Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai 
Az erdők gazdasági szerepének elismerése mellett előtérbe kerültek az erdő környezet- és ter-
mészetvédelmi, közjóléti (egészségügyi, szociális, turisztikai) és esztétikai funkciói. A hazai 
erdőkhöz kötődő faj- és egyedszám azt jelzi, hogy az erdőknek kiemelt szerepe van a biológiai 
sokféleség megőrzésében. 


Az erdőtelepítés lehetőséget ad az agrárátalakulás során felszabaduló területek haszno-
sítására, amely a vidéken élők számára is foglalkoztatást biztosít. Az erdőtelepítésnek a szén-
megkötés révén a klímaváltozás hatásainak csökkentésében és az eróziós folyamatok mérsék-
lésében is jelentős a szerepe. 
Országos célok 


o Az erdőterületek kiterjedésének növelése (elsősorban az éghajlatváltozás nyomán 
megváltozó termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodni tudó állományokkal, ősho-
nos fajokkal). 


o Az erdők ökológiai, biodiverzitási értékének növelése. 
Megyei és települési célok 


o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Megye erdőterületének 10% fölé történő növelése. 
o Védelmi és a rekreációs erdőterületek felületének növelése. 
o Többszintes erdősávok kialakítása. 
o Mezővédő, szélvédő erdősávok kialakítása. 
o Ahol lehetséges, idegenhonos faállományok őshonos célállományokra való lecse-


rélése. 
o Erdők egészségi állapotának folyamatos nyomon követése. 
o Felszabaduló területek hasznosítása erdőtelepítéssel. 
o Környezeti terhelések figyelembevételével történő energetikai célú ültetvények 


telepítése. 


3.3.8. Közlekedés és környezet 
A közlekedés különböző mértékben, de a környezet minden elemére hatással van (levegő- és 
zajszennyezés, üvegházhatású gázok kibocsátása, az infrastruktúra kiépítésével összefüggésben 
az élőhelyek feldarabolása stb.), így különösen fontos a környezetet kevésbé terhelő közleke-
dési módok és alternatívák előnyben részesítése, ösztönzése. A közlekedési módok összekap-
csolása a közlekedés hatékonyabbá tétele mellett a környezetre gyakorolt káros hatások csök-
kentéséhez is hozzájárul. 
Országos célok 
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o A közlekedési-szállítási eredetű környezetterhelés csökkentése (kiemelten a köz-
lekedési eredetű légszennyezőanyagok (nitrogén-oxidok, kisméretű szálló por) ki-
bocsátásának csökkentése). 


o A közösségi közlekedés igénybevételi részarányát érintő romlási folyamatok mér-
séklése, lehetőség szerint megállítása. 


o A közlekedési-szállítási igények csökkentése, az egyéni, nem motorizált közleke-
dési formák elősegítése, fejlesztése. 


Megyei célok 
o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o A közúthálózat, vasúthálózat, kerékpárút hálózat fejlesztése.  
o A közlekedésből származó rendkívüli környezetveszélyeztetés csökkentése. 
o A kulturált közlekedés javítása. 
o A tömegközlekedés szolgáltatási színvonalának megőrzése, javítása. 
o A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, a helyi közlekedés környezeti ter-


heinek csökkentése, egészséges életmód kialakítása. 
o A vasúti közlekedés feltételeinek javítása. 


Települési célok 
o A megyei célokban megfogalmazottak településre vonatkozó megállapításai. 
o A főúti elkerülő szakasz megépítése.  
o A Kandó Kálmán ipari út felújítása és fejlesztése.  
o Vasútvonalak korszerűsítése. 
o Gyűjtőút hálózat egy részének felújítása. (Bajcsy u., Érmellék u., Szeleskert u., 


Bocskai u.)  
o További parkolóhelyek létesítése a városközpontban.  
o A városon belüli (Dózsa György utca, Kossuth utca –Érmellék utca) és a regioná-


lis (Várhely-Vésztő-Mágor, valamint Csökmő) kerékpárút hálózat fejlesztése.  
o Az országos közúthálózatba tartozó mellékutak felújítása, korszerűsítése. 
o Egy új – a Petőfi Sándor utca vonalán induló – Szeghalmot Dévaványával össze-


kötő út kiépítése.  
o Meglévő járdák és kerékpárutak felújítása. 
o Berettyón átívelő vasúti híd felújítása. 
o A jelenlegi sebesség- és súlykorlátozott szakaszok műszaki fejlesztése. 
o Portalanított utak építése a meglévő földutak helyett. 
o Megfelelő számú parkolóhely kialakítása a városközpontban, a parkolási rend fe-


lülvizsgálata. 
o Külterületi úthálózatok fejlesztése, rendszeres karbantartása. 
o Forgalomcsillapító létesítmények, gyalogosvédő és forgalomterelő szigetek épí-


tése, a balesetveszély csökkentése. 
o Buszmegállók átépítése, korszerűsítése. 
o Tömegközlekedési eszközök (autóbuszok) korszerűsítésével a légszennyezés 


csökkentése. 
o A helyi kulturált közlekedés javítása, a kerékpáros életmód, turizmus népszerűsí-


tése, tudatformálás, ismeretterjesztő kampány. 


3.3.9. Turizmus – ökoturizmus 
A természetvédelem társadalmi szolgáltatásai a mindennapokban, az emberek számára megél-
hető módon a bemutatáson, szemléletformáláson és ökoturizmuson keresztül érhetők el. A ter-
mészeti szépségek jelentős vonzerőt képviselnek, infrastruktúra nélkül azonban nem képeznek 
piacképes turisztikai terméket. 
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Az ökoturisztikai attrakciók célja az épített és természeti környezet bemutatása, az adott 
település, térség szociokultúrájának megismertetése. A legnagyobb igény az egyszerűbb, ter-
mészetközeli szállás, a tradicionális helyi ételek és a szakvezetés iránt mutatkozik.  


A natúrparkok és más ökoturisztikai civil szerveződések aránya folyamatosan növek-
szik. A natúrpark a természeti és az épített környezet összehangolt fejlesztésén alapuló, a helyi 
önkormányzatok, civil szervezetek és a lakosság összefogásával, önszerveződésével létrejött 
területfejlesztési együttműködés, amely az ökoturizmus fejlesztésén, a helyi nevezetességek 
bemutatásán keresztül hozzájárul a természet és a táj értékeinek megőrzéséhez. 
Országos célok 


o Magas minőségű, élményszerű, interaktív és autentikus ökoturisztikai szolgáltatás 
biztosítása, a turisztikai infrastruktúra fejlesztése a természetvédelmi szempontok 
sérelme nélkül (az ökológiai sokféleség, a környezeti állapot fenntartása). 


o A természeti értékek bemutatása, a lakosság folyamatos, aktuális információkkal 
való ellátása, a környezettudatos és egészséges életmód iránti társadalmi felelős-
ségvállalás, a természeti-kulturális értékek védelme, megőrzése iránti elkötele-
zettség tudatosítása, kialakítása, erősítése. 


o A helyi erőforrásokra építő hagyományos, helyi termékek és szolgáltatások kíná-
latának, ismertségének és az irántuk való keresletnek a bővítése. 


o Az ökoturizmusból származó bevételek növelése és visszaforgatása a természet-
védelembe és a helyiek számára. 


Megyei és települési célok 
o Az országos céloknál leírtak alkalmazandók. 
o Natúrparkok kialakítása, működtetése. 
o Természetközeli szálláshelyek kialakítása, a tradicionális helyi ételek szervíro-


zása, szakképzett idegenvezetés biztosítása. 
o Vízi turizmus (szabadtéri fürdőzés, vízi túrák, horgászat), szárazföldi turizmus, 


falusi turizmus, rendezvényturizmus fejlődésének előmozdítása.  
o Egészségturizmus fejlesztése. 
o Vadászturizmus, lovasturizmus működtetése. 
o Ökoturizmus népszerűsítése. 
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4. A KÖRNYEZET IGÉNYBEVÉTELÉVEL, TERHELÉSÉNEK ÉS 
SZENNYEZÉSÉNEK CSÖKKENTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ 


INTÉZKEDÉSEK 


4.1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 
4.1.1. Levegőminőség javítása 
Kormányzati intézkedések 


• A levegőminőségi jogszabályok további korszerűsítése, részvétel a közösségi levegő-
minőségi szabályozás felülvizsgálatában. 


• A jogszabály által kijelölt, szennyezett levegőjű légszennyezettségi zónákra készült le-
vegőminőségi tervek ütemezett végrehajtásának támogatása. 


• A kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjának üteme-
zett végrehajtása. 


• A levegőterheléssel járó ipari technológiáknál az elérhető legjobb technikák, technoló-
giák alkalmazását, a határértékek betartását elősegítő ellenőrzések hatékonyságának ja-
vítása. 


• Használt ózonkárosító anyagok visszagyűjtése és ártalmatlanítása. 
• A közlekedési kibocsátások szabályozása terén felmerült hiányosságok felszámolása 


(pl. gépjárművek környezetvédelmi besorolási és felülvizsgálati rendszerének módosí-
tása; ökovezetés oktatása, autóbuszok korszerűsítése; a nehéz gépjárművek forgalom-
korlátozásának szigorítása).  


• A levegőminőségi határértékek betartásának ellenőrzése az ország egész területén, be-
leértve a közlekedéssel terhelt forgalmas belvárosi területeket is. 


• Az OLM megfelelő színvonalú működtetése (mobil mérőállomások beszerzése, elavult 
műszerek cseréje, adatbázis bővítés, kommunikációs hálózat kiépítése), a környezeti le-
vegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. 
május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek való 
teljes megfelelés biztosítása. 


• A LAIR informatikai korszerűsítése, folyamatos működtetése, hatásterületi modellezés-
sel. 


• A kibocsátási adatok alapján készített éves emissziókataszter fejlesztése (országos he-
lyett részletesebb területi felbontás, alkalmassá tétel a projekciók/előrejelzések alátá-
masztására). 


• A regionális háttérszennyezettséget mérő állomások működtetése. 
• A légszennyezettség forrásösszetételének kutatása, légszennyező anyagok transzmisz-


sziójának modellezése. 
Önkormányzati intézkedések 


• A jogszabályban előírt levegőtisztaság-védelmi feladatok (jogszabályalkotás, hatósági 
feladatok) teljes körű ellátása. 


• Közreműködés a jogszabály által kijelölt, szennyezett levegőjű légszennyezettségi zó-
nákra készült levegőminőségi tervek ütemezett végrehajtásában (pl. helyi közlekedés-
sel, lakossági fűtéssel kapcsolatos intézkedések). 


• Szennyezés nélküli vagy a legkisebb levegőszennyezést okozó korszerű technikai meg-
oldások előnyben részesítése, engedélyezése a közlekedés- és iparfejlesztést, valamint 
a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök előkészítését érintő önkor-
mányzati döntések, fejlesztések során. 


• A lakossági (szilárd) tüzelésből eredő kibocsátások mérséklésének elősegítése. 
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• Szmogriadó tervek készítése, rendszeres felülvizsgálata és az új előírásoknak megfelelő 
módosítása. 


• A lakosságot veszélyeztető levegőminőségi helyzet (szmogriadó) esetén a szükséges 
intézkedések megtétele (pl. gépjárműforgalom korlátozása), a lakosság folyamatos és 
hatékony tájékoztatása. 


• A lakosság évenkénti tájékoztatása a település levegőminőségének állapotáról. 
• A kerti hulladékok égetésének szabályozása. 
• A bűzterhelés minimalizálása érdekében az Önkormányzat 16/2005. /X.19./ számú ren-


delete az állattartásról felülvizsgálata. 
Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások intézkedései 


• A kibocsátások minimalizálása érdekében az elérhető legjobb technikák (BAT) alkal-
mazása és fejlesztése a tudományos-műszaki fejlődésnek megfelelően. 


• A BAT referenciadokumentumok kidolgozásában történő ipari részvétel erősítése. 
• Az Átmeneti Nemzeti Tervben vállalt kötelezettségek ütemezett teljesítése. 


Lakossági intézkedések 
• Háztartási tüzelőberendezések (pl. kályhák, kazánok, konvektorok) és kémények rend-


szeres karbantartása. 
• Tisztább tüzelőanyagok használata. 
• Fűtéskorszerűsítés, energiatakarékosságot célzó fejlesztések. 
• Gépjárművek megfelelő műszaki állapotának fenntartása, javítása. 


4.1.2. A zajterhelés csökkentése 
Kormányzati intézkedések 


• A hazai zajvédelmi szabályozás rendszerének továbbfejlesztése. 
• A stratégiai zajtérképezés és az intézkedési tervek felülvizsgálatának támogatása. 
• A gépjárművek – elsősorban a motorok – közúti ellenőrzésének fokozása az illegálisan 


átalakított, nagy zajkibocsátást okozó járművek kiszűrése érdekében. 
• A hatóságok zajmérési műszer- és szakember állományának fejlesztése a hatósági fel-


adatok magasabb szintű ellátása érdekében. 
• A légiforgalom biztonságos lebonyolíthatóságával összeegyeztethető, racionálisan ki-


dolgozott zajcsökkentő eljárások további bevezetése. 
• A zajvédelmi mérési és számítási módszerek továbbfejlesztése. 
• A zajvédelmi szempontok integrálása a közlekedésfejlesztési támogatások szempont-


rendszerébe. 
• Zajvédő létesítmények telepítése a kritikus terhelésű helyeken, illetve megelőzési céllal 


az új fejlesztéseknél. 
• Szükség és lehetőség szerint időszakos és járműkategóriák szerinti forgalmi korlátozá-


sok alkalmazása a pihenési, alvási időszakokban, illetve a zajjal terhelt területeken. 
• A közlekedési vonalas létesítmények, utak, vasúti pályák minőségének javítása a zaj- és 


a rezgésterhelés csökkentése érdekében. 
Önkormányzati intézkedések 


• A helyi zajvédelmi szabályok megállapítása (pl. csendes övezet, illetve zajvédelmi 
szempontból fokozottan védett terület kijelölése, zajkibocsátási határérték megállapí-
tása, ellenőrzése). 


• A helyi lakosság tájékoztatása, szemléletformálása. 
• Terület- és településrendezési tervek kialakítása során a zajvédelmi szempontok figye-


lembe vétele. 
Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások intézkedései 
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• A termelési és szolgáltatási tevékenységből származó zaj- és rezgésterhelés megelőzése, 
csökkentése. 


4.1.3. Ivóvízminőség és egészség 
Kormányzati intézkedések 


• A víziközművekre vonatkozó szabályozás szükség szerinti felülvizsgálata. 
• Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásának szakmai és anyagi támogatása. 
• A Programban nem szereplő feladatok végrehajtásának ösztönzése (pl. ellátási hiányok 


felszámolása). 
• A közüzemi ivóvízellátás közszolgáltatás biztonságát javító intézkedések támogatása. 
• A lakosság naprakész tájékoztatása az ivóvíz minőségéről település vagy településrész 


szinten. 
• A közüzemi ivóvízellátó rendszerek átfogó felülvizsgálatának és felújításának támoga-


tása. 
• Közüzemi ivóvízellátásban nem részesülők egészséges ivóvízhez jutásának biztosítása. 
• Indokolt esetekben az átmeneti ivóvízellátás biztosításához szükséges feltételek megte-


remtésének elősegítése. 
Önkormányzati intézkedések 


• Az ivóvízminőség-javítási beruházások előkészítése és megvalósítása. 
• Indokolt esetekben az átmeneti ivóvízellátás biztosításához szükséges feltételek megte-


remtése. 
• A víziközmű szolgáltatóval együttműködve üzemeltetési koncepció és felújítási ütem-


terv kidolgozása és végrehajtása. 
Lakossági intézkedések 


• Megfelelő vízhasználati szokások kialakítása a közegészségügyi szempontok és a taka-
rékos ivóvíz-használat elveinek figyelembe vételével, víztakarékos eszközök haszná-
lata. 


4.1.4. Szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás 
Kormányzati intézkedések 


• A 2000 LE feletti agglomerációk szennyvíz-, illetve szennyvíziszap-kezelési beruházá-
sai pályázati feltételeinek kidolgozása. 


• A 2000 LE alatti szennyezőanyag-kibocsátással jellemezhető területek (települések, 
agglomerációk) szennyvízkezelésének elősegítése (a gazdaságosan csatornázható tele-
pülésrészek, illetve az egyedi szennyvízkezelésű területek lehatárolása; az egyedi 
szennyvízelhelyező, -tisztító és -tároló berendezések, létesítmények használatának, va-
lamint a természetközeli kezelési megoldások alkalmazásának ösztönzése). 


• A TESZIR és a víziközmű informatikai rendszer (Víziközmű-online) működtetése. 
• A 30 000 LE szennyezőanyag-terhelés feletti szennyvíztisztító telepeken a rothasztók 


kiépítésének, illetve a biogáz hasznosításának ösztönzése. 
• Az innovatív szennyvíziszap kezelési módszerek hazai bevezetésének előkészítése és 


adaptációja. 
• Az iszap mezőgazdasági kihelyezésre vonatkozó szigorított határértékek betartatása és 


a környezeti biztonság javítása a talajok fokozott védelme érdekében. 
• Átfogó iszapstratégia kidolgozása a hasznosítási célok teljesítése érdekében. 
• Költséghatékonyabb és biztonságosabb üzemeltetésű szennyvíz szolgáltatói szektor ki-


alakítása integrált víziközmű-szolgáltatói ágazat révén. 
• A szennyvízhasznosítás ösztönzése. 


Önkormányzati intézkedések 
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• Közreműködés a Szennyvíz Program végrehajtásában, a szükséges beruházások meg-
valósítása: új szennyvízkezelő- és elvezető rendszerek építése, meglévő szennyvízke-
zelő- és elvezető rendszerek fejlesztése és bővítése a 2000 LE feletti agglomerációkban. 


• Települési szennyvízkezelési program kidolgozása a települési környezetvédelmi prog-
ram részeként. 


• A lakások csatornabekötésének ösztönzése. 
• A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére kötelezően ellátandó és 


igénybe veendő közszolgáltatás szervezése és fenntartása. 
• A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes elhelyezését bizto-


sító előkezelő és fogadó létesítmények kialakítása. 
• Települési szennyvíziszap kezelési és elhelyezési tervek kidolgozása. 


Lakossági intézkedések 
• Bekötés a meglevő települési csatornahálózatba. 
• Egyedi szennyvízkezelő létesítmények/berendezések szakszerű kialakítása, megépítése 


és előírás szerinti használata. A használtvíz kezelő berendezések alkalmazása és a meg-
tisztított víz visszaforgatása révén csökkenthető az ivóvízhasználat és a talaj terhelése. 


• Az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmény ürítéséről való gondoskodás. 


4.1.5. Környezet és egészség 
4.1.5.1. Fürdővizek minősége 
Kormányzati intézkedések 


• Valamennyi ténylegesen látogatott természetes fürdőhelyen a mintavételi naptár szak-
mai útmutatásának megfelelő monitorozás elvégzése és a nem kijelölt fürdőhelyek el-
lenőrzése. 


• A medencés fürdővizek üzemeltetésének megfelelő szabályozása, központi adatgyűjtő 
rendszer kialakítása, a lakosság megfelelő tájékoztatása. 


Önkormányzati intézkedések 
• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak. 


4.1.5.2. Beltéri levegőminőség 
Kormányzati intézkedések 


• A beltéri levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeire vonatkozó rendelet előké-
szítése. 


• Az épületek létesítése, majd üzemeltetése során betartandó közegészségügyi követel-
mények meghatározása. 


• A gyermek-egészségügyi és köznevelési intézményekben a belső térben előforduló ké-
miai és biológiai légszennyező anyagok jogi szabályozása, a gyermekek napi tartózko-
dása szempontjából fontos épületek, helyiségek belső téri levegőminőségének vizsgá-
lata, az ártalmas kockázati tényezők kiküszöbölése. 


Önkormányzati intézkedések 
• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak. 


4.1.5.3. Biológiai allergének 
Kormányzati intézkedések 


• A parlagfű elleni hatékony védelem szervezeti kereteinek fenntartása, fejlesztése, a par-
lagfű-mentesítési tevékenységek koordinálása, az állami tulajdonban lévő területeken 
ezen feladatok következetes végrehajtása. 


• Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózat fenntartása, a pollen monitorozás, az előrejelzés to-
vábbfejlesztése, a lakosság tájékoztatása. 
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• A biológiai allergének terjedésének kutatása, az új allergén, illetve korábban nem mo-
nitorozott növényfajok vizsgálata, a lakosság szenzitizáltságának felmérése. 


• A parlagfű elleni közérdekű védekezést elősegítő hatósági rendszer hatékony működé-
sének biztosítása helyszíni ellenőrzések és a kapcsolódó hatósági intézkedések útján. 


• A műholdfelvételeken alapuló parlagfű veszélyeztetettségi térképek frissítése, az eljáró 
hatóságok közötti elektronikus adatcsere biztosítása. 


Önkormányzati intézkedések 
• Az önkormányzati területeken a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladatok végrehaj-


tása. 
• A parlagfű és az ellene való védekezési kötelezettség elmulasztásának felderítése, a kap-


csolódó hatósági intézkedések foganatosítása. 
Ingatlan tulajdonosának, termőföld használójának intézkedései 


• A parlagfű elleni védekezés elvégzése és a parlagfű-mentes állapot fenntartása. 


4.1.5.4. Klímaváltozás egészségügyi hatásai 
Kormányzati intézkedések 


• A klímaváltozásból fakadó emberi megbetegedések, egészségromlás, illetve a sérülé-
keny csoportok számbavétele, elemzése, megelőzési módok kidolgozása. 


• A betegség vagy egészségromlás kialakulását megelőző vagy a sérülékenység mértékét 
csökkentő javaslatok, intézkedések kimunkálása, a nagyobb ellátó intézmények kötele-
zése intézkedési terv összeállítására. 


• Klíma-egészségügyi adat-, információ- és tudásbázis fenntartása, bővítése (pl. figyel-
meztető-riasztó, visszajelző/visszacsatolási alrendszerek kifejlesztése), az érintettek 
közti együttműködés fejlesztése. 


• A lakossági tájékoztatás javítása, oktatási és ismeretterjesztő anyagok frissítése, ve-
szélyhelyzetek esetére személyes magatartási szabályok érintettekkel való megismerte-
tése. 


Önkormányzati intézkedések 
• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak. 


4.1.5.5. Környezet-egészségügyi információs rendszer 
Kormányzati intézkedések 


• Nemzeti és regionális környezet-egészségügyi indikátorok frissítése, aktualizálása. 
• A környezet-egészségügyi adatok gyűjtése, a paraméterek bővítése (pl. a perzisztens 


környezetszennyező vegyületek akkumulációjára, új allergén fajokra vonatkozóan), az 
adatok lehetőség szerinti térinformatikai elemzése, megjelenítése. 


• Környezet-egészségügyi jelentések készítése. 
• A környezet-egészségügyi és a környezeti információs rendszerek kapcsolódásainak 


erősítése. 
Önkormányzati intézkedések 


• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak. 


4.1.6. Zöldfelületek védelme 
Kormányzati intézkedések 


• A zöldfelületekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata, szükség szerinti fejlesztése. 
• A biológiai aktivitásérték-számítás átfogó felülvizsgálata. 
• A zöldfelületek fejlesztésének finanszírozási hátterének bővítése. 
• Települések zöldfelületi gazdálkodását segítő útmutatók megjelentetése. 
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Megyei önkormányzati intézkedések 
• Zöldfelület fejlesztési programok kiírása települések részére, zöldfelületek rehabilitáci-


ója, revitalizációja, helyreállítása. 
Önkormányzati intézkedések 


• Zöldfelület-gazdálkodási tervezés (pl. koncepció, program kidolgozása; városi parkok 
stratégiai tervének elkészítése, rendelkezésre álló, hasznosítatlan területek felmérése és 
annak integrációja a településrendezésbe). 


• A zöldfelületi rendszer monitoringja, zöldfelületi kataszter térkép és adatbázis (nyilván-
tartás) létrehozása. 


• Új lakó-, illetve egyéb beépítésre szánt területek kijelölése esetén, új zöldterület (köz-
kert, park) kialakítása. 


• Új térbeli összeköttetések kialakítása a zöldfelületi rendszer elemei között, új zöldháló-
zati elemek létrehozása. 


• Fasorok állapotának javítása, védelme, fenntartása, telepítése, esetenkénti cseréje. 
• A zöldfelület gondozása, karbantartása, a zöldfelületi funkciók fejlesztése, bővítése, 


visszaállítása. 
• Az alulhasznosított városi területek felmérése és azok új funkcióra történő hasznosítása 


keretében a zöldfelületek növelése, barnamezős kataszter létrehozása települési szinten. 
Háztartások intézkedései 


• Magántelkek beépítésénél a zöldfelületek kialakításának maximalizálása, a zöldfelüle-
tek rendben tartása, gondozása, zöldhomlokzatok, zöldtetők kialakítása. 


Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások intézkedései 
• Telephely zöldfelületi rendezése. 
• Helyi zöldfelületi akciók támogatása. 


Civil szervezetek intézkedései 
• A zöldfelület-tudatosság növelése, mintaprojektek népszerűsítése, a zöldfelület-haszná-


lati kódex és a helyes használati formák kialakítása, terjesztése. 
• Zöldfelület gondozó önkéntes programok szervezése. 


4.1.7. Kémiai biztonság 
Kormányzati intézkedések 


• A vegyi anyagok egészségre, környezetre gyakorolt hatásának minél pontosabb megis-
merése, a különböző vegyi anyagok együttes hatásának megismerését is beleértve. 


• A kritikus összetevőket tartalmazó vegyi anyagok esetében az újrahasznosítási techno-
lógiák kifejlesztésének ösztönzése. 


• A lakosság, különösen a gyermekek környezettudatosságának javítása, rendszeres és 
széleskörű tájékoztatás, a vegyi anyagokkal kapcsolatos ismeretek fejlesztése (kitérve a 
vegyi anyagok, a vegyi anyagokat tartalmazó termékek potenciális egészségi hatásaira, 
a veszélyes vegyi anyagokat kiváltó alternatívákra, valamint az életciklus végén, a hul-
ladék fázisban a környezetvédelmi szempontokra (szelektív gyűjtés, veszélyes hulla-
dékká vált termékek kezelése stb.). 


• A nemzeti kémiai biztonsági szabályozás időszakos felülvizsgálata és az európai jog-
rend változásait követő harmonizálás elvégzése, Nemzeti Kémiai Biztonsági Stratégia 
kidolgozása, a REACH, GHS, PIC, Biocid nemzeti hatósági feladatok maradéktalan el-
látása. 


• Az ipar és a gazdasági szereplők jogkövető magatartásának ellenőrzése. 
• A veszélyes anyagok katasztrófavédelmi célú, telepített és mobil mérőhálózatának fej-


lesztése, a műszerpark és infrastruktúra korszerűsítése. 
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• A Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv végrehajtása, a kockázatos növényvédő 
szerek kiváltásának, cseréjének ösztönzése. 


• A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP) szóló Nem-
zeti Intézkedési Terv felülvizsgálata. 


Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások intézkedései 
• A vegyi anyagok gyártása, felhasználása során a lehető legkisebb környezeti kibocsátás 


elérése, a terméktervezésnél az életciklus szemlélet alkalmazása, a kevésbé veszélyes 
vegyi anyagok, illetve ilyeneket tartalmazó termékek használatának előnyben részesí-
tése. 


• Az alkalmazott biocidok, növényvédő szerek veszélyességének csökkentése. A növény-
védő szermaradékok csökkentése és rendszeres ellenőrzése az élelmiszerekben, takar-
mányokban, határértékek feltüntetése a címkéken. Áttérés a precíziós gazdálkodásra. 


Lakossági intézkedések 
• A vegyi anyagokkal kapcsolatos előírások betartása. 


4.2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
4.2.1. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem 
4.2.1.1. A Natura 2000 területek, valamint a védett természeti, illetve nemzetközi természet-
védelmi egyezmények hatálya alá tartozó területek megőrzése 
Kormányzati intézkedések 


• A Natura 2000 hálózat működtetése, természeti értékeinek megőrzéséhez, fenntartásá-
hoz szükséges intézkedések végrehajtása (pl. támogatási rendszer működtetése, bőví-
tése; fenntartási tervek kidolgozása; monitorozó programok működtetése, bővítése; a 
gazdálkodókkal való együttműködés erősítése). 


• A tervezett, illetve szükségessé váló védetté nyilvánítások lebonyolítása, ezzel párhu-
zamosan a természetvédelmi kezelési tervek elkészítése. 


• Az ökológiai hálózat fenntartásával összefüggő feladatok ellátása, a zöld infrastruktúra 
elemek létrehozása és hálózatba történő integrálása (pl. a területrendezési jogszabályok-
ban az ökológiai hálózat védelmének biztosítása és erősítése; az ökológiai hálózat fel-
mérése). 


• A hazai nemzeti parkok természetvédelmi kezelési terveinek jogszabályi kihirdetése 
2017-ig. 


• A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi 
XCIII. törvény végrehajtása és az állami tulajdonba vett területek nemzeti park igazga-
tósági vagyonkezelésbe adása. 


• A nemzetközi jelentőségű természeti területek védelméhez, fenntartásához, kezelésé-
hez, bővítéséhez szükséges intézkedések végrehajtása (pl. a ramsari vizes élőhelyek vé-
delmét szolgáló élőhelyrekonstrukciók megvalósítása; a magyar-horvát Mura-Dráva-
Duna Bioszféra-rezervátum ötoldalúvá minősítésének segítése; világörökségi helyszí-
nek bővítése, a vonatkozó szabályozás fejlesztése és kezelési tervek kidolgozása). 


• Az ex lege védett lápok és szikes tavak, források, víznyelők, kunhalmok, földvárak ha-
tékonyabb védelme (pl. felmérési és nyilvántartási feladatok végrehajtása; lápok, illetve 
szikes tavak földrészletei felülvizsgálata, hatósági határozattal történő kijelölése; a for-
rások, víznyelők, kunhalmok és földvárak kiterjedését megállapító egyedi hatósági ha-
tározatok kiadása; a kunhalmok hatékony megőrzését és fenntartását elősegítő termé-
szetvédelmi célú agrártámogatási konstrukció kidolgozása és bevezetése). 


• A hazai nemzeti park igazgatósági hálózat intézményi megerősítése. 
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• A védett területeken a természeti értékek fenntartását szolgáló területhasználatot támo-
gató jogi és egyéb szabályozás, valamint (területalapú és egyéb) támogatási rendszerek 
hatékonyságának, ösztönző erejének növelése. 


Önkormányzati intézkedések 
• A tervezett, illetve szükségessé váló helyi védetté nyilvánítási eljárások lefolytatása. 


Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások intézkedései 
• A Natura 2000 fenntartási tervekben lévő gazdálkodási és területhasználati ajánlások 


figyelembevétele. 


4.2.1.2. Földtudományi természeti értékek megőrzése 
Kormányzati intézkedések 


• A barlangok, földtani és felszínalaktani értékek, ásványok megóvásához szükséges fel-
adatok végrehajtása (pl. kutatási, jogi szabályozási és hatósági-igazgatási intézkedések; 
a barlangok felszíni védőövezeteinek bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba; védetté 
nyilvánítási programok folytatása; kezelési tervek kidolgozása, végrehajtása; rekonst-
rukciós és a bemutatást szolgáló fejlesztések megvalósítása). 


Önkormányzati intézkedések 
• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak. 


4.2.1.3. A tájszerkezet, tájjelleg, tájpotenciál védelme 
Kormányzati intézkedések 


• Tájvédelmi feladatok ellátása (pl. a Nemzeti Táj-politika és -stratégia megalkotása; tá-
jak tájkarakter alapú osztályozási rendszerének és az az alapján készülő országos tájlel-
tár összeállítása; tájváltozás-monitorozó rendszer kidolgozása; tájvédelmi szakhatósági 
munka fejlesztése, tájvédelmi tervek készítése; egyedi tájértékek kataszterezésének 
folytatása a helyi közösségek bevonásával; az egyedi tájértékek jogszabályi védelmének 
biztosítása; ismeretterjesztés; a tájvédelem integrálása az ágazati politikákba, stratégi-
ákba, a terület- és településfejlesztési és -rendezési dokumentumokba). 


• Az Európai Tájegyezménnyel összefüggő hazai feladatok ellátása. 
• A fényszennyezés csökkentésének elősegítése a közvilágítás korszerűsítése során. 


Önkormányzati intézkedések 
• A megyei területi tervekben a természet- és tájvédelmi szempontok érvényesítése. 
• Részvétel az egyedi tájértékek kataszterezésében és megőrzésében. 
• Együttműködés a helyi gazdálkodókkal a tájvédelmi célok megvalósításában. 


4.2.1.4. A védett, a védelemre szoruló, illetve közösségi jelentőségű fajok természetvédelmi 
helyzetének javítása 
Kormányzati intézkedések 


• A nem védett fajok állományának, veszélyeztető tényezőinek figyelemmel kísérése, 
szükség esetén védettség biztosítása (pl. a védelemre szoruló fajok védetté nyilvánítá-
sának előkészítése, lebonyolítása, fajmegőrzési tervek kidolgozása). 


• Védett fajok állományainak fenntartása, megőrzése (pl. a fajmegőrzési tervekben meg-
határozott feladatok végrehajtása; a tíz évnél régebben készült fajmegőrzési tervek fe-
lülvizsgálata és szükség szerinti aktualizálása; élőhelyfejlesztés, -rehabilitáció, közvet-
len fajmegőrzési beavatkozások megvalósítása) kiemelt figyelmet fordítva a fajok vé-
dett természeti területeken kívül eső élőhelyeire. 


• Az inváziós fajok terjedésének visszaszorítása, újabb fajok bekerülésének megakadá-
lyozása érdekében szükséges feladatok végrehajtása (pl. aktív részvétel az Európai Unió 
inváziós fajok megfékezéséről szóló rendelet kialakításában, a majd hatályba lépett ren-
delet előírásainak végrehajtása és a hazai stratégia kidolgozása; a potenciális veszélyt 
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jelentő fajok listájának kialakítása; özönfajok terjedési útvonalainak feltérképezése, vé-
dekezési akciótervek készítése, gyakorlati védekezés megvalósítása; egy korai észlelő- 
és kockázatelemző rendszer kidolgozása; ismeretterjesztés). 


Önkormányzatok, gazdálkodók, földtulajdonosok intézkedései 
• Az inváziós növény- és állatfajok terjedésének megelőzése, visszaszorítása. 


Arborétumok és botanikus kertek intézkedései 
• A védett fajok ex situ megőrzésének fenntartása, minőségi javítása. Védett és inváziós 


fajokkal kapcsolatos kutatás, oktatás és ismeretterjesztés. 


4.2.1.5. Természetvédelmi oltalom alatt álló területek és természeti értékek kezelése, fenntar-
tása, őrzése 
Kormányzati intézkedések 


• A természetvédelmi őrszolgálat működtetése, fejlesztése (pl. létszámnövelés végrehaj-
tásához szükséges jogi szabályozási és igazgatási feladatok végrehajtása, létszámbőví-
tés, az őrszolgálat működését szolgáló technikai eszközellátottság javítása).  


• Természetvédelmi kezelési feladatok és fejlesztések végrehajtása (pl. a védendő fajok 
élőhelyéül szolgáló területek természetvédelmi szempontú kezelése; a nemzeti park 
igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenysége infrastrukturális 
hátterének fejlesztése). 


• A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő védett és a Natura 2000 terüle-
tek részvétele az agrárkörnyezetgazdálkodási és természetvédelmi célú uniós támoga-
tási rendszerekben. 


• A természetvédelmi célú erdőkezelés során a folyamatos erdőborítással járó technoló-
giák alkalmazási lehetőségeinek javítása (pl. folyamatos erdőborítással járó technoló-
giák üzemi méretű alkalmazási feltételrendszerének megteremtése és a fafajcserés er-
dőszerkezet-átalakítások elvégzése). 


• Az élőhely-rehabilitációs és -rekonstrukciós munkák folytatása (pl. tájképromboló épít-
mények, tájsebek felszámolása), folyamatos monitorozása, támogatása, a befejezett 
helyreállítások fenntartása. 


Önkormányzati intézkedések 
• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak. 


4.2.1.6. Genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 
Kormányzati intézkedések 


• Magyarország GMO mentességének fenntartása érdekében szükséges feladatok végre-
hajtása (pl. a géntechnológiai szakhatósági feladatok teljesítése, a géntechnológiai tevé-
kenység ellenőrzése; a Magyarországra vonatkozó moratóriumok fenntartása; területi 
ellenőrzések végrehajtása; a GMO-k környezeti hatásaival kapcsolatos kutatások támo-
gatása; ismeretterjesztés). 


• A mezőgazdasági növényi genetikai erőforrások megőrzésének, jellemzésének, begyűj-
tésének és hasznosításának támogatása (pl. a jelenleg in situ megőrzött genetikai forrá-
sok és ex situ gyűjtemények (génbankok) internet alapú nyilvántartása, ismeretterjesztés 
és tanácsadás; az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állo-
mányának tenyésztésben történő megőrzésének támogatása (a fajta eredeti tartási, ta-
karmányozási körülményeihez hasonló „in situ” feltételek mellett). 


Önkormányzati intézkedések 
• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 


4.2.1.7. Természetvédelmi monitoring, nyilvántartás és információs rendszer 
Kormányzati intézkedések 
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• A TIR adatfeltöltése, illetve állandó adatkapcsolatainak biztosítása annak érdekében, 
hogy az állami nyilvántartások egymással összhangban, ellentmondásmentesen működ-
jenek. 


• A rendszer egységes használatának biztosítása és az adatgyűjtés feltételeinek teljes körű 
megteremtése. 


• A természetvédelmi nyilvántartások működtetése, fejlesztése (pl. egységes földügyi 
alapjainak megteremtése). 


• Az NBmR és más célzott adatgyűjtő rendszerek működtetése anyagi és személyi fel-
tételeinek folyamatos biztosítása. 


• Önkénteseken keresztül szélesebb társadalmi rétegek bevonása a monitorozó munkába, 
egyben szemléletformálási feladatok megvalósítása (pl. Vadonleső program működte-
tése). 


• Az európai uniós és nemzetközi jelentéstételi és monitorozási kötelezettségekhez iga-
zodva a monitorozó rendszerek további bővítése, fejlesztése. 


Önkormányzati intézkedések 
• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 


4.2.2. Talajok védelme és fenntartható használata 
Kormányzati intézkedések 


• A talajok védelmét biztosító szabályozás fejlesztése, a termőföldvédelem törvényi ga-
ranciáinak és gazdasági eszközrendszerének erősítése, a talajvédelem stratégiai kérdé-
seinek meghatározása. 


• A talajvédelmi, talajjavítási intézkedések támogatása. 
• A termőföld és talajvédelmi előírások betartásának ellenőrzése. 
• A talajpusztulással veszélyeztetett területek országos felmérése. 
• A talajvédelmi monitoring rendszer működtetése. 
• Az integrált tápanyag-gazdálkodás ösztönzése. 
• A talajok védelmét, illetve a fenntartható talajhasználat elterjesztését célzó oktatás, kép-


zés, szemléletformálás. 
Önkormányzati intézkedések 


• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 
Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások intézkedései 


• A termőföld igénybevételével megvalósuló beruházások során a talajvédelmi szabályok 
betartása (a beruházással, építéssel érintett területek humuszos termőrétegének meg-
mentése, illetve a környező talajok minőségének megóvása). 


Földhasználói intézkedések 
• A talajvédő gazdálkodás megvalósítása és a talaj-degradációs tényezők megelőzése, 


mérséklése. 


4.2.3. Vizeink védelme és fenntartható használata 
4.2.3.1. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés és monitoring 
Kormányzati intézkedések 


• Az 1. VGT végrehajtásának folytatása, a VGT és intézkedési program felülvizsgálata 
(2015-ig) és a 2. VGT elkészítése (elfogadását követően az intézkedési program végre-
hajtása). 


• A VGT felülvizsgálata során többek között fel kell mérni a környezeti célkitűzések el-
érése irányában tett előrehaladást, össze kell foglalni a nem végrehajtott intézkedéseket 
és az elmaradás indokolását. 
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• A VGT-ben a vízvédelmi zónák kijelölése (erózióérzékeny területek, belvízérzékeny 
területek, aszályérzékeny területek, partmenti erdősávok), valamint a területi agrárin-
tézkedések megalapozása és támogatása. 


• A hidromorfológiai intézkedések tervezése és megvalósítása. 
• A VKI szerinti hatásbecslésre vonatkozó szabályozás kialakítása, útmutatójának beve-


zetése és alkalmazása. 
• A monitoring vizsgálatokat végző állami mérőhálózat működtetése, műszaki-technikai 


színvonalának fejlesztése, a humán kapacitás növelése és szakmai továbbképzése. 
• A vizek állapotára vonatkozó adatbázis kezelő rendszerek működtetése, fejlesztése. 
• A vizek állapotára vonatkozó minősítő rendszer felülvizsgálata. 
• A szükséges jogszabályi háttér megteremtése (felülvizsgálata, módosítása vagy új jog-


szabály alkotása). 
Önkormányzati intézkedések 


• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 


4.2.3.2. Stratégiai vízkészletek megőrzése (vízbázis-védelem, nitrát érzékeny területek) 
Kormányzati intézkedések 


• Az Ivóvízbázis-védelmi programban szereplő, folyamatban lévő, szerződéssel lekötött 
vízbázis diagnosztikai beruházások lezárása költségvetési finanszírozásból. 


• A hátralévő, üzemelő vízbázis diagnosztikai beruházások költségvetési finanszírozása, 
pályázati lehetőség biztosítása a diagnosztikai vizsgálatra, ezt követően a biztonságba 
helyezésre. 


• Távlati vízbázisok felülvizsgálata (üzemeltetési engedélyben előírt diagnosztika felül-
vizsgálati kötelezés) és fenntartása. 


• A biztonságba helyezési tervekben előírt tevékenységek végrehajtásának ösztönzése. 
• A III. nitrát akcióprogram megvalósítása (szabályozás, ellenőrzés, monitoring). 
• A IV. nitrát akcióprogram kidolgozása, végrehajtásának megkezdése. 
• Az állattartó telepek trágyakezelésére, tárolására vonatkozó korszerűsítések támogatása.  
• A helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése nit-


rát érzékeny területeken. 
• Az állattartó telepekre vonatkozó adatokat nyilvántartó információs rendszerek össze-


hangolása, a nitrát irányelv végrehajtásához, annak nyomon követéséhez szükséges ada-
tok elérhetőségének megteremtése. 


• Nitrát érzékeny területek egész országra történő kiterjesztésének hatásvizsgálata. 
• A kapcsolódó jogszabályi háttér fejlesztése. 


Önkormányzatok, regionális vízművek 
• A hátralévő, mintegy 400 sérülékeny üzemelő vízbázist érintő, még meg nem kezdett 


vízbázis diagnosztikai beruházások megvalósítása pályázatokon keresztül. 
• A vízbázisok biztonságba helyezése pályázaton keresztül. 


Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások intézkedései 
• Az állattartó telepek trágyatároló műtárgyainak megfelelő műszaki védelemmel történő 


ellátása 2014. december 31., ill. 2015. december 22-ig. 
• A helyes mezőgazdasági gyakorlat betartása nitrát érzékeny területen. 
• Önkéntes környezetkímélő művelési módok alkalmazása. 


4.2.3.3. Területi vízgazdálkodás 
Kormányzati intézkedések 


• A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése c. program megvalósításának folytatása. 
• A legnagyobb kockázatot jelentő árvízvédelmi létesítmények fejlesztése. 
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• Árvízi kockázatkezelési térképek összeállítása, és a kockázatkezelési tervek időarányos 
kidolgozása. 


• A nagyvízi kockázatkezelés fejlesztése. 
• Vízvisszatartáson alapuló belvízgazdálkodás fejlesztése. 
• Vízilétesítmények vízfelhasználási hatékonyságának fejlesztése. 
• Dombvidéki tározás felülvizsgálata, új tározók építése, a meglevők rekonstrukciója. 
• A helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek védelmét szolgáló beavatkozások megva-


lósítása, illetve támogatása. 
• A jogszabályi háttér felülvizsgálata, fejlesztése. 


Önkormányzati intézkedések 
• A belterületi vízrendezésekkel a csúcsidejű víztöbbletek által okozott károk csökkentése 


és a vízhiányos időszakokban fontos vízkészletek helyben-tartása. 


4.2.4. Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás 
Kormányzati intézkedések 


• A jogi szabályozás fejlesztése. 
• Előrejelző-, megfigyelő-, tájékoztató-, kármegelőző rendszerek fejlesztése. 
• A kárelhárításra felkészült intézményrendszer, technikai és szabályozási háttér biztosí-


tása.  
• A természeti és ipari veszélyekből eredő kockázatok rendszeres felmérése és a kocká-


zatmenedzsment. 
• A Katasztrófavédelmi Országos Információs Rendszer működtetése. 
• A veszélyhelyzetek elhárítását segítő pályázati rendszer fenntartása. 
• A veszélyes anyagok szállítására, raktározására vonatkozó szabályozás fejlesztése. 
• A veszélyes ipari üzemek környezetében lakossági riasztó rendszer kiépítése, működte-


tése. 
• Veszélyes ipari üzemek működéséről biztonsági jelentések készítése, aktualizálása. 
• Az érintett intézmények együttműködésének fejlesztése; tréning és szimulációs gyakor-


latok elvégzése. 
Önkormányzati intézkedések 


• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 
Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások intézkedései 


• A veszélyes anyagok szállítására, kezelésére vonatkozó előírások betartása. 
• Biztonságos, környezetkímélő ipari tevékenység megvalósítása, az esetleges környezeti 


károsodások megelőzése és hatékony felszámolása. 


4.2.5. Környezeti kármentesítés 
Kormányzati intézkedések 


• Az OKKP ütemezett végrehajtását szolgáló feladatok ellátása: szabályozás, koordiná-
ció, éves gördülő tervezés fejlesztése, ellenőrzés, K+F. 


• Az állami felelősségi körbe tartozó, feltárt területeken a beavatkozások végrehajtása, a 
kármentesítési alprogramok folytatása. 


• A tényfeltárások és a kármentesítési tevékenységek támogatása. 
• Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele. 
• A társadalom tájékoztatása, új technológiák megismertetése, kármentesítési technoló-


giák hatékonyságának növelése, fenntartható „zöld” technológiák fejlesztése, előtérbe 
helyezése. 


Önkormányzati intézkedések 
• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 
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Gazdálkodó szervezetek intézkedései 
• A szükséges kármentesítési feladatok elvégzése, utó-monitoring. 


4.3. Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 
4.3.1. Erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása 
Kormányzati intézkedések 


• A természeti tőke védelem és a takarékos erőforrás-használat szempontjainak érvénye-
sítése a hazai szakpolitikákban. 


• A takarékos anyagkitermelés és -használat, a hulladékképződés megelőzése, a másod-
lagos nyersanyag hasznosítás, valamint az újrahasználat, újrafeldolgozás és általában az 
ipari ökológia elveinek megfelelő intézkedések ösztönzése. Az újrahasználat fogalmá-
nak kiterjesztése szükséges a földterületek használatára is. 


• A tisztább termelést, a kapcsolódó környezetterhelés megelőzését segítő elvek és mód-
szerek széleskörű alkalmazása (ökohatékonyság, környezetközpontú irányítási rendsze-
rek, életciklus-szemlélet, környezettudatos terméktervezés, ökotermékek). 


• A vállalatok környezettudatosabb működését biztosító rendszerek (pl. EMAS) fejlesz-
tése, az önkéntes környezeti szabályozás gyakorlatának elősegítése. 


• Az erőforrás-gazdálkodást érintő kutatások, beruházások, innovációk és a jó gyakorla-
tok megosztásának elősegítése. 


• Az erőforrások minőségi és mennyiségi paramétereinek, értékének megismerése, nyil-
vántartása és változásának követése. 


• A nemzeti elszámolási rendszerek kiterjesztése, az erőforrás-használati és zöld gazda-
ságot leíró mutatószámok fejlesztése az EU vonatkozó lépéseivel összhangban. 


• Az alacsony inputtal, környezeti terheléssel járó termelési folyamatok, módozatok (pl. 
ökológiai gazdálkodás) terjedési feltételeinek biztosítása. 


• Az erőforrás-hatékonyság feltételeinek javítása megfelelő szabályozás és a gazdasági 
ösztönzők (pl. árazás, adózás) kidolgozása, fejlesztése útján. 


• Zöld közbeszerzés kiterjesztése, annak keretében a kisebb környezeti igénybevétellel és 
terheléssel járó környezetbarát minőségű termékek előnyben részesítése, a környezeti 
követelmények fejlesztése, frissítése (pl. EU ökocímke és nemzeti környezetbarát ter-
mék kritériumok, termékszabványok, és előírások). 


Önkormányzati intézkedések 
• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 


Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások intézkedései 
• A vállalati szintű anyagáram elemzés, az életciklus értékelés módszereinek alkalma-


zása, fejlesztése. 
• Az erőforrások kitermelése és felhasználása során az erőforrás-kímélő, innovatív, elér-


hető legjobb technológiák alkalmazása, a környezet terhelésének csökkentése. 
• A tisztább termelés elveinek, valamint a környezetirányítási rendszerek és az integrált 


termékpolitika alkalmazása, a környezetbarát minősítő, hitelesítő rendszerekben (pl. 
EMAS), önkéntes környezeti szabályozásban való részvétel. 


• A terméktervezés során olyan szempontok fokozott figyelembe vétele, mint a termék-
tartósság/élettartam, a javíthatóság, az újrafelhasználhatóság, az újrafeldolgozhatóság. 


• A fogyasztóknak könnyen érthető és megbízható információk nyújtása a termékekről, 
azok környezeti vonatkozásairól (pl. környezetbarát termék védjeggyel és öko-címké-
zéssel). 


Lakossági intézkedések 
• Háztartási hulladékmennyiség csökkentése, különös tekintettel a csomagolási és élelmi-


szerhulladékra. 
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• Víz-, anyag- és energiatakarékos megoldások, hosszú élettartamú, zöld termékek vá-
lasztása. 


Civil szervezetek intézkedései 
• A takarékosság módozatainak további terjesztése a lakosság körében. 
• Szerepvállalás a vállalati tanácsadásban, az együttműködések, hálózatok építésében, a 


fenntartható termelés ösztönzésében, jó gyakorlatok terjesztésében pl. a másodlagos 
nyersanyag hasznosítás, újrahasználat, víz- és energiatakarékosság terén. 


4.3.2. A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése 
Kormányzati intézkedések 


• A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentését és a környezetbarát termékek és szol-
gáltatások igénybevételét ösztönző szabályozás megteremtése, alkalmazása, valamint a 
szabályozás középületekben, közintézményekben való alkalmazhatóságának megte-
remtése. 


• A fogyasztók tájékozottságának növelése vásárlói döntéseik környezetre gyakorolt ha-
tásairól (pl. környezetbarát minősítő és termékjelölési rendszerek útján) és a lehetséges 
alternatívákról. 


• A fenntartható fogyasztással kapcsolatos eszközökről, kezdeményezésekről és legjobb 
gyakorlatokról szóló információk és tudás megosztásának ösztönzése. 


Önkormányzati intézkedések 
• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 


Lakossági intézkedések 
• A környezetet jobban kímélő termékek és szolgáltatások előnyben részesítése. 


Civil szervezetek intézkedései 
• A környezetet jobban kímélő termékek, szolgáltatások népszerűsítése. 
• A fenntartható fogyasztási szokások elterjesztését célzó kampányok, akciók megvalósí-


tása. 
Egyházi intézkedések 


• A helyes értékek, az erkölcs közvetítése, a teremtett világ iránti felelősségérzet erősí-
tése, a környezeti értékek, környezettudatos magatartás bemutatása. 


Média intézkedései 
• A környezettudatos magatartás irányába mutató viselkedési mintázatok, a fenntartható 


fogyasztás pozitív hazai és nemzetközi példáinak bemutatása, a tudatos fogyasztás nép-
szerűsítése médiaműsorokon keresztül. 


4.3.3. Energiatakarékosság és -hatékonyság javítása 
Kormányzati intézkedések 


• Az energiatakarékosság, -hatékonyság növelését, a megújuló energiaforrások alkalma-
zását segítő finanszírozási és támogatási rendszer működtetése (pl. meglévő épületállo-
mány energia-hatékonyságának javítása). 


• A célok megvalósítását szolgáló jogi és gazdasági szabályozás megteremtése és alkal-
mazása. 


• A biomassza energetikai célú előállítása és hasznosítása során a fenntarthatósági krité-
riumok érvényesítése. 


• A szennyvíziszapok és a települési hulladékok megújuló energiaforrásként történő hasz-
nosításának ösztönzése (az egyéb hasznosítások kiegészítéseként). 


• A hőhasznosítási célú geotermikus energia felhasználás korszerűsítése, meglévő és új 
geotermikus hőhasznosító rendszerek visszasajtolási lehetőségeinek támogatása. 
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• A termálvíz kitermelés, valamint a használt termálvíz elhelyezésének fokozott ellenőr-
zése.  


Kormányzati, önkormányzati intézkedések 
• Középületek, közintézmények energiatakarékos működtetése, energiahatékonyságának 


javítása (fűtési, hűtési és világítási rendszerek modernizálása, tanúsítása, épületszigete-
lés). 


• Helyi megújuló energiaforrások (biomassza, biogáz, földhő, nap- és szélenergia) lehe-
tőség szerinti, decentralizált felhasználása a környezeti szempontok figyelembevételé-
vel. 


Gazdálkodó szervezetek intézkedései 
• Teljes életciklus elemzés alapján az energiatermelési és szolgáltatási folyamat (ideértve 


az alapanyag-előállítói, beszállítói, szállító és értékesítési tevékenységeket is) hatékony-
ságának növelése, a kibocsátások és a környezeti terhelés minimalizálása (pl. technoló-
giafejlesztés, kapcsolt villamos- és hőenergia termelés, szállítási energiaigény és vesz-
teség csökkentése). 


• A termelő és szolgáltató tevékenységek során takarékos és hatékony energiahasználat 
(pl. ehhez kapcsolódó intézkedési tervek kidolgozása, fejlesztések végrehajtása, legjobb 
elérhető technológia alkalmazása). 


• A geotermikus energia fenntartható hasznosítása során a környezetvédelmi és vízkész-
let-védelmi előírások betartása. 


Lakossági intézkedések 
• Háztartások energiatakarékos működtetése, energiahatékonyságának javítása (pl. fűtési, 


hűtési és világítási megoldások korszerűsítése, háztartási gépek modernizálása és ok-
szerű használata, épületszigetelés). 


• Életvitelben és fogyasztási szokásokon belül is megjelenő energiatudatos gondolkodás 
kialakítása, alkalmazása. 


Civil szervezetek intézkedései 
• Energiatudatos gondolkodás elterjesztését szolgáló kampányok, akciók megvalósítása. 
• Energiatakarékossági és -hatékonysági tanácsadás a lakosság számára. 


4.3.4. Hulladékgazdálkodás 
Kormányzati intézkedések 


• Jogszabályi környezet fejlesztése. 
• Fejlesztési irányok számbavétele, források hozzárendelése az egyes fejlesztési igények-


hez. 
• A hulladékképződés megelőzését, illetve a keletkezett hulladék elkülönített gyűjtését 


elősegítő szemléletformálási tevékenységek megvalósítása. 
• A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kutatás-fejlesztés-innováció ösztönzése (pl. hul-


ladékszegény technológiák, javítást, újrahasználatot, újrafeldolgozást elősegítő rend-
szerek, másodnyersanyagok kinyerését biztosító technológiák fejlesztése). 


• A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyomonkövethetősége és tervezhetősége érde-
kében a hulladékgazdálkodási adatbázis, valamint a monitoring rendszer fejlesztése. 


• Hosszabb élettartamú, illetve újrahasználható alapanyagok, minőségi termékek gyártá-
sának ösztönözése, az újrahasználat elterjesztése. 


Önkormányzati intézkedések 
• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 


Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások intézkedései 
• Hulladékszegény technológiák, termékek bevezetése. Tartós, illetve újrahasználható fo-


gyasztási cikkek gyártása és forgalmazása. 
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• A gyártói felelősség körébe tartozó hulladékok kezelése. 
• A visszavételi és hasznosítási kötelezettségek teljesítése. 
• Visszavételi és újrahasználati rendszerek, javító-hálózatok kialakítása és működtetése. 


Lakossági intézkedések 
• Tudatos vásárlói magatartás (pl. tartós és újrahasználható termékek választása/előnyben 


részesítése), környezettudatos életmód megvalósítása (pl. háztartáson belüli újrahasz-
nálat, házi komposztálás). 


• Az illegális hulladékelhagyás, illegális hulladékégetés kerülése, együttműködés az előb-
biek felderítésében, megelőzésében. 


Civil szervezetek intézkedései 
• A tudatos fogyasztói magatartás ösztönzése, a hulladék megelőzés és hasznosítás lehe-


tőségeinek ismertetése, népszerűsítése. 


4.3.4.1. Települési szilárd hulladék 
Kormányzati intézkedések 


• A lakossági elkülönített hulladékgyűjtés infrastruktúrájának biztosítása a kötelező sze-
lektív gyűjtés bevezetéséhez. 


• Jogszabály megalkotása a hulladékgazdálkodási életciklus elemzések (LCA) alkalma-
zására, az elkülönített hulladékgyűjtésre és a biológiailag lebomló hulladék kezelésére 
vonatkozó számszerű kötelezettségek meghatározására, az elkülönítetten gyűjthető 
vagy válogatható, hasznosítható összetevők lerakásának megszüntetésére és a betétdíj 
felülvizsgálatára. 


• Az újrahasználati központok létrehozásának ösztönzése. 
• Hulladékkezelő létesítmények fejlesztése. 
• A házi és közösségi komposztálás elterjesztése. 
• Az illegális hulladéklerakások felderítése, felszámolása. 
• A felhagyott/bezárt települési lerakók rekultivációs programjának folytatása.  


Önkormányzati intézkedések 
• A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos, maga színvonalú biztosítása a la-


kosság számára.  


4.3.4.2. Építési-bontási hulladék 
Kormányzati intézkedések 


• Az építési-bontási hulladék feltöltésre való használatának, illetve az építési-bontási hul-
ladék hasznosításából származó termékek, anyagok felhasználásának szabályozása. 


• A szelektív bontás elterjesztése, a szelektív bontás kritériumainak meghatározása. 
• Hasznosító és kezelő kapacitások növelése, kötelező építési és bontási hulladék haszno-


sítási szint előírása. 
• A kapcsolódó szabályozási környezet (pl. közbeszerzés), adatszolgáltatási rendszer, út-


mutatók felülvizsgálata, korszerűsítése. 
Önkormányzati intézkedések 


• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 


4.3.4.3. Mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok 
Kormányzati intézkedések 


• A mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék és melléktermék biológiai kezelésének 
ösztönzése. 


• Kezelő létesítmények kialakításának támogatása. 
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• A mezőgazdasági és élelmiszeripari biológiailag lebomló hulladékból, melléktermé-
kekből előállított komposztok mezőgazdasági felhasználásának elősegítése. 


• A mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok és melléktermékek energia energetikai 
célú hasznosítása során a környezeti szempontok figyelembevétele. 


Önkormányzati intézkedések 
• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 


4.3.4.4. Egyéb, gazdasági tevékenységekből származó, nem veszélyes hulladék  
Kormányzati intézkedések 


• A jogi és gazdasági szabályozás fejlesztése, a támogatási és szankcionálási lehetősé-
gek vizsgálata 


4.3.4.5. Csomagolási hulladék 
Kormányzati intézkedések 


• A betétdíjas rendszer működtetésének elősegítése, szükség esetén jogszabályi kötele-
zettség meghatározása. 


• Az elkülönített hulladékgyűjtés infrastruktúrájának biztosítása, az üveg frakciók jelen-
legi gyűjtési kapacitásának bővítése. 


• Az ellenőrzések fokozása a gyűjtés és a hasznosítás elszámolásában. 
Önkormányzati intézkedések 


• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 


4.3.4.6. Biológiailag lebomló hulladék 
Kormányzati intézkedések 


• Komposztáló és biogáz üzemek létesítésének, illetve használatának ösztönzése. 
• Komposztok minőségbiztosítási rendszerének kialakítása. 
• A biológiailag lebomló hulladék kezelésének szabályaival kapcsolatos végrehajtási ren-


delet elkészítése. 
• A házi és közösségi komposztálás elterjesztése, a zöldhulladékok helyben történő visz-


szaforgatásának ösztönzése. 
Önkormányzati intézkedések 


• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 


4.3.4.7. Gumiabroncs hulladék 
Kormányzati intézkedések 


• Az újrahasználat (újrafutózás) elősegítéséhez szükséges jogi eszközök, támogatási fel-
tételek megjelenítése a termékdíjas és az ágazati szabályozásban, valamint az Országos 
Gyűjtési és Hasznosítási Tervben. 


• A kiterjesztett gyártói felelősség erősítése (átvételi, visszavételi kötelezettség beveze-
tése), az átvételi rendszer bővítése. 


• A hatósági ellenőrzések fokozása a kibocsátás, a termékforgalmazás és a hulladékszál-
lítások területén és lerakási tilalom betartatására. 


• Az illegálisan szétszórt, illetve hasznosítatlan „történelmi” hulladék felmérése, össze-
gyűjtése, biztonságos hasznosítása. 


• A lerakási tilalom folyamatos ellenőrzése. 
Önkormányzati intézkedések 


• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 


4.3.4.8. Veszélyes hulladék 
Kormányzati intézkedések 
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• A legjobb elérhető technikák és a legjobb környezetvédelmi gyakorlatok alkalmazásá-
nak elterjesztése. 


• A gyűjtési és hasznosítási kapacitások fejlesztésének ösztönzése, támogatása. 
• A jogi szabályozás fejlesztése. 
• Az ipari alkalmazásokban a PCB-t helyettesítő, a környezetre és az emberi egészségre 


veszélyt nem, vagy csökkent mértékben veszélyt jelentő anyagok használatának ösztön-
zése. 


• A lakossági és kiskereskedelmi hulladékolaj begyűjtési rendszer fejlesztése, szemlélet-
formálási kampányok megvalósítása. 


• A hulladékolaj regenerálás elterjesztésének ösztönzése. 
• Az elem- és akkumulátor hulladék, az elektromos és elektronikai berendezésekből szár-


mazó hulladék, illetve a gépjárművekből származó hulladék esetében a kiterjesztett 
gyártói felelősség erősítése, különösen a megelőzés, a termék szennyezőanyag tartal-
mának csökkentése, élettartamának növelése, és a termékből képződött hulladék bont-
hatósági feltételeinek javítása területén. 


• Az elem- és akkumulátor hulladék, illetve az elektromos és elektronikai berendezések-
ből származó hulladék esetében az ellenőrzés fokozása a termék szennyezőanyag tart-
alma, a termék élettartamának növelése, a javítóhálózat működése, valamint a minőség-
biztosítás vonatkozásában. 


• Az elem- és akkumulátor hulladék, az elektromos és elektronikai berendezésekből szár-
mazó hulladék, illetve a gépjárművekből származó hulladék magasabb szintű feldolgo-
zásának ösztönzése a nagy értékű szerkezeti anyagok kinyerése érdekében. 


• A termékdíjas szabályozás kiterjesztése az összes elektromos és elektronikus berende-
zésre. 


• A szürke- és fekete gépjármű átvevő és bontó hálózat visszaszorítása. 
• Az egészségügyi hulladékok ártalmatlanítása érdekében az égetés nélküli eljárások fej-


lesztése. 
• Az egészségügyi hulladék kezelési gyakorlatának felülvizsgálata. 
• Az egészségügyi hulladék ártalmatlanító berendezések kibocsátását mérő és adatrögzítő 


monitoring rendszer egységes és kötelező kialakítása. 
• Betétdíj bevezetése a növényvédő szerek, vetőmagok és műtrágyák csomagolóanyaga-


ira, a műtrágya zsákokra a visszagyűjtési kötelezettség kiterjesztése. 
• A történelmi növényvédőszer hulladék problémájának rendezése (pontos felmérés és 


biztonságos ártalmatlanítás). 
• A meglévő azbeszt szigetelő és tetőfedő építési anyagok eltávolításának és szakszerű 


ártalmatlanításának ösztönzése. 
• A meglévő azbeszttartalmú hulladékot fogadó hulladéklerakó kapacitás felmérése, a 


szükséges lerakó kapacitások meghatározása, létesítésük ösztönzése. 
• A veszélyes hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére, valamint a kezelésüket végző 


hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetésére vonatkozó előírá-
sok betartásának fokozott ellenőrzése. 


• Az adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszerek fejlesztése. 
Önkormányzati intézkedések 


• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 


4.3.5. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az éghajlatválto-
zás hatásaira 
Kormányzati intézkedések 


• A Nemzeti Nyilvántartási Rendszer működtetése és fejlesztése. 
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• Az éghajlati hatásvizsgálatok finomítása, módszertani fejlesztések megvalósítása. 
• Új regionális klímamodellek, valamint az ezekhez kapcsolódó hidrológiai modellek ki-


fejlesztése. 
• Klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálási tevékenységek megvalósítása. 


Önkormányzati intézkedések 
• Térségi és helyi klímavédelmi stratégiák kidolgozása és megvalósítása, amelyek mind 


a klímaváltozás mérséklésével, mind az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos kihí-
vásokra és feladatokra kitérnek. 


• A szükséges intézkedések beépítése a fejlesztési és környezetvédelmi tervekbe, progra-
mokba, a térségi és helyi szabályozásba. 


Gazdálkodó szervezetek intézkedései 
• Az Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozó létesítmények 


esetében a vonatkozó uniós előírások maradéktalan érvényesítése. 
• A legjobb elérhető technológia alkalmazása az üvegházhatású gázok kibocsátásának le-


hető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében. 
• A klímaváltozásnak különösen kitett ágazatokban a hosszú távú hatásokra való felké-


szülés szempontjainak és kívánalmainak felmérése és integrálása a termelési folyama-
tokba. 


Lakossági intézkedések 
• Erőforrás- és energiahatékonyság szempontjainak érvényesítése a háztartások működ-


tetése során, különös tekintettel a víz- és energiafelhasználás mérséklésére. 
Civil szervezetek intézkedései 


• Szerepvállalás a klímaváltozással kapcsolatos lakossági szemléletformálásban. 
• Szerepvállalás a vállalati tanácsadásban, az együttműködések, hálózatok építésében, 


alacsony szén-dioxid kibocsátású termelés ösztönzésében. 


4.3.6. Az agrárgazdaság környezeti aspektusai 
Kormányzati intézkedések 


• Az agrár-környezetgazdálkodási program működtetése. 
• Az ökológiai gazdálkodás elterjedésének támogatása (pl. az ökológiai gazdálkodással 


kapcsolatos szabályozás és feltételrendszer fejlesztése; az ökológiai gazdálkodás és eh-
hez kapcsolódó fogyasztói életforma népszerűsítése). 


• A környezetkímélő technológiák alkalmazásának elősegítése (pl. szakképzési, informá-
ciós és szaktanácsadási tevékenység támogatása; a kölcsönös megfeleltetési rendszer 
előírásai betartásának ellenőrzése). 


• A fenntartható, környezetkímélő területhasználatot támogató jogi és egyéb szabályozás, 
valamint (területalapú és egyéb) támogatási rendszerek hatékonyságának, ösztönző ere-
jének növelése. 


• A halastavi környezetgazdálkodási program működtetése. 
Önkormányzati intézkedések 


• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 
Gazdálkodó szervezetek intézkedései 


• Az agro-ökológiai adottságokhoz illeszkedő, környezetbarát gazdálkodás alkalmazása 
(pl. környezetbarát és talajkímélő agrotechnika, vetésforgó, vetésszerkezet, tápanyag-
ellátás, mikroöntözés alkalmazása; erózióvédelem; integrált növényvédelem; tarlóége-
tés elkerülése). 


• A kölcsönös megfeleltetési rendszer (Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmé-
nyek, Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot) előírásainak betartása. 
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4.3.7. Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai 
Kormányzati intézkedések 


• Az erdősítés támogatása, az őshonos, elegyes erdők telepítésének előnyben részesítése. 
• Az erdők környezeti állapota fenntartásának, javításának, illetve az erdők természetes-


ségének javítását és közjóléti értékének növelését biztosító beruházások támogatása. 
• Az erdészeti hatóság ellenőrzési tevékenységének megerősítése (pl. illegális fakiterme-


lés megakadályozása érdekében). 
• Az Erdőrezervátum Program folytatása. 
• Az erdők kiterjedésének és egészségi állapotának monitoringja (pl. Erdővédelmi Mérő- 


és Megfigyelő Rendszer működtetése, fejlesztése és támogatása). 
• Erdei közmunkaprogram támogatása. 
• A természetközeli, őshonos fafajokból álló, elegyes erdőszerkezet kialakítását és a fo-


lyamatos erdőborítást szolgáló területhasználatot támogató jogi és egyéb szabályozás, 
valamint (területalapú és egyéb) támogatási rendszerek hatékonyságának, ösztönző ere-
jének növelése. 


Önkormányzati intézkedések 
• A kormányzati intézkedéseknél megfogalmazottak releváns részei. 


Gazdálkodó szervezetek (erdőgazdálkodók) intézkedései 
• Az erdősített területek környezetkímélő használata (pl. szálaló erdőgazdálkodás, egyéb, 


a folyamatos erdőborítást és elegyességet biztosító erdőművelési és erdőkezelési eljárá-
sok alkalmazása, agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása). 


• Az erdőtelepítés és az erdők szerkezetátalakítása (pl. erdőtelepítés; az erdőtömbök ösz-
szekapcsolásának elősegítése; nem őshonos faállományok lecserélése a termőhelynek 
megfelelő őshonos faállományokra, a sarj eredetű erdők mag eredetűvé alakítása). 


4.3.9. Közlekedés és környezet 
Kormányzati intézkedések 


• A közösségi közlekedés támogatása, igénybevételének ösztönzése, a közösségi közle-
kedés rendszerének, eszközállományának, infrastruktúrájának, szolgáltatási színvona-
lának fejlesztése. 


• A kerékpárutak fejlesztésének támogatása. 
• A közlekedési infrastruktúra fejlesztésének előkészítése és megvalósítása során a ter-


mészet- és környezetvédelmi, vízgazdálkodási, tájvédelmi szempontok figyelembevé-
tele, az ökológiai értékek megőrzésének érvényesítése. 


• Az áruszállítás környezeti hatásainak mérséklése céljából a környezetbarát közlekedési 
módok elterjedésének ösztönzése (pl. közúti tranzit áruforgalom vasútra terelése). 


• A legkisebb káros anyag és üvegházhatású gáz kibocsátású személygépkocsik elterje-
désének elősegítése, az ezt célzó jogszabályok és gazdasági eszközök alkalmazása. 


Önkormányzati intézkedések 
• A mobilitási igények csökkentése várostervezési, forgalomszervezési és szabályozási 


eszközök segítségével. 
• A közlekedési igényt, személygépjármű forgalmat csökkentő kampány szervezése (au-


tómentes nap). 
• A gyalogos és a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása (járda- és kerékpárút-épí-


tés, valamint ezek karbantartása, a biztonságos használat feltételeinek javítása). 
• Kerékpártárolás, -bérlés, -kölcsönzés feltételeinek megteremtése, fejlesztése. 
• A közösségi közlekedés (infrastruktúra, járműpark) fejlesztése. 
• A települési úthálózat por-, illetve síkosság mentesítése (környezetbarát anyagok alkal-


mazásával). 
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Kormányzat, önkormányzatok intézkedései 
• Az egyéni közlekedési szokások alakítása szemléletformálással, folyamatos tájékozta-


tással. 
• Szabályozási eszközökkel, kedvezményekkel, támogatáspolitikával a járműállomány 


korszerűsítésének elősegítése. 
Önkormányzatok, közlekedési szolgáltató társaságok intézkedései 


• A kis fajlagos szennyezőanyag kibocsátású tömegközlekedési járművek számának és 
arányának növelése. 


Lakossági intézkedések 
• Az egyéni közlekedési szokások környezetbarát alakítása. 
• Közösségi közlekedési eszközök és a nem motorizált közlekedési lehetőségek igénybe-


vétele. 
• Környezetkímélő gépjármű és üzemanyag használata. 
• A saját tulajdonú gépjárművek megfelelő műszaki állapotának fenntartása. 
• Környezetkímélő gépkocsi-használat (osztott autóhasználat, közös járművek). 


4.3.10. Turizmus – ökoturizmus 
Kormányzati intézkedések 


• A természeti és környezeti értékek bemutatását szolgáló fejlesztések, programok támo-
gatása, megvalósítása (pl. a nemzeti parkok fő belépési pontjaiban (az ún. „kapukban”) 
és a nagyobb tájvédelmi körzetekben egy-egy látogatóközpont építése; a nemzeti parki 
fogadó-szolgáltató infrastruktúra (látogatóközpontok, tanösvények, erdei óvodák, isko-
lák stb.) fenntartása, célcsoportok igényei szerinti fejlesztése. 


• Új natúrparkok alapításának támogatása, natúrpark névhasználathoz miniszteri hozzá-
járulás adományozása, a natúrpark létesítésének feltételrendszeréről szóló szabályozás 
fejlesztése. 


• Honlapok folyamatos fejlesztése, bővítése. 
• Az erdőgazdaságok és a természetvédelem tevékenységének összehangolása az ökotu-


rizmus érdekében. 
Önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, vállalkozások, társadalmi szervezetek intézkedései 


• Natúrparkok létrehozása. 
• A természeti és környezeti értékek bemutatását szolgáló fejlesztések, programok meg-


valósítása, lehetőség szerint életciklus-csoportok szerint differenciálva, az erdei óvoda 
és iskola intézmények, valamint a természet és környezetvédelmi oktatóközpontok sze-
repének erősítése ezen tevékenységekben. 


• A turisztikai építési beruházásokban az erőforrás-takarékos módok alkalmazása, a tu-
risztikai létesítmények működtetése, a programok szervezése során a környezeti szem-
pontok fokozott figyelembevétele. 


• A természet-megfigyelés létesítményeinek fejlesztése. 
• Tematikus utak kialakítása országos és területi szinten. 
• A falusi és vidéki szálláshelyek ökoturisztikai igényeknek megfelelő fejlesztése, speci-


ális ökoszálláshelyek kialakítása. Vendéglátóhelyek környezet- és egészségtudatos 
szempontok szerinti fejlesztése. 


• Környezetbarát- és tömegközlekedési módok használatának ösztönzése, elősegítése. 
• Hagyományos és helyi termékek előállítása, márkatermékként való terjesztése; helyi 


sajátosságokhoz igazodó rendezvénykínálat fejlesztése (pl. környezetbarát gazdálko-
dást bemutató programok); komplex szolgáltatáscsomagok kialakítása a különböző cél-
csoportoknak. 
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• Közönségkapcsolatok fejlesztése (sajtócikk, tévéműsor, könyv stb.), korszerű informa-
tikai és kommunikációs eszközökre épülő tájékoztató, látogatói információs hálózat ki-
alakítása és működtetése. 


• Irányelvek és etikai kódexek kialakítása, terjesztése a helyi értékek megőrzése érdeké-
ben. 


• Öko-szemléletű minőségbiztosítási rendszer kiépítése, öko-védjegy bevezetése. 
Gyűjteményes kertek intézkedései 


• A természeti és környezeti értékek bemutatását szolgáló fejlesztések, programok meg-
valósítása. 


• Élőgyűjtemények fejlesztése, attraktivitásának növelése. 
• Élőmúzeum-pedagógiai tudás és szolgáltatás, interaktív, élményszerzéssel együtt járó 


tanulási lehetőségek gazdagítása. 
• Turisztikai komfort növelése, látogatói szolgáltatások színvonalának emelése, látogató-


központok létrehozása és fejlesztése. 
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5. A KITŰZÖTT CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSI, 
ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZEI 


A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény IV. fejezete a helyi 
önkormányzatok környezetvédelmi feladatait határozza meg. 


A Kt. 46. § (1) a-f pontjai alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érde-
kében végzendő feladatait: 


a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatás-
körébe utalt hatósági feladatokat; 


b) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak sze-
rint, amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá; 


c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, il-
letőleg határozatot hoz; 


d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkor-
mányzatokkal, egyesületekkel; 


e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, 
de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; 


f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, előse-
gíti a környezeti állapot javítását. 


A (4) bekezdés a-f pontjai a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörét 
határozza meg: 


a) a füstködriadó terv, 
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, vala-


mint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő 
megállapítása, 


c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével 
kapcsolatos eljárásban való közreműködés, 


d) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása, 
e) csendes övezet kijelölése, valamint 
f) a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása. 


A 48/E. § (3) alapján Szeghalom Város Önkormányzata gondoskodik a települési kör-
nyezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek bizto-
sításáról és figyelemmel kíséri a feladatok ellátását.  


A lakosság környezetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatása biztosított. 
− A város honlapján a környezetvédelemmel kapcsolatos információk, tervek, hatá-


rozatok folyamatosan megjelennek, elérhetők.  
− A helyi médiában (tv, rádió, sajtó, internet) híradások, beszámolók, beszélgetések 


informálják a lakosságot a környezetvédelem aktuális kérdéseiről.  
− Egyrészt a törvényi szabályozás előírása szerint, másrészt a várost érintő döntések 


ismertetése miatt is rendszeresen tart az Önkormányzat környezetvédelmi fóru-
mokat, ahol a lakosság tájékoztatást kap a környezetvédelem aktuális kérdéseiről. 
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6. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK 
VÁRHATÓ KÖLTSÉGE, TERVEZETT FORRÁSAI 


6.1. Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése  
6.1.1. Közlekedés és környezet 


Beruházás Költség (Ft) Forrás Határidő 
A hálózathoz kap-
csolódó Szeghalom 
belterület Dózsa ut-
cai kerékpárút épí-
tése, valamint a Bé-
kés-Békéscsaba-Fü-
zes-gyarmat kerék-
párút hálózathoz 
csatlakozó Széche-
nyi és Kinizsi úti 
szakasz kerékpárút 
felújítása 


128.627.861 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Prog-


ram (TOP) 
2020 


Kandó Kálmán ipari 
út felújítása, fejlesz-
tése a Sárréti Ipari 
Parkban 


134.615.870 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Prog-


ram (TOP) 
2020 


Polgármesteri Hiva-
tal II. ütem, Nádasdy 
és Baross utca útfel-
újítása 


181.000.000 


2016 évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2015 
évi C. tv. 3. melléklet II. 
8. pontja szerinti Adós-
ságkonszolidációban 
nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesz-
tésének támogatása 


2020 


Belterületi utak, ke-
rékpárutak és gya-
logjárdák felújítása 


350.000.000 tervezés alatt 2020 


Önkormányzati bel-
területi út- és kerék-
párút (Kossuth u, Ér-
mellék) építése 


150.000.000 tervezés alatt 2020 


Szeghalom Várhely- 
Vésztő mágor kö-
zötti kerékpárút épí-
tése 


400.000.000 tervezés alatt 2020 


Szeghalom-Csökmő 
közötti kerékpárút 
építése 


400.000.000 tervezés alatt 2020 


Mezőgazdasági vál-
lalkozások varjasi 450.000.000 tervezés alatt 2020 
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központi telephelyé-
nek út- és hídfelújí-
tása 


Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése  
6.1.2. Energiatakarékosság és -hatékonyság javítása 


Beruházás Költség (Ft) Forrás Határidő 
A szeghalmi Műve-
lődési, Sport- és 
Szabadidő Központ 
épületének energeti-
kai korszerűsítése 


55.452.592 VP-6-7.4.1.1-16 2020 


Szeghalmi Polgár-
mesteri Hivatal 
energetikai korsze-
rűsítése 


24.954.391 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Prog-


ram (TOP) 
2020 


Szeghalmi Napközi-
otthonos Óvoda és 
Bölcsőde Fáy utcai, 
valamint a Kossuth 
utcai telephelyeinek 
infrastruktúra-fej-
lesztése 


106.519.423 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Prog-


ram (TOP) 
 


Önkormányzati ét-
keztetési fejleszté-
sek támogatására-
Az Ady utcai 
konyha épületének 
felújítására, magas-
tető ráépítésére 


30.199.854 


2016. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény (Költség-
vetési törvény) 3. mellék-
let II. 7. pont szerint 
(BM) 


2020 


Napelem park létesí-
tése közvilágítás ki-
váltására 


500.000.000 tervezés alatt 2020 


Energetikai korsze-
rűsítés és épület-fel-
újítás megújuló 
energiával kombi-
nálva-bölcsőde, 
óvo-dák, egészség-
ügyi alapellátás 


80.000.000 tervezés alatt 2020 


Kossuth 3. szám 
alatti épület felújí-
tása megújuló ener-
giával kombinálva 
és közösségi célú 
hasznosítása 


250.000.000 tervezés alatt 2020 


Sportpálya tovább-
fejlesztése, energeti-
kai korszerűsítése 


150.000.000 tervezés alatt 2020 
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1200 adagos konyha 
és étkező kialakítása 
a szeghalmi oktatási 
intézmények szá-
mára 


200.000.000 tervezés alatt 2020 


Szociális foglalkoz-
tatást segítő telep-
hely felújítása 


150.000.000 tervezés alatt 2020 


 
 
 


6.2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
6.2.1. Vizeink védelme és fenntartható használata 


Beruházás Költség (Ft) Forrás Határidő 
A Szeleskerti fő-
gyűjtő csatorna re-
konstrukciójának II. 
üteme, valamint az 
Árpád utcai főgyűjtő 
csatorna rekonstruk-
ciója Szeghalmon 


236.102.512 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Prog-


ram (TOP) 
2020 


Bányatavak, zápor-
tározók rekonstruk-
ciója 


450.000.000 tervezés alatt 2020 


 
 
 
6.3. Életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása  
6.3.1. Ivóvízminőség és egészség 


Beruházás Költség (Ft) Forrás Határidő 
Szeghalmi Érmel-
léki ipari terület inf-
rastruktúrájának fej-
lesztése 


497.684.258 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Prog-


ram (TOP) 
2020 


Déli iparterület köz-
műfejlesztése 70.000.000 tervezés alatt 2020 


Kis- és középvállal-
kozások számára te-
lephelyek biztosí-
tása, meglévő köz-
művesítések tovább-
fejlesztése, bővítése 
(Kinizsi u.) 


140.000.000 tervezés alatt 2020 
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Életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása  
6.3.2. Zöldfelületek védelme 


Beruházás Költség (Ft) Forrás Határidő 
A Szeghalmi Sze-
leskerti főgyűjtő 
csatorna szabadidő 
parkjának kialakí-
tása, valamint a vá-
ros központjában 
egy helyi őstermelői 
piac építése 


200.669.008 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Prog-


ram (TOP) 
2020 


Szociális városreha-
bilitáció Szeghalom 
Újtelep akcióterüle-
ten 


50.000.000 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Prog-


ram (TOP) 
2020 


A leromlott Újtelep 
településrész szociá-
lis rehabilitációja 
Szeghalmon 


166.600.000 
Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Prog-


ram (TOP) 
2020 


Nemzeti Szabad-
idős-Egészség 
Sport-park Program- 
3 db sportpark 


0 (eszköz) BM 2020 


Közösségi terek ki-
alakítása és zöldte-
rület rendezés 


150.000.000 tervezés alatt 2020 


Játszóterek felújí-
tása 30.000.000 tervezés alatt 2020 


 
 


Életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása  
6.3.3. Környezet egészség 


Beruházás Költség (Ft) Forrás Határidő 
Tanuszoda építése 450.000.000 tervezés alatt 2020 
Várhelyi Tábor és 
szabadstrand fej-
lesz-tés 


50.000.000 tervezés alatt 2020 
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FORRÁSOK 


Magyarország Alaptörvénye 


1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 


1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 


A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 


2012. évi CLXXXV. törvény „a hulladékról” 


2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról 


2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 


2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  


A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. tör-
vény 


A felszíni vizek minősége védelmében 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet  


27/2006. (II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 
védelméről 


83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek 
által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a 
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályok 


A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 


90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rend-
jéről 


A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 


A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rende-
let 


A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibo-
csátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 


A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 


6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt fel-
színi víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezett-
ségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről 


59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgál-
tatás és nyilvántartás rendjéről 
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18/2003. (XII. 9.) KvVM – BM együttes rendelet A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi 
alapon történő besorolása 


A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolása 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 


A hulladékjegyzékről szóló 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet (EWC-kódok) 


Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) 2/2002-es KöM-FVM együttes rendelet 


44/2006. (XI. 17.) KvVM rendelet a Szeghalmi Kék-tó természetvédelmi terület országos je-
lentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről és természetvédelmi kezelésé-
ről 


4. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) (2015-2020) 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat 


Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. 


Natura 2000 program 


Európai Unió Víz Keretirányelve 


Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 


Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv és a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési 
Terv 


Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) 


1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfej-
lesztési Koncepcióról 


A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapo-
zása, BELVÍZ-INFO Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu 


Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 


„Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” c. kiadvány (2014. 07. 
MK NZrt.) 


„Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program”, folyamatos megvalósítás, Európai Uniós pá-
lyázatból finanszírozott (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009) 


TAKARNET adatbázis − Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala + Szeghalmi Járási Hi-
vatal Járási Földhivatala 


Békés megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 2008. 


Békés Megye Területrendezési Terve 2011 


Békés megye területrendezési terve Módosítás − megalapozó munkarészek 2011 


Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója – Társadalmi, gazdasági hatásvizsgálat 2013 
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Békés Megye Területfejlesztési Programja – Társadalmi, gazdasági hatásvizsgálat 2014 


Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója – Környezeti Értékelés 2013 


Békés Megye Területfejlesztési Programja – Környezeti Értékelés 2014 


Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója − Helyzetelemzés, helyzetértékelés 2014 


Békés megye területfejlesztési programja 2014-2020 − Stratégiai program 


Békés megye területfejlesztési programja 2014-2020 − Operatív program 


Dél-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás 


SZEGHALOM VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE a régészeti lelőhelyek védelméről 
az országos jogszabályok mellett Helyi Építési Szabályzat 45. § 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 
2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének sza-
bályozási előírásairól 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. 
/X.19./ számú rendelete az állattartásról 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2008. 
(V. 26.) sz. határozata SZEGHALOM VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI 
STRATÉGIÁJA, ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERVEZET 


SZEGHALOM VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. 
(VI.1.) számú rendelete a helyi építési előírásokról 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011.(XI. 
29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási tervről 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1991.(VI. 
26.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 2/1999.(III. 2.) sz., a 7/2004.(III. 30.) sz., 
13/2009.(X. 27.) sz., és a 6/2015. (IV. 25.) önkormányzati rendelettel a város környezetvé-
delméről és köztisztaságáról 


SZEGHALOM VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 2013. 


SZEGHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 2015. 


SZEGHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Műszaki Osztály adatszolgáltatása 


OKIR 
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Környezeti helyzetkép KSH 2013 


Magyarország Környezeti Állapota 2014 


Az Európai Környezet Állapot és Előretekintés 2015. Összefoglaló jelentés. Európai Környe-
zetvédelmi Ügynökség 


A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi terü-
letének környezeti állapota 2012. évben II. kötet Dél-alföldi régió 


Agrotopo 


Agrárgazdasági Kutató Intézet adatok 
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A B C D E F


Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat


Módosított 
e.i Teljesítés Teljesítés, %


Telj./Mód.ei.
I. Működési bevételek 208 902 250 060 242 751 97,1%
II. Közhatalmi bevételek
1.  - építményadó 24 000 29 067 28 527 98,1%
2.  - idegenforgalmi adó 800 986 765 77,6%
3.  - iparűzési adó 270 000 344 631 339 943 98,6%
4.  - gépjárműadó önkormányzatot megillető része 28 000 31 929 30 674 96,1%
5.  - egyéb közhatalmi bevételek 2 000 4 920 3 252 66,1%
II. Közhatalmi bevételek összesen (II.1+…+II.5) össz.: 324 800 411 533 403 161 98,0%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1. Tel. önkormányzatok működésének támogatása 111 184 111 184 111 184 100,0%
2. Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 156 914 157 450 157 450 100,0%
3. Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkezetési fel.tám.,ág.pó 507 723 543 903 543 903 100,0%
4. Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 658 11 174 11 174 100,0%
5. Bérkompenzáció, prémiumvévek prg.,könyvtári érd.növ.támogatás 1 600 1 600 1 600 100,0%
6. Egyéb működési célú támogatások 290 642 386 764 386 757 100,0%
III. Műk.célú támogatások áht-on belülről (III.1+…+III.6) összesen 1 078 721 1 212 075 1 212 068 100,0%
IV. Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése 0 4 268 3 608 84,5%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+…IV.) összesen 1 612 423 1 877 936 1 861 588 99,1%
V. Felhalmozási bevételek
1. Ingatlan (telek) értékesítése 10 000 35 772 34 401 96,2%
2. Egyéb felhalmozási bevétel 0 0 0 0,0%
V. Felhalmozási bevételek (V.1+V.2.) összesen 10 000 35 772 34 401 96,2%
VI. Felhalmozási célú támogatások 350 183 475 183 475 100,0%
VII. Felhalmozási célú pénzeszközök átvételele, kölcsönök visszatér. 2 150 4 664 3 980 85,3%


B.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+..VII.) 
összesen 12 500 223 911 221 856 99,1%


C. Költségvetési bevételek (A+B) összesen: 1 624 923 2 101 847 2 083 444 99,1%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK összesen: 372 176 817 627 817 627 100,0%


 - ebből : előző évi maradvány igénybevétele 372 176 789 354 789 354 100,0%
 - ebből: államháztartáson belüli 2017.évi megelőlegezések 0 28 273 28 273 100,0%


E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (C+D) 1 997 099 2 919 474 2 901 071 99,4%


Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat


Módosított 
e.i Teljesítés Teljesítés, %


Telj./Mód.ei.
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások 620 054 684 590 677 848 99,0%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 142 875 155 491 152 673 98,2%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 470 660 490 582 467 305 95,3%
4. Ellátottak pénzbeli juttatása 21 078 19 802 10 084 50,9%
5. Egyéb működési célú kiadások,elvonások, befizetések 380 341 426 601 414 255 97,1%
6. Általános tartalék 23 800 707 743 0 0,0%
F. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (I.1+…+I.6.) összesen: 1 658 808 2 484 809 1 722 165 69,3%
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások 36 999 107 001 101 362 94,7%
2. Felújítási kiadások 258 828 259 008 244 957 94,6%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 464 8 931 8 331 93,3%
4. Tartalék felhalmozási célra 35 000 30 293 0 0,0%


G.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (II.1+…+II.4.) 
összesen: 338 291 405 233 354 650 87,5%


H. Költségvetési kiadások (F+G) összesen: 1 997 099 2 890 042 2 076 815 71,9%
I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK összesen 0 29 432 29 432 100,0%


 - ebből: államháztartáson belüli 2016.évi megelőlegezések 
visszafizetése 0 29 432 29 432 100,0%


J. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (H+I) 1 997 099 2 919 474 2 106 247 72,1%


Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek "C" sor - 
költségvetési kiadások "H" sor) (+/-) -372 176 -788 195 6 629


Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási 
bevételek "D" sor - finanszírozási kiadások "I" sor) (+/-) 372 176 788 195 788 195


B E V É T E L E K                      ezer Ft-ban


K I A D Á S O K                      ezer Ft-ban


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE







Az önkormányzat és intézményei bevételei 
kiemelt előirányzatonként 
és feladatellátás szerint (2016.)
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W


Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj.


I. Önkormányzat 74 201 94 329 93 578 324 800 411 533 403 161 1 070 298 1 205 490 1 205 489 0 3 541 2 886 10 000 35 772 34 401 350 183 475 183 475 1 400 3 795 3 137


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 73 656 87 467 86 813 324 800 411 533 403 161 1 059 199 1 198 683 1 198 682 0 1 488 1 488 10 000 35 772 34 401 350 183 475 183 475 400 3 705 3 134


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 545 6 862 6 765 0 0 0 11 099 6 807 6 807 0 1 807 1 152 0 0 0 0 0 0 1 000 90 3


I.1. Polgármesteri Hivatal 1 509 2 580 2 580 0 0 0 8 423 5 205 5 205 0 486 481 0 0 0 0 0 0 750 869 843


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 1 509 2 580 2 580 0 0 0 8 423 5 205 5 205 0 486 481 0 0 0 0 0 0 750 869 843


I.2.
Intézményműködtető 
Központ 109 838 130 248 125 349 0 0 0 0 1 320 1 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 109 838 130 248 125 349 0 0 0 0 1 320 1 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I.3. Műv.- Sport és Szab.idő 
Központ


21 954 21 954 20 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 21 954 21 954 20 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I.4. Napközi otthonos Óvoda 
és bölcsőde 0 62 63 0 0 0 0 60 60 0 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 62 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I.5.
Nagy Miklós VK és 
SKMGY 1 400 887 887 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 1 300 811 811 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 100 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


208 902 250 060 242 751 324 800 411 533 403 161 1 078 721 1 212 075 1 212 068 0 4 268 3 608 10 000 35 772 34 401 350 183 475 183 475 2 150 4 664 3 980


Közhatalmi bevételek


Tárgyévi bevételek mindösszesen


Intézményi működési bevételek Műk.re átvett p.e.; kölcsön 
visszatérülés


HELYI ÖNKORM. ÖSSZESEN


Ssz


Felhalmozásra átvett p.e.; kölcsön 
visszatérülés


ebből


ebből


ebből


ebből


ebből


ebből


Működési célú támogatások
Intézmény


Felhalmozási bevételek Felh.célú támogatások, felh.c.tám. 
ért.bev.







Az önkormányzat és intézményei bevételei 
kiemelt előirányzatonként 
és feladatellátás szerint (2016.)


2.melléklet a ..../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez


4/40.oldal


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26
27
28


A B


I. Önkormányzat


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó
 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó
 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


I.1. Polgármesteri Hivatal


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó
 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó
 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


I.2.
Intézményműködtető 
Központ
 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó
 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó
 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


I.3. Műv.- Sport és Szab.idő 
Központ
 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó
 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó
 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


I.4. Napközi otthonos Óvoda 
és bölcsőde


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó
 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó
 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


I.5.
Nagy Miklós VK és 
SKMGY
 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó
 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó
 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


  
HELYI ÖNKORM. ÖSSZESEN


Ssz


ebből


ebből


ebből


ebből


ebből


ebből


Intézmény


X Y Z AA AB AC AD AE AF AG


Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj.


372 176 781 292 781 292 0 28 273 28 273 1 853 225 2 747 500 2 735 692


0 781 292 781 292 0 0 0 1 468 405 2 703 415 2 692 446


0 0 0 0 0 0 0 246 246


372 176 0 0 0 28 273 28 273 384 820 43 839 43 000


0 2 884 2 884 0 0 0 10 682 12 024 11 993


0 2 884 2 884 0 0 0 0 2 884 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 10 682 9 140 9 109


0 1 419 1 419 0 0 0 109 838 132 987 128 082


0 1 419 1 419 0 0 0 109 838 132 987 128 082


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 2 258 2 258 0 0 0 21 954 24 212 22 552


0 2 258 2 258 0 0 0 21 954 24 212 22 552


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 986 986 0 0 0 0 1 199 1 200


0 986 986 0 0 0 0 1 137 1 137


0 0 0 0 0 0 0 62 63


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 515 515 0 0 0 1 400 1 552 1 552


0 515 515 0 0 0 1 300 1 476 1 476


0 0 0 0 0 0 100 76 76


0 0 0 0 0 0 0 0 0


372 176 789 354 789 354 0 28 273 28 273 1 997 099 2 919 474 2 901 071
1 997 099 2 919 474 2 901 071  


Áht-n belüli 2016.évi 
megelőlegezések


Előző évi költségvetési maradvány 
igénybevétele Összesen







Az önkormányzat és intézményei kiadásai 
kiemelt előirányzatonként 
és feladatellátás szerint (2016.)


3.melléklet a  ..../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez


5/40.oldal


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26
27
28


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC


Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti 
ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj.


I. Önkormányzat 252 767 326 379 323 230 39 808 53 721 52 589 158 779 171 416 157 812 16 322 16 322 6 604 380 341 426 464 414 118 30 990 93 340 88 206 257 053 257 905 243 854 6 464 7 931 7 331 23 800 707 743 0


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 242 256 300 150 297 777 36 623 46 066 44 934 117 918 121 482 108 457 0 0 0 1 018 409 016 397 670 30 990 93 340 88 206 163 992 163 450 150 199 3 064 7 356 7 156 3 800 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 366 619 619 16 322 16 322 6 604 11 500 16 630 15 630 0 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


10 511 26 229 25 453 3 185 7 655 7 655 40 495 49 315 48 736 0 0 0 367 823 818 818 0 0 0 92 261 93 655 93 655 3 400 575 175 20 000 707 743 0


I.1. Polgármesteri Hivatal 143 671 131 107 129 815 39 754 36 166 35 179 39 152 28 699 28 621 4 756 3 480 3 480 0 0 0 2 165 3 421 3 421 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 16 218 500 0 4 656 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


127 453 130 607 129 815 35 098 35 899 35 179 39 152 28 699 28 621 4 756 3 480 3 480 0 0 0 2 165 3 421 3 421 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0


I.2. Intézményműködtető 
Központ


62 608 64 912 63 726 17 916 18 457 18 019 213 689 224 585 218 004 0 0 0 0 137 137 1 076 4 983 4 840 1 775 485 485 0 0 0 0 0 0


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó


62 608 64 912 63 726 17 916 18 454 18 019 213 689 224 585 218 004 0 0 0 0 137 137 1 076 4 983 4 840 1 775 485 485 0 0 0 0 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I.3. Műv.- Sport és Szab.idő 
Központ


20 942 22 706 22 212 5 881 6 357 6 096 35 787 41 522 39 125 0 0 0 0 0 0 2 673 3 131 3 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó


20 942 22 706 22 212 5 881 6 357 6 096 35 787 41 522 39 125 0 0 0 0 0 0 2 673 3 131 3 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I.4. Napközi otthonos Óvoda 
és bölcsőde


126 301 124 741 124 120 35 813 36 874 36 874 16 087 16 351 15 734 0 0 0 0 0 0 0 1 125 1 125 0 618 618 0 0 0 0 0 0


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 114 981 110 867 110 271 32 712 32 350 32 350 13 050 13 447 12 830 0 0 0 0 0 0 0 893 893 0 618 618 0 0 0 0 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 11 320 13 874 13 849 3 101 4 524 4 524 3 037 2 904 2 904 0 0 0 0 0 0 0 232 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I.5. Nagy Miklós VK és 
SKMGY 13 765 14 745 14 745 3 703 3 916 3 916 7 166 8 009 8 009 0 0 0 0 0 0 95 1 001 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 9 469 10 206 10 206 2 563 2 698 2 698 4 835 5 747 5 747 0 0 0 0 0 0 85 643 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 4 296 4 539 4 539 1 140 1 218 1 218 2 331 2 262 2 262 0 0 0 0 0 0 10 358 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


620 054 684 590 677 848 142 875 155 491 152 673 470 660 490 582 467 305 21 078 19 802 10 084 380 341 426 601 414 255 36 999 107 001 101 362 258 828 259 008 244 957 7 464 8 931 8 331 23 800 707 743 0


Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú 
kiadások Általános tartalék


Ssz. Intézmény
Személyi juttatások M.adói járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások


Tárgyévi kiadások mindösszesen


ebből


ebből


ebből


ebből


ebből


HEYLI ÖNKORM. ÖSSZESEN


ebből







Az önkormányzat és intézményei kiadásai 
kiemelt előirányzatonként 
és feladatellátás szerint (2016.)


3.melléklet a  ..../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez


6/40.oldal


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26
27
28


A B


I. Önkormányzat


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


I.1. Polgármesteri Hivatal


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


I.2. Intézményműködtető 
Központ
 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


I.3. Műv.- Sport és Szab.idő 
Központ
 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


I.4. Napközi otthonos Óvoda 
és bölcsőde
 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


I.5. Nagy Miklós VK és 
SKMGY
 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


Ssz. Intézmény


  


ebből


ebből


ebből


ebből


ebből


HEYLI ÖNKORM. ÖSSZESEN


ebből


AD AE AF AG AH AI AJ AK AL


Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj.


35 000 30 293 0 0 29 432 29 432 1 201 324 2 120 946 1 323 176


0 0 0 0 29 432 29 432 599 661 1 170 292 1 123 831


0 0 0 0 0 0 28 988 34 371 22 853


35 000 30 293 0 0 0 0 572 675 916 283 176 492


0 0 0 0 0 0 230 498 203 873 201 516


0 0 0 0 0 0 20 874 767 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 209 624 203 106 201 516


0 0 0 0 0 0 297 064 313 559 305 211


0 0 0 0 0 0 297 064 313 556 305 211


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 65 283 73 716 70 551


0 0 0 0 0 0 65 283 73 716 70 551


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 178 201 179 709 178 471


0 0 0 0 0 0 160 743 158 175 156 962


0 0 0 0 0 0 17 458 21 534 21 509


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 24 729 27 671 27 322


0 0 0 0 0 0 16 952 19 294 19 294


0 0 0 0 0 0 7 777 8 377 8 028


0 0 0 0 0 0 0 0 0


35 000 30 293 0 0 29 432 29 432 1 997 099 2 919 474 2 106 247
1 997 099 2 919 474 2 106 247


ÖsszesenFelhalmozási  céltartalék Áht-belüli megelőlegezések 
visszafizetése


  







Működési és felhalmozási 
bevételek és kiadások mérlege (2016.)


4.melléklet a  ..../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez


7/40.oldal


1


2
3
4
5
6
7
8
9


10
11


12
13
14
15
16
17


18
19


20


A B C D E F G H I J K


A. BEVÉTELEK Módosított ei. Teljesítés Teljesítés % D. KIADÁSOK Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %
1. Intézményi működési bevételek 250 060 242 751 97,1% 1. Személyi juttatások 684 590 677 848 99,0%
2. Közhatalmi bevételek 411 533 403 161 98,0% 2. Munkaadókat terh. járulékok, sz.hj.adó 155 491 152 673 98,2%
3. Működési célú tám.áht-n belülről 1 212 075 1 212 068 100,0% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 490 582 467 305 95,3%
4. Működési célú pe.átvétel, kölcs.v.tér. 4 268 3 608 84,5% 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 19 802 10 084 50,9%


5. Egyéb működési célú kiadások 426 601 414 255 97,1%
6. Általános tartalék 707 743 0 0,0%


ÖSSZESEN: (1+..+4.sor) 1 877 936 1 861 588 99,1% ÖSSZESEN: (1+…+6.sor) 2 484 809 1 722 165 69,3%


B. BEVÉTELEK E. KIADÁSOK
1. Felhalmozási bevételek 35 772 34 401 96,2% 1. Beruházások 107 001 101 362 94,7%
2. Felhalmozási célú támogatások 183 475 183 475 100,0% 2. Felújítások 259 008 244 957 94,6%
3. Felhalmozási célú pe.átvétel, kölcs.v.tér. 4 664 3 980 85,3% 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 931 8 331 93,3%


4. Felhalmozási céltartalék 30 293 0 0,0%
ÖSSZESEN: (1+..+3.sor) 223 911 221 856 99,1% ÖSSZESEN: (1+..+4.sor) 405 233 354 650 87,5%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) 
ÖSSZ.: 2 101 847 2 083 444 99,1%


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (D+E) 
ÖSSZ.: 2 890 042 2 076 815 71,9%


C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK : 817 627 817 627 100,0% F. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK : 29 432 29 432 100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:  
(A+B+C) 2 919 474 2 901 071 99,4%


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:  
(D+E+F) 2 919 474 2 106 247 72,1%


M Ű K Ö D É S I    K ÖL T S É G V E T É S I


F E L H A L M O Z Á S I    K ÖL T S É G V E T É S I







5.melléklet a ..../2017.(IV.25.)ökt. rendelethez


8/40.oldal


1
2
3
4
5
6
7
8


9


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22


A B C D E
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK


2016. ÉVI
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI,


ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI


adat: ezer Ft.
MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS %


EREDETI MÓD.
Működési célú pézeszköz átadás államházt. 
kiv. 11 500        16 630       16 630             100,00
Működési célú pézeszköz átadás államházt. 
belül 368 841      409 971     397 625           96,99
Egyéb működési célú kiadások: 380 341     426 601    414 255           97,11


Ellátottak pénzbeli juttatásai
~rendszeres gyermekvédelmi  támogatás 4 756          3 480         3 480               100,00
~települési támogatás 12 000        12 000       2 555               21,29
~ Bursa Hungarica 50               50              50                    100,00
~köztemetés 822             822            822                  100,00
~nyugdíjas és diák bérlet 300             300            180                  60,00
~ Idősek támogatása 3 000          3 000         2 954               98,47
 ~ jelzőrendszeres támogatás 150             150            43                    28,67
ÖSSZESEN: 21 078       19 802      10 084             50,92
MINDÖSSZESEN: 401 419     446 403    424 339           95,06







Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások részletezése (2016.)


6.melléklet a ...../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez


9/40.oldal


1
2
3
4
5
6
7
8
9


10
11
12
13


14
15
16
17
18
19


20
21


A B C D E F
Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés


I. 1. Kulturális, sport- és egyéb támogatás 10 000 14 370 14 370
2. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás 402 402 402
3. DAREH 616 1 231 1 231
4. SZKTT- működési hj. 2 150 2 150 2 150
5. SZKTT- normatív hj. NRSZH támogatás átadás 365 673 401 147 388 801
7. Bérleti díj átadása (Óvoda) 0 60 60
8. Polgárőrség támogatása 500 500 500
9. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás 1 000 760 760
10. Előző évi elszámolásból adódó befiz. - MÁK 0 4 163 4 163
11. Előző évi elszámolásból adódó befiz. - NRSZH 0 818 818
12. Békés Megyéért Vállalkozásfejl.Alapítvány támogatás 0 1 000 1 000


I.
Egyéb működési célú kiadás összesen: 
(I.1.+..+I.12.) 380 341 426 601 414 255


II. 2. Diplomások letelepedési támogatása 400 400 0
3. Helyi támogatás 3 000 3 000 2 800
4. Köztsiztviselők munkáltatói kölcsöne 1 000 1 000 1 000
5. Szeghalmi FC - TAO pályázati támogatás 3 064 4 356 4 356
6. Közműfejlesztési támogatás 0 175 175


II.
Egyéb felhalmozási célú kiadás és kölcsönnyújtás 
összesen:(II.1.+..+II.6.) 7 464 8 931 8 331


387 805 435 532 422 586MINDÖSSZESEN :
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1
2
3
4
5
6
7
8
9


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


A B C D E F G H I J


Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Céltart. Teljesítés  -ebből beruh.  - ebből felúj.
Helyi önkormányzat Erdőfelújítás 800 0
Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria 5 000 2 531 2 531
Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria 5 386 3 262 3 262
Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr. 0 0
Helyi önkormányzat Bérlakások felújítása, eszközbeszerzés 570 5 000 2 069 570 1 499
Helyi önkormányzat Pulykazugi gyűjtőcsatorna kialakítása 110 110 110
Helyi önkormányzat Közművesítés-Érmelléki lakóterület 2 154 2 154 2 154
Helyi önkormányzat Dózsa u. kerékpárút építése 508 508 508
Helyi önkormányzat Kandó K.u. közvilágítás 254 254 254
Helyi önkormányzat Ár- és belvízvédelem - Árpád u. Szeleskert 190 190 190
Helyi önkormányzat Újtelep I-IV.összekötő utca építése 514 514 514
Helyi önkormányzat Újtelep V.utca útépítés 514 514 514
Helyi önkormányzat Járdaépítés 4 000 1 813 1 813
Helyi önkormányzat Játszóterek felújítása 500 0
Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat 900 0
Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep  beruházás 229 229 229
Helyi önkormányzat Városgazdálkodás 25 732 25 732 25 732
Helyi önkormányzat Eszközbeszerzés-városi rendezv.-hez 447 447 447
Helyi önkormányzat ÖNO körzetközpont kial.-eszk.besz., felúj. 1 731 269 2 000 1 731 269
Helyi önkormányzat Közfoglakoztatási prg.eszk.besz. 28 564 28 564 28 564
Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz. 3 399 3 399 3 399
Polgármesteri Hivatal Kerti csap kiépítése 22 22 22
Helyi önkormányzat Bajcsy-Érmellék utca - útfelújítás 95 739 94 231 94 231
Helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítása 93 656 93 655 93 655
Helyi önkormányzat Műv.Kp.energetikai felújítása 581 581 581
Helyi önkormányzat Óvoda felújítás 762 762 762
Helyi önkormányzat  Tildy u.19-21.energetikai felújítás 635 635 635
Helyi önkormányzat Műfüves pálya építés 566 566 566
Helyi önkormányzat Futópálya felújítása 267 267 267
Helyi önkormányzat Fű2 pálya felújítása 9 526 9 526 9 526
Helyi önkormányzat Városi sportcsarnok felújítása 330 330 330
Helyi önkormányzat Várhelyi tábor felújtás 35 35 35
Helyi önkormányzat Labdarúgó pálya építés 26 063 24 042 24 042
Helyi önkormányzat Ifjúságeü., védőnői szolg - eszközbeszerzés 294 268 268
Helyi önkormányzat Várhelyi bekötőút felújítása 33 552 33 552 33 552
Helyi önkormányzat Csaba utca útfelújítás 270 270 270
Helyi önkormányzat Baross utca útfelújítás 130 130 130
Helyi önkormányzat Szeleskert útfelújítás 40 40 40
Helyi önkormányzat Nádasdy utca felújítása 350 350 350
Helyi önkormányzat Kandó K.u.útépítés 197 197 197
Helyi önkormányzat Széchenyi és Kinizsi u.kerékpárút felújítása 127 127 127
Helyi önkormányzat Szivattyútelepek felújítása 1 270 0
Helyi önkormányzat I.világháborús emlékmű felújítása 483 483 483
Helyi önkormányzat Dózsa úti iskola - ablakcsere 3 000 1 122 1 122


2016.évi felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, célonként
Kiadások megoszlása (módosított ei.) Teljesítés adatai:
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2
3


A B C D E F G H I J


Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Céltart. Teljesítés  -ebből beruh.  - ebből felúj.
Kiadások megoszlása (módosított ei.) Teljesítés adatai:


48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60


Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. 400 0
Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése 1 001 652 652
Napk.Otth.Óvoda és Bölcsőde Eszközök beszerzése, felújítása 1 125 618 1 743 1 125 618
Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése 3 131 3 118 3 118
Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése, felújítás 4 983 485 5 325 4 840 485
Helyi önkormányzat Szeghalmi FC pályázati önerő bizt. 4 356 4 356
Helyi önkormányzat Közműfejlesztési támogatás kifiz. 175 175
Polgármesteri Hivatal, helyi önk. Munkáltatói kölcsön, helyi támog. 4 000 3 800
Helyi önkormányzat Céltartalék 30 293


107 001 259 008 4 931 4 000 30 293
354 650 101 362 244 957


* Bruttó értékben


MINDÖSSZESEN: 405 233
Összesen:







Intézmények finanszírozása (2016.) 8.melléklet a ...../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez
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1
2
3
4
5
6


7
8
9


10
11


A B C D E
adat: ezer Ft.


Intézmény Teljesítés Mód. ei.
Eredeti Módosított %


Polgármesteri Hivatal 199 709          191 850          191 850          100,0


Intézményműködtető Központ 187 226          180 572          180 572          100,0
Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ 43 329            49 505            49 505            100,0
Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde 178 201          178 509          178 509          100,0
Nagy Miklós VK és SKMGY 23 329            26 118            26 118            100,0


ÖSSZESEN: 631 794          626 554          626 554          100,0


Előirányzat
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1


2
3
4
5
6
7
8
9


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


27
28
29
30


31


32


A B C D E F G H


Eredeti Módosított


1. Személyi juttatások (K1) 620 054 684 590 677 857 1 924 016 0 677 848
 - ebből foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 587 012 648 257 643 053 1 811 052 0 643 054
 - ebből külső személyi juttatások (K12) 33 042 36 333 34 804 112 964 0 34 794


2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2) 142 875 155 491 152 673 392 417 0 152 673
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 470 660 490 582 472 619 243 897 776 467 305


 - ebből készletbeszerzés (K31) 153 783 173 309 171 036 0 0 170 654
 - ebből kommunikációs szolgáltatások (K32) 6 756 6 468 6 061 0 0 6 061
 - ebből szolgáltatási kiadások (K33) 177 646 177 431 171 677 209 640 625 168 142
 - ebből kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 6 655 4 398 3 307 0 0 3 307
 - ebből különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 125 820 128 976 120 538 34 257 151 119 141


4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 21 078 19 802 10 084 0 0 10 084
 - ebből családi támogatások (K42) 4 756 3 480 3 480 0 0 3 480
 - ebből foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 0 0 0 0 0 0
 - ebből lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 0 0 0 0 0 0
 - ebből egyéb nem intézményi ellátások (K48) 16 322 16 322 6 604 0 0 6 604


5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 439 141 1 164 637 414 255 0 0 414 255
 - ebből elvonások és befizetések (K502) 0 4 163 4 163 0 0 4 163
 - ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 368 841 405 808 393 462 0 0 393 462
 - ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 11 500 16 630 16 630 0 0 16 630
 - ebből tartalékok (K513) 58 800 738 036 0 0 0 0


6. Beruházások (K6) 36 999 107 001 101 361 0 0 101 362
7. Felújítások (K7) 258 828 259 008 244 957 0 0 244 957
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 7 464 8 931 8 331 0 0 8 331


 - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 0 0 0 0 0
 - ebből felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre (K86) 4 000 4 000 3 800 0 0 3 800
 - ebből lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0
 - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 3 464 4 931 4 531 0 0 4 531


9. Költségvetési kiadások (K1+...+K8) 1 997 099 2 890 042 2 082 137 2 560 330 776 2 076 815


10.
Finanszírozási kiadások (K9) - intézményfinanszírozás, betételhelyezés, 
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 631 794 655 986 655 986 0 28 273 1 357 717


MegnevezésSsz.


előirányzat


Kötelezettség-
vállalás,más 


fizetési 
kötelezettség, 
költségvetési 


évben 
esedékes, 
végleges


Kötelezett-
ségvállalás,más 


fizetési kötelezett-
ség, költségvetési 


évet követően 
esedékes


Kötelezett-
ségvállalás,más 


fizetési kötelezett-
ség, költségvetési 


évet követően 
esedékes, végleges


Teljesítés 
összege
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1


2


A B C D E F G H


Eredeti Módosított
MegnevezésSsz.


előirányzat


Kötelezettség-
vállalás,más 


fizetési 
kötelezettség, 
költségvetési 


évben 
esedékes, 
végleges


Kötelezett-
ségvállalás,más 


fizetési kötelezett-
ség, költségvetési 


évet követően 
esedékes


Kötelezett-
ségvállalás,más 


fizetési kötelezett-
ség, költségvetési 


évet követően 
esedékes, végleges


Teljesítés 
összege


33


34
35
36
37
38
39


40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64


Eredeti Módosított


Ssz. Megnevezés


11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 078 721 1 212 075 1 212 068 0
 - ebből önkormányzatok működési támogatásai (B11) 788 079 825 311 825 311 0
 - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 290 642 386 764 386 757 0


12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 183 475 183 475 0
 - ebből önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21) 0 183 475 183 475 0
 - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről (B25) 0 0 0 0


13. Közhatami bevételek (B3) 324 800 411 533 411 533 0
 - ebből vagyoni típusú adók (B34) 24 000 29 067 29 067 0
 - ebből termékek és szolgáltatások adói (B35) 299 300 377 554 377 554 0
 - egyéb közhatalmi bevételek (B36) 1 500 4 912 4 912 0


14. Működési bevételek (B4) 208 902 250 060 248 195 0
 - ebből készletértékesítés ellenértéke (B401) 45 693 693 0
 - ebből szolgáltatások ellenértéke (B402) 2 400 22 246 21 262 0
 - ebből közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 23 744 5 685 5 676 0
 - ebből tulajdonosi bevételek (B404) 57 700 65 405 64 977 0
 - ebből ellátási díjak (B405) 83 624 98 324 97 991 0
 - ebből kiszámlázott forgalmi adó (B406) 36 539 47 775 47 752 0
 - ebből általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 1 500 3 724 3 667 0
 - ebből kamatbevételek (B4082) 2 800 2 248 2 248 0
 - ebből biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 342 342 0
 - ebből egyéb működési bevételek (B411) 550 3 618 3 587 0


15. Felhalmozási bevételek (B5) 10 000 35 772 35 772 736
16. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 4 268 4 268 220
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 2 500 4 664 3 980 8 294
18. Költségvetési bevételek (B1+...+B7) 1 624 923 2 101 847 2 099 291 9 250
19. Finanszírozási bevételek (B8) 1 003 970 1 444 181 1 444 181 0


 - ebből maradvány igénybevétele (B8131) 372 176 789 354 789 354 0
 - ebből államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 28 273 28 273 0
 - ebből központi, irányítószervi támogatás (B816) 631 794 626 554 626 554 0
 - ebből lekötött bankbetétek megszűntetése (B817) 0 0 0 0


Teljesítés összege
előirányzat


Költségvetési 
évben 


esedékes 
követelés


Költségvetési évet 
követően esedékes


1 212 068
825 311
386 757
183 475
183 475


0
403 161
28 527


371 382
3 252


242 751
693


20 615


2 083 444


5 573
64 414
94 797
46 815
3 667
2 248


2 145 912
789 354
28 273


626 554
701 731


342
3 587


34 401
3 608
3 980
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1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


A B C D E F G H


Megnevezés / Költségvetési szerv Önkormányzat
Polgármesteri 


Hivatal
Intézményműködtető 


Központ


Műv.- Sport és 
Szabadidő 
Központ


Napközi 
Otthonos Óvoda 


és bölcsőde


Nagy Miklós 
VK.és SKMGY


HELYI 
ÖNKORM.ÖSSZESEN


01. Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 926 127 211 9 108 457 116 173 659 20 293 794 213 730 1 037 212 2 072 954 063


02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 293 744 476 201 516 490 295 085 578 70 550 593 178 471 322 27 321 519 2 066 689 978


I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege 
(01-02)


632 382 735 -192 408 033 -178 911 919 -50 256 799 -178 257 592 -26 284 307 6 264 085


03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 511 296 444 194 734 101 180 621 574 51 762 632 179 495 657 26 633 676 2 144 544 084


04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1 357 717 440 0 0 0 0 0 1 357 717 440


II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 
(03-04)


153 579 004 194 734 101 180 621 574 51 762 632 179 495 657 26 633 676 786 826 644


A) Alaptevékenység maradványa 
(±I±II)


785 961 739 2 326 068 1 709 655 1 505 833 1 238 065 349 369 793 090 729


05. Vállalkozási tevékenység költségvetési 
bevételei


0 0 10 489 994 0 0 0 10 489 994


06. Vállalkozási tevékenység költségvetési 
kiadásai


0 0 10 125 669 0 0 0 10 125 669


III. Vállalkozási tevékenység költségvetési 
egyenlege (05-06)


0 0 364 325 0 0 0 364 325


07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási 
bevételei


0 0 1 369 212 0 0 0 1 369 212


08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási 
kiadásai


0 0 0 0 0 0 0


IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási 
egyenlege (07-08)


0 0 1 369 212 0 0 0 1 369 212


B) Vállalkozási tevékenység maradványa 
(±III±IV)


0 0 1 733 537 0 0 0 1 733 537


C) Összes maradvány (A+B) 785 961 739 2 326 068 3 443 192 1 505 833 1 238 065 349 369 794 824 266


D) Alaptevékenység 
kötelezettségvállalással terhelt 


maradványa
264 823 110 0 1 709 655 1 034 870 0 200 267 567 835


E) Alaptevékenység szabad maradványa 
(A-D)


521 138 629 2 326 068 0 470 963 1 238 065 349 169 525 522 894


F) Vállalkozási tevékenységet terhelő 
befizetési kötelezettség (B*0,1)


0 0 173 354 0 0 0 173 354


G) Vállalkozási tevékenység 
felhasználható maradványa (B-F)


0 0 1 560 183 0 0 0 1 560 183







Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, valamint a választott tisztségviselők összetételéről 11.melléklet a  .../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez


1
2
3
4
5
6
7


A B C D E F G H I J


Megnevezés
Átlagos statisztikai 
állományi létszám, 


éves


Törvény szerinti 
illetmények,, 
munkabérek


Normatív 
jutalmak, 
céljuttatás


Készenléti, 
ügyeleti, 


helyettesítési díj


Végkielégítés, 
jubileumi 
jutalom


Béren 
kívüli 


juttatások


Költségtéríté-
sek


Fogl.egyéb 
szem.jutta-


tásai


Választott 
tisztségviselők 


juttatásai
Köztisztviselők 25 69 918 13 803 0 1 241 3 977 2 103 2 281 0
Közalkalmazottak 89 193 903 1 556 666 1 622 6 142 1 408 2 578 0
Fizikai akalmazottak 38 59 198 5 086 94 0 2 544 596 2 891 0
Közfoglalkoztatottak 278 266 374 1 196 0 0 0 0 3 875 0
Választott tisztségviselők 9 0 0 0 0 0 0 0 24 013
Foglalkoztatottak összesen: 439 589 393 21 641 760 2 863 12 663 4 107 11 625 24 013







Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások 12.melléklet a ...../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez
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1


2
3


4
5
6


7


8
9


10
11


12
13


14


15
16
17
18


19
20


21
22


23
24
25
26


27
28


A B C D E F G H
1 2 3 4 5 6 7 8


A központi 
költségvetésből 
támogatásként 


rendelkezésre bocsátott 
összeg


Az 
önkormányzat 
által az adott 


célra 
ténylegesen 
felhasznált 


összeg


Az önkormányzat 
által fel nem 


használt, de a 
következő évben 


jogszerűen 
felhasználható 


összeg


Támogatás 
évközi 


változása 
(május 15.)


Támogatás 
évközi 


változása 
(október 1.)


Eltérés (8=4-3-6-7)


1. Helyi szervezési int.-hez kapcs.többletkiadások támogatása 6 620 259 6 620 259 0 0


2. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 
összesen 6 620 259 6 620 259 0 0


3. Lakossági közműfejlesztés támogatása 174 785 174 785 0 0
4. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2 300 000 0 2 300 000 0


5. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása 181 000 000 0 181 000 000 0


6. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 
összesen (4+5) 183 474 785 174 785 183 300 000 0


7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (3+6) 190 095 044 6 795 044 183 300 000 0
8. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 600 200 1 600 200 0 0
9. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 7 956 000 7 956 000 0 0


10. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 19 080 349 19 080 349 0 0
11. Szociális ágazati pótlék 17 376 419 17 376 419 0 0


12. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 
feladatainak támogatása 10 657 860 10 657 860 0 0


13. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő 
támogatása 515 906 515 906 0 0


14. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (12+13) 11 173 766 11 173 766 0 0
15. Szociális kiegészítő pótlék támogatása 24 021 127 23 868 990 0 -152 137
16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 16 562 959 16 562 959 0 0


17. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött 
felhasználású támogatásai összesen (7+8+..+11+14+15+16) 287 865 864 104 413 727 183 300 000 -152 137


18. A települési önkormányzatok működésének támogatása 111 184 398 111 184 398 0 0


19. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása, a II.4. jogcímek kivételével 148 957 900 150 388 934 0 -453 733 989 267 895 500


20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 223 444 736 204 577 488 0 -2 961 500 -16 084 792 179 044


21.
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított 
ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos 
feladatok támogatása 137 551 760 133 612 720 0 -1 333 000 0 -2 606 040


22. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 114 987 597 107 994 600 0 -5 768 997 -1 224 000
23. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 4 258 300 910 345 0 -1 963 765 -929 260 -454 930
24. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások 8 400 000 8 400 000 0 0 0 0


25. Helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz 
kapcsolódó támogatások összesen (18+….+24.) 748 784 691 717 068 485 0 -6 711 998 -21 793 782 -3 210 426


26. MINDÖSSZESEN: (17+25) 1 036 650 555 821 482 212 183 300 000 -6 711 998 -21 793 782 -3 362 563


Megnevezés
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32


33


34


35


36


A B C D
Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak


Eszközök


A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök


I. Immateriális javak


01 1. Vagyoni értékű jogok 2 927 3 183


02 2. Szellemi termékek


03 3. Immateriális javak értékhelyesbítése


04 I. Immateriális javak összesen: (04= 01+...+03) 2 927 3 183


05 II. Tárgyi eszközök


06 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 983 530 8 582 968


07 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 65 657 399 599


08 3. Tenyészállatok


09 4. Beruházások, felújítások 130 064 101 046


10 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése


11 II. Tárgyi eszközök összesen: (11=06+…10) 7 179 251 9 083 613


12 III. Befektetett pénzügyi eszközök


13 1. Tartós részesedések 48 746 48 746


14 - ebből: tartós részesedések jegybankban


15 - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 48 256 48 256


16 - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban


17 - ebből: tartós részesedések társulásban


18 - egyéb tartós részesedések 490 490


19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0


20 - ebből: államkötvények


21 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei


22 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0


23 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 
(23=13+19+22)


48 746 48 746


24 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök


25 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök


26 - ebből: immateriális javak


27 - ebből: tárgyi eszközök


28
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok


29
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
értékhelyesbítése


30 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 
összesen (30=25+29)


0 0


31 A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
összesen: (31=4+11+23+30)


7 230 924 9 135 542


32 B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
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38
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54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


A B C D


33 I. Készletek


34 1. Vásárolt készletek 5 182 5 993


35 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek


36 3. Egyéb készletek


36 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek


37 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok


38 I. Készletek összesen: (38=34+…37) 5 182 5 993


39 II. Értékpapírok


40 1. Nem tartós részesedések


41 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok


42 - ebből: kárpótlási jegyek


43 - ebből: kincstárjegyek


44 - ebből: államkötvények


45 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei


46 - ebből: befektetési jegyek


47 II. Értékpapírok összesen (47=40+41) 0 0


48 B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:
(48=38+47)


5 182 5 993


49 C) Pénzeszközök


50 I. Hosszú lejáratú betétek 0 0


51 1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek


52 2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek


53 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 907 2 528


54 1. Forintpénztár 1 907 2 528


55 2. Valutapénztár


56 3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök


57 III. Forintszámlák 874 876 868 740


58 1. Kincstáron kívüli forintszámlák 874 876 868 740


59 2. Kincstárban vezetett forintszámlák


60 IV. Devizaszámlák 0 0


61 1. Kincstáron kívüli devizaszámlák


62 2. Kincstárban vezetett devizaszámlák


63 V. Idegen pénzeszközök


64 C) Pénzeszközök összesen: (64=50+53+57+60+63) 876 783 871 268


65 D) Követelések


66 I. Költségvetési évben esedékes követelések


67 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről
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101
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A B C D


68
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson belülről


69
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről


70
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson belülről


71
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi
bevételre 11 587 8 372


72
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések
jövedelemadókra


73
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális
hozzájárulási adóra és járulékokra


74
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra


75
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni
típusú adókra 1 048 539


76
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és
szolgáltatások adóira 6 788 6 172


77
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb
közhatalmi bevételekre 3 750 1 661


78 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 7 490 5 445


79
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések
készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,
közvetített szolgáltatások ellenértékére 1 444 751


80
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi
bevételekre 979 563


81
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási
díjakra 3 227 3 194


82
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott
általános forgalmi adóra 1 177 937


83
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános
forgalmi adó visszatérítésére 25 0


84
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések
kamatbevételekre


85
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb
pénzügyi műveletek bevételeire


86
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által
fizetett kártérítésre


87
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb
működési bevételekre 638 0


88
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
bevételre 1 718 1 370


89
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális
javak értékesítésére


90
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok
értékesítésére 1 718 1 370


91
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi
eszközök értékesítésére


92
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések
értékesítésére


93
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre


94
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú
átvett pénzeszközre 930 661


95
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai
Uniótól


96
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől


97
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről 930 661


98
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
átvett pénzeszközre 950 684


99
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az
Európai Uniótól
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100
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől


101
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről 756 684


102
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási
bevételekre


103
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú
belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből


104
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési
célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből


105
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére


106
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú
lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire


107
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú
tulajdonosi kölcsönök bevételeire


108
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú
külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből


109
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési
célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből


110 I. Költségvetési évben esedékes követelések
összesen:(110=67+69+71+78+88+94+98+102)


22 675 16 532


111 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések


112
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési
célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről


113
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülről


114
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson
belülről


115
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülről


116
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi
bevételre


117
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
jövedelemadókra


118
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
szociális hozzájárulási adóra és járulékokra


119
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra


120
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
vagyoni típusú adókra


121
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
termékek és szolgáltatások adóira


122
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb
közhatalmi bevételekre


123
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési
bevételre 3 716 0


124
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, 


125
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
tulajdonosi bevételekre 2 926 0


126
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
ellátási díjakra


127
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
kiszámlázott általános forgalmi adóra 790 0


128
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
általános forgalmi adó visszatérítésére


129
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
kamatbevételekre


130
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb
pénzügyi műveletek bevételeire


131
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
biztosító által fizetett kártérítésre
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132
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb
működési bevételekre


133
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási bevételre 690 736


134
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
immateriális javak értékesítésére


135
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
ingatlanok értékesítésére 690 736


136
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb
tárgyi eszközök értékesítésére


137
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
részesedések értékesítésére


138
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre


139
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési
célú átvett pénzeszközre 220


140
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól


141
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől


142
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről 220


143
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú átvett pénzeszközre 6 925 8 294


144
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól


145
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől


146
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről 6 925 8 294


147
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések
finanszírozási bevételekre


148
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, 


149
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire


150
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, 


151
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 
összesen: 
(151=112+114+116+123+133+139+143+147)


11 331 9 250


152 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások


153 1. Adott előlegek 1 204 4 477


154 - ebből: immateriális javakra adott előlegek


155 - ebből: beruházásokra adott előlegek 2 561


156 - ebből: készletekre adott előlegek 477


157 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 72 172


158 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 857 1 267


159  - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 275 0


160
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások
elszámolása


161 3. Más által beszedett bevételek elszámolása


162 4. Forgótőke elszámolása 1 000 1 300
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168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


A B C D


163
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási
követelés elszámolása


164
6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett
ellátások megtérítésének elszámolása


165
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások elszámolása


166
8. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése
esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök


167
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök,
biztosítékok


168 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:
(168=153+160+161+…167)


2 204 5 777


169 D) Követelések összesen:(169=110+151+168) 36 210 31 559


170 E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 4 169 1 781


171 F) Aktív időbeli elhatárolások


172 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 287 233


173 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 134 579


174 3. Halasztott ráfordítások


175 F) Aktív időbeli elhatárolások 
összesen:(175=172+...174)


421 812


176 Eszközök összesen (176=31+48+64+169+170+175 8 153 689 10 046 955


Források


177 G) Saját tőke


178 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 10 050 624 10 050 624


179 II. Nemzeti vagyon változásai 17 671


180 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 543 495 543 495


181 IV. Felhalmozott eredmény -2 669 050 -2 442 481


182 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása


183 VI. Mérleg szerinti eredmény 21 005 1 694 174


184 G) Saját tőke összesen: (184=178+…183) 7 946 074 9 863 483


185 H) Kötelezettségek


186 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek


187
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi
juttatásokra 5 10


188
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat
terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra


189
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi
kiadásokra 18 410 5 314


190
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak
pénzbeli juttatásaira


191
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb
működési célú kiadásokra


192
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére
államháztartáson belülre


193
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési
célú támogatásokra az Európai Uniónak


194 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra


195 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra


196
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb
felhalmozási célú kiadásokra
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203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


A B C D


197
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztésére államháztartáson belülre


198
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak


199
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási
kiadásokra


200
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú
lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak


201
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid
lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak


202
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
kincstárjegyek beváltására


203
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven
belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására


204
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi
kötvények beváltására


205
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli
lejáratú belföldi értékpapírok beváltására


206
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére


207
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi
lízing kiadásaira


208
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi
értékpapírok beváltására


209
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek,
kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi
szervezeteknek


210
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek,
kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek


211
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
váltókiadásokra


212 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
összesen:(212=187+…191+194+…196+199)


18 415 5 324


213 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek


214
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
személyi juttatásokra


215
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra


216
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi
kiadásokra 1 357 776


217
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
ellátottak pénzbeli juttatásaira


218
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb
működési célú kiadásokra


219
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztésére államháztartáson belülre


220
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
működési célú támogatásokra az Európai Uniónak


221
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
beruházásokra


222
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
felújításokra


223
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb
felhalmozási célú kiadásokra


224
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztésére államháztartáson belülre


225
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
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232


233


234
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240
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251


252


253
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226
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra 29 432 28 272


227
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi
vállalkozásnak


228
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
kincstárjegyek beváltására


229
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
belföldi kötvények beváltására


230
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására


231
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
pénzügyi lízing kiadásaira


232
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
külföldi értékpapírok beváltására


233
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és
nemzetközi szervezeteknek


234
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek


235
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
váltókiadásokra


236
II. Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek 
összesen:(236=214+…218+221+…223+226)


30 789 29 048


237 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások


238 1. Kapott előlegek 83 854 73 344


239
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások
elszámolása


240 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 1 902 2 958


241 4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)


242
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási
kötelezettség elszámolása


243
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett
ellátások megtérítésének elszámolása


244
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett
hozzájárulás elszámolása


245 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
összesen:(245=238+…244)


85 756 76 302


246 H) Kötelezettségek összesen:(246=212+236+245) 134 960 110 674


247 I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások


248 J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások


249 J) Passzív időbeli elhatárolások 72 655 72 798


250 Források összesen (250=184+246+… 249) 8 153 689 10 046 955







Eredmény-kimutatás, 2016.
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1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


A B C
Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak


01. Közhatalmi eredményszemléletű
bevételek


391 375 393 020


02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése
nettó eredményszemléletű bevételei


116 913 120 654


03. Tevékenység egyéb nettó
eredményszemléletű bevételei


265 445 317 759


I. Tevékenység nettó 
eredményszemléletű bevétele 
(01+02+03)


773 733 831 433


04. Saját termelésű készletek
állományváltozása


0 0


05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0


II. Aktivált saját teljesítmények értéke
(±04+05)


0 0


06. Központi működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei


1 318 253 1 221 788


07. Egyéb működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei


386 414 389 957


08. Felhalmozási célú támogatások
eredményszemléletű bevételei


17 456 350


09. Különféle egyéb eredményszemléletű
bevételek


274 236 2 425 851


III. Egyéb eredményszemléletű
bevételek (06+07+08+09)


1 996 359 4 037 946


10. Anyagköltség 155 543 155 334


11. Igénybe vett szolgáltatások értéke 179 578 171 624


12. Eladott áruk beszerzési értéke 1 633 5 694


13. Eladott (közvetített) szolgáltatások
értéke


6 539 4 419


IV. Anyagjellegű ráfordítások
(10+11+12+13)


343 293 337 071


14. Bérköltség 606 427 612 581


15. Személyi jellegű egyéb kifizetések 65 523 66 132


16. Bérjárulékok 149 835 152 982


V. Személyi jellegű ráfordítások
(14+15+16)


821 785 831 695
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23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


A B C


VI. Értékcsökkenési leírás 298 294 301 926


VII. Egyéb ráfordítások 1 288 963 1 706 762


A) Tevékenység eredménye (I±II+III-
IV-V-VI-VII.)


17 757 1 691 925


17. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0


18. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
eredményszemléletű bevételek


3 084 2 249


19. Pénzügyi műveletek egyéb
eredményszemléletű bevételei


0 0


- ebből: árfolyamnyereség 0 0


VIII. Pénzügyi műveletek 
eredményszemléletű bevételei 
(17+18+19)


3 084 2 249


20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű
ráfordítások


146 0


21. Részesedések, értékpapírok,
pénzeszközök értékvesztése


-310 0


22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai


- ebből: árfolyamveszteség


IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
(20+21+22)


-164 0


B) Pénzügyi műveletek eredménye
(VIII-IX.)


3 248 2 249


C) Mérleg szerinti  eredmény (=±A±B) 21 005 1 694 174







Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása 15.melléklet a .../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez
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1


2
3
4
5
6
7
8
9


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


A B C D E F G
1. 2. 3. 4. 5. 6. 9.


Sor-
szám Megnevezés


Immat 
javak


Ingatlanok és 
vagy. ért. jog 


Gépek, berend. , 
felszerelések,járművek


Beruházások, 
felújítások Összesen


1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró) 61 398 9 635 703 403 752 130 064 10 230 917
2. Immat.javak beszerzése, nem aktivált beruházások 1 387 0 0 804 2 191
3. Nem aktivált felújítások 0 0 0 67 587 67 587
4. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 1 673 363 361 147 0 2 034 510
5. Térítésmentes átvétel 0 424 408 4 883 1 755 036 2 184 327
6. Alapításkori átvétel, vagy.kezelésbe vétel miatti átv. 0 395 548 4 843 0 400 391
7. Egyéb növekedés 0 0 36 33 340 33 376
8. Összes növekedés (8=2+…+7) 1 387 2 493 319 370 909 1 856 767 4 722 382
9. Értékesítés 118 24 751 260 0 25 129
10. Hiány, selejtezés, megsemmisülés 1 589 0 11 811 0 13 400
11. Térítésmentes átadás 0 424 408 4 858 0 429 266
12. Alapításkori átadás, vagy.kezelésbe adás miatti átadás 0 276 095 106 625 0 382 720
13. Egyéb csökkenés 0 420 580 1 885 785 1 886 785
14. Összes csökkenés (14=9+…+13) 1 707 725 674 124 134 1 885 785 2 737 300
15. Bruttó érték összesen: (15=1+8-14) 61 078 11 403 348 650 527 101 046 12 215 999
16. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 58 470 2 652 174 338 095 0 3 048 739
17. Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 078 269 417 31 583 0 302 078
18. Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 1 654 101 210 118 750 0 221 614
19. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya(19=16+17-18) 57 894 2 820 381 250 928 0 3 129 203
20. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 0 0
21. Terven felüli értékcsökkenés növekedés 52 0 259 0 311
22. Terven felüli értékcsökk visszaírás, kivezetés 52 0 259 0 311
23. Terven felüli értékcsökk.záró állománya (23=20+21-22) 0 0 0 0 0
24. Értékcsökkenés összesen (24=19+23) 57 894 2 820 381 250 928 0 3 129 203
25. Eszközök nettó értéke (25=15-24) 3 184 8 582 967 399 599 101 046 9 086 796
26. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 55 014 21 212 274 797 0 351 023







Az eszközök értékvesztésének alakulása 16.melléklet a  ..../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez
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1


2
3
4


5
6
7
8
9


10
11


12
13


A B C D E F G H
1 2 3 4 5 6 7 8


Ssz. Megnevezés


Nyitó 
adatok, 


bekerülési 
érték


Nyitó adatok, 
értékvesztés


Tárgyidőszakban 
elszámolt 


értékvesztés


Tárgyidőszakban 
visszaírt 


értékvesztés


Záró 
adatok, 


bekerülési 
érték


Záró adatok, 
értékvesztés


1. Adott előlegek 1 205 0 0 0 4 477 0
2. Tartós részesedések 48 746 0 0 0 48 746 0


3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok 0 0 0 0 0 0


4. Készletek 5 182 0 0 0 5 993 0
5. Lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0
6. Kincstáron kívüli forintszámlák 874 876 0 0 0 868 740 0
7. Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 0 0 0 0


8.
Követelések a követelés jellegű 
sajátos elszámolások kivételével 132 907 98 902 3 874 18 452 110 106 84 324


9. Nem tartós részesedések 0 0 0 0 0 0


10.
Forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0


11. Összesen (1+….+10.) 1 062 916 98 902 3 874 18 452 1 038 062 84 324







Kiegészítő tájékoztató adatok 17.melléklet a .../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez


30/40.oldal


1


2


3


4


5


6


7


8


9
10
11
12
13


14


15


16


17
18
19


20
21
22


A B C
Megnevezés Összeg (eFt, fő)


1. Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói 
kifizetés 5 191


2. Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben 
részesülők száma 286


3.
A költségvetési év január hónapban 
elszámolt, a megelőző év december 
hónapra járó bruttó személyi juttatás


53 312


4.


A költségvetési év január hónapban 
elszámolt, a megelőző év december 
hónapra járó bruttó személyi juttatás 
járulékai


11 599


5.


A költségvetési évet követő év január 
hónapban elszámolt és január 15-ig 
pénzügyileg teljesült, a költségvetési év 
december hónapra járó bruttó személyi 
juttatás


53 030


6.


A költségvetési évet követő év január 
hónapban elszámolt és január 15-ig 
pénzügyileg teljesült, a költségvetési év 
december hónapra járó bruttó személyi 
juttatás járulékai


11 610


7.


A költségvetési év január hónapban 
elszámolt, a megelőző év december havi 
szociális hozzájárulási adó összege (a 
szociális hozzájárulási adó január hónapot 
követően teljesített összegével együtt)


11 214


8.


A költségvetési év január hónapban 
elszámolt, a megelőző év december havi 
egészségügyi hozzájárulás összege (a 
szociális hozzájárulási adó január hónapot 
követően teljesített összegével együtt)


267


9.  5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 18 349
10.  18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 28 231
11.  27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 505 444
12. Fordított általános forgalmi adó 492


13.  - ebből beruházásokhoz, felújításokhoz 
kapcsolódó 130


14.  - ebből vásárolt termékekhez és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 362


15.
Tárgyévben behajthatatlan követelésként 
leírt összeg és elengedett követelés 
összege


1 534


16. Az államháztartáson belülről 
térítésmentesen átvett eszköz 2 184 327


17. - bruttó értéke 2 184 327
18. - halmozott értékcsökkenése 0


19. Az államháztartáson belülre térítésmentesen 
átadott eszköz 429 251


20. - bruttó értéke 429 266
21. - halmozott értékcsökkenése 15







Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (2016.) 18.melléklet a  ../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez


1
2
3
4
5
6
7
8


A B C
Sorszám Bevételi jogcím Összeg
1. Térítési díjak elengedése, kártérítések elengedése 0
2. Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése 0
3. Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség 0
4. Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 6 140 643
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése 0


Összesen: 6 140 643







Kimutatás a több éves kihatású kiadásokról
adatok: eFt


19.melléklet a ../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez


32/40.oldal


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


A B C D E F G H
M e g n e v e z é s 2016.év 2016.év 2016.év 2017. 2018. 2019. 2017-2019


Eredeti Mód. ei. Tény év év év év
Mindösszesen


Felhc.célú tám.ért.kiadások,pénze. átadások 0 0 0 0 0 0 0


Kezességvállalások


Kezességvállalások összesen: 0 0 0 0 0 0 0


Felhalmozási kiadások : 0 0 0 0 0 0 0


Kötelezettségek mindösszesen: 0 0 0 0 0 0 0







A költségvetési engedélyezett létszámkeret és a létszám alakulása 20.melléklet a ../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez


33/40.oldal


1


2
3
4
5
6
7


8


9


A B C D E F G H


Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal


Intézmény-
működtető 
Központ


Művelődési, 
Sport- és 


Szabadidő 
Központ


Napközi 
Otthonos 
Óvoda és 
Bölcsőde


Nagy 
Miklós VK 


és 
SKMGY


Helyi 
önkormányzat 


összesen:


Köztisztviselők 0 25 0 0 0 0 25
Közalkalmazottak 5 0 27 6 44 7 89
Fizikai alkalmazottak 7 17 7 3 4 0 38
Közfoglakoztatottak 285 0 0 0 0 0 285
Választott tisztségviselők 9 0 0 0 0 0 9
Költségvetési engedélyezett létszámkeret 
az időszak végén 12 47 34 9 49 7 158


Munkajogi zárólétszám az időszak végén 299 42 34 9 48 6 438


Átlagos statisztikai állományi létszám (éves)







Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása, 2016. 21.melléklet a ../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez


34/40.oldal


1
2
3


4


5


6


7
8
9


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
50
51
52


53
54


55
56
57
58
59
60
61


62
63
64


65


66
67


68
69


70


71


72


73


74


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA
ÖSSZESEN:


Fők.szla Megnevezés Bruttó ért. Értékcs./ért.v. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért.
11112 Korl.forg.képes vagyoni ért.jog aktivált áll. 36 142 4 140 32 002 2 481 672 630 541 1 851 131 3 431 119 2 211 528 1 219 591 83 600 20 557 63 043 31 417 13 621 17 796


111912
Korl.forg.képes "0"-ra leírt vagyoni jogok aktivált 
állománya 25 386 508 25 386 508 0 5 049 714 5 049 714 0 186 650 186 650 0 166 250 166 250 0 311 450 311 450 0 295 354 295 354 0


111914
Kisértékű "0"-ra leírt vagyoni jogok aktivált 
állománya 285 600 285 600 0 28 268 28 268 0


111982
Korl.forg.képes "0"-ra leírt üzemeltetésre adott 
vagyoni jog 19 920 19 920 0


112912
Korl.forg.képes "0"-ra leírt szellemi termékek 
aktivált állománya 6 250 000 6 250 000 0 17 033 850 17 033 850 0 0 0


A/I. Immateriális javak összesen: 31 692 570 31 660 568 32 002 24 565 236 22 714 105 1 851 131 186 650 186 650 0 3 597 369 2 377 778 1 219 591 680 650 617 607 63 043 355 039 337 243 17 796 3 183 563
121111 Forg.képtelen,  KNVT földterület 86 993 870 86 993 870 0
121112 Korl.forg.képes földterület 3 733 618 3 733 618 0 10 977 229 10 977 229
121113 Földterület, üzleti 64 848 050 64 848 050


12112111 Forg.képt., KNVT lakótelkek 412 758 412 758
1211212 Korl.forg.képes lakótelkek 3 203 069 3 203 069 5 436 104 5 436 104 3 922 594 0 3 922 594 20 149 831 0 20 149 831 2 024 551 2 024 551
1211213 Lakótelkek, üzleti 15 102 813 15 102 813
1211222 Korl.forg.képes  egyéb telkek 3 310 000 3 310 000 3 321 711 3 321 711
1211223 Egyéb telkek, üzleti 22 211 000 22 211 000


12113111 Forg.képt., KNVT lakóépület 21 079 103 1 135 643 19 943 460
1211312 Korl.forg.képes lakóépületek 170 000 151 797 18 203 589 000 41 278 547 722
1211313 Lakóépületek, üzleti 254 404 776 55 525 782 198 878 994


12113311 Forg.képt., KNVT egyéb épület 16 445 746 3 608 191 12 837 555
1211332 Korl.forg.képes egyéb épületek 165 890 937 40 889 095 125 001 842 39 363 054 14 787 247 24 575 807 157 341 492 34 590 306 122 751 186 407 074 000 51 733 706 355 340 294 181 052 590 71 989 517 109 063 073 132 865 604 38 893 894 93 971 710
1211333 Egyéb épületek, üzleti 77 150 445 20 232 307 56 918 138


12114111 Forg.képt., KNVT ültetvény 4 962 000 0 4 962 000
1211412 Korl.forg.képes ültetvény 234 046 947 944 931 233 102 016
1211421 Forg.képt.erdő, KNVT 537 000 0 537 000
1211423 Erdő, üzleti 6 926 000 0 6 926 000
1211442 Korl.forg.képes építmény 69 000 69 000


12114411 Forg.képt., KNVT építmény 30 148 623 1 221 480 28 927 143
12114911 Forg.képt., KNVT egyéb építmény 5 196 472 366 1 699 176 744 3 497 295 622


1211492 Korl.forg.képes egyéb építmény 44 252 755 15 379 527 28 873 228 3 232 223 552 606 2 679 617 4 436 123 472 918 3 963 205 24 328 000 4 705 367 19 622 633 3 730 746 426 439 3 304 307 340 564 970 93 120 164 247 444 806
1211493 Egyéb építmény, üzleti 115 876 589 11 671 199 104 205 390
1218222 Korl.forg.képes, egyéb telkek, üzemelt.adott 39 442 000 39 442 000
1218332 Korl.forg.képes, egyéb épület, üzemelt.adott 158 620 613 24 849 973 133 770 640


1218492 Korl.forg.képes egyéb építmények, üzemelt.ad. 3 475 415 832 613 067 449 2 862 348 383 0 0 0 0
121923311 "0"-ig leírt forg.képt.egyéb épület, KNVT 5 264 367 5 264 367 0


12192332 "0"-ig leírt korl.forg.képes egyéb épület 100 000 100 000 0
12192333 "0"-ig leírt egyéb épület, üzleti 2 087 000 2 087 000 0


121924911 "0"-ig leírt forg.képt.egyéb építmény, KNVT 953 000 953 000 0
12192492 "0"-ig leírt korl.forg.képes egyéb építmény 10 961 141 10 961 141 0 825 000 825 000 0 204 000 204 000 0 188 000 188 000 0 465 000 465 000 0
12192493 "0"-ig leírt egyéb építmény, üzleti 165 000 165 000 0 0 0 0


A/II/1 Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok összesen: 10 061 087 418 2 507 284 626 7 553 802 792 47 330 988 16 206 131 31 124 857 167 417 719 35 267 224 132 150 495 435 393 594 56 439 073 378 954 521 205 221 167 72 703 956 132 517 211 486 897 354 132 479 058 354 418 296 8 582 968 172


131112 Korl.forg.képes informatikai eszk.
131113 Informatikai eszk., üzleti 974 106 291 258 682 848 1 669 732 879 565 790 167 429 295 69 339 359 956 463 434 68 388 395 046
131114 Informatikai eszk., kisértékű 0 0 1 017 495 1 017 495 0 223 622 223 622 0
131122 Korl.forg.képes egyéb gép, berendezés 0 0 25 834 737 12 496 538 13 338 199 923 649 334 954 588 695
131123 Egyéb gép, berendezés, üzleti 30 470 941 7 210 528 23 260 413 805 649 385 533 420 116 3 272 545 1 637 659 1 634 886 100 000 61 615 38 385 6 459 185 4 639 918 1 819 267
131124 Egyéb gép, berendezés, kisértékű 13 723 037 13 723 037 0 1 503 817 1 503 817 0 2 491 922 2 491 922 0 242 163 242 163 0 4 857 885 4 857 885 0 2 634 545 2 634 545 0
131132 Korl.forg.képes kulturális gép 0 68 000 68 000
131133 Kulturális gép, üzleti 715 000 715 000 33 609 0 33 609


1311311 Forg.képtelen kulturális gép, KNVT 5 206 623 5 206 623
1311411 Forg.képtelen hangszerek, KNVT 0 116 000 0 116 000


131163 Járművek, üzleti forgalomképes 27 082 433 17 056 968 10 025 465 4 156 681 2 689 884 1 466 797 299 205 40 712 258 493


131812
Korl.forg.képes, üzemeltetésre átadott 
inform.eszköz 15 196 692 13 702 15 182 990


131813 Üzemeltetésre átadott inform.eszköz, üzleti


131822
Korl.forg.képes, üzemeltetésre átadott egyéb 
gép 324 226 342 5 959 396 318 266 946


131823 Üzemeltetésre átadott egyéb gép üzleti 11 990 746 7 060 319 4 930 427
131824 Üzemeltetésre átadott egyéb gép kisértékű 1 1 0


1319112 "0"-ig leírt korl.forg.képes informatikai eszk. 11 368 327 11 368 327 0
1319113 "0"-ig leírt informatikai eszk., üzleti 8 607 560 8 607 560 0 12 525 349 12 525 349 0 2 003 228 2 003 228 0 5 382 113 5 382 113 0 254 963 254 963 0 3 326 614 3 326 614 0
1319122 "0"-ig leírt korl.forg.képes egyéb gép 11 500 290 11 500 290 0
1319123 "0"-ig leírt egyéb gép üzleti 26 685 194 26 685 194 0 6 351 955 6 351 955 0 1 417 032 1 417 032 0 1 804 203 1 804 203 0 6 348 001 6 348 001 0


13191311
Forg.képtelen,kulturális aktivált állománya, 
KNVT 76 800 76 800 0


1319162 "0"-ra leírt, korl.forg.képes járművek 7 394 000 7 394 000 0 3 166 667 3 166 667 0
1319163 "0"-ig leírt járművek, üzleti 8 463 850 8 463 850 0 5 711 000 5 711 000 0 240 000 240 000 0


1319813
"0"-ig leírt informatikai gép, üzleti, 
korl.forg.képes 597 106 597 106 0


1319822
"0"-ig leírt egyéb gép, üzemelt.átadott, 
korl.forg.képes 29 085 255 29 085 255 0


1319823 "0"-ig leírt egyéb gép, üzemelt.átadott, üzleti 11 028 290 11 028 290 0


A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek össz.: 521 447 176 143 176 464 378 270 712 28 567 502 27 357 219 1 210 283 9 614 022 7 619 180 1 994 842 7 991 913 7 558 482 433 431 62 581 045 47 592 049 14 988 996 20 325 230 17 625 166 2 700 064 399 598 328


1515 Forg.képes erdő  befejezetlen beruházása 1 014 090 1 014 090


1522
Korl.forg.képes épületek  befejezetlen 
beruházása 81 188 857 81 188 857


1511
Forg.képt.egyéb célú telek befejezetlen 
beruházásai 0 787 098 0 787 098


1513
Forg.képt.egyéb építmény befejezetlen 
beruházásai 5 816 350 5 816 350


1514
Korl.forg.képes egyéb építmények befejezetlen 
beruházásai 1 172 180 1 172 180


1521 Korl.forg.képes épületek befejezetlen felújításai 0


NAGY MIKLÓS VK. ÉS SKMGY INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT MŰV., Sport és Szabadidő KÖZPONTÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, BÖLCSŐDE







Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása, 2016. 21.melléklet a ../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez


35/40.oldal
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA


1524
Forg.képt.egyéb építmény befejezetlen 
felújításai 6 199 957 6 199 957


1525 Forg.képes épület befejezetlen felújításai 0


1516
Forg.képes egyéb építmény  befejezetlen 
beruházása 4 867 700 4 867 700


A/II/4 Beruházások, felújítások összesen: 100 259 134 0 100 259 134 787 098 0 787 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 046 232
A/II Tárgyi eszközök összesen: (A/II/1..+A/II.4) 10 682 793 728 2 650 461 090 8 032 332 638 76 685 588 43 563 350 33 122 238 177 031 741 42 886 404 134 145 337 443 385 507 63 997 555 379 387 952 267 802 212 120 296 005 147 506 207 507 222 584 150 104 224 357 118 360 9 083 612 732


162
Forg.képes részesedések nem 
pü.vállakozásokban 560 000 310 000 250 000


162
Korl.forg.képes részesedések nem 
pü.vállakozásokban 48 006 000 48 006 000


163 Forg.képes részesedések pü.vállakozásokban 490 000 490 000
A/III/1 Tartós részesedések összesen 49 056 000 310 000 48 746 000 0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 49 056 000 310 000 48 746 000 0 0 0 48 746 000


01111192
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott vagyoni ért.jog, "0"-ra leírt 26 520 26 520 0


01111292


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott szellemi termékek, "0"-ra 
leírt 6 892 317 6 892 317 0


01111293
Vagyonkezelésbe, koncesszióba adott szellemi 
termékek, "0"-ra leírt, üzleti 3 084 365 3 084 365 0


01131112
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott informatikai eszköz 4 505 684 3 442 853 1 062 831


01131912


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott "0"-ra leírt informatikai 
eszköz 58 540 715 58 540 715 0


01131122
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott egyéb gép 30 334 815 15 429 960 14 904 855


01131922
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott "0"-ra leírt egyéb gép 33 628 951 33 628 951 0


01131923
Vagyonkezelésbe, koncesszióba adott "0"-ra 
leírt egyéb gép, üzleti 2 210 613 2 210 613 0


011311311
Forg.képtelen, vagyonkezelésbe, koncesszióba 
adott kulturális gép, KNVT 25 820 0 25 820


01131962
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott "0"-ra leírt járművek 6 600 000 6 600 000 0


011211222
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott egyéb telkek 11 137 324 11 137 324


011211322
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott épület 68 997 779 13 498 114 55 499 665


011211332
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott egyéb épület 229 778 035 79 506 259 150 271 776


011211492
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott egyéb építmény 12 143 000 2 805 574 9 337 426


011219492
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott egyéb építmény, "0"-ra leírt 646 500 646 500 0


A/IV
Vagyonkezelésbe, koncesszióba adott 
eszközök 468 552 438 226 312 741 242 239 697 0 0 0 242 239 697


A.)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
BEFEKT.ESZK. ÖSSZ.:(A/I+A/II+A/III) 10 763 542 298 2 682 431 658 8 081 110 640 101 250 824 66 277 455 34 973 369 177 218 391 43 073 054 134 145 337 446 982 876 66 375 333 380 607 543 268 482 862 120 913 612 147 569 250 507 577 623 150 441 467 357 136 156 9 135 542 295
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.:(eFt) 8 081 111 34 973 134 145 380 608 147 569 357 136 9 135 542


TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV


B.) 
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.:(Ft) 0 0 0 0 5 992 754 0 5 992 754


I. Készletek 0 5 992 754
II. Értékpapírok 0
C.) PÉNZESZKÖZÖK 864 354 809 2 070 989 277 232 131 914 3 385 888 1 046 864 871 267 696


1.Hosszú lejáratú betétek
2.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 886 345 720 270 188 485 84 745 452 990 194 960
3.Kincstáron kívüli forintszámlák 863 468 464 1 350 719 88 747 47 169 2 932 898 851 904
4.Devizaszámlák 0
5.Idegen pénzeszközök 0


D.) KÖVETELÉSEK 22 941 789 3 339 992 428 999 154 377 4 056 375 637 974 31 559 506
1.Költségvetési évben esedékes követelések 11 808 265 30 445 4 056 375 637 275
2.Költségvetési évet követően esedékes 
követelések 6 637 839 2 611 998
3.Követelés jellegű sajátos elszámolások 4 495 685 697 549 428 999 154 377
4.Egyéb követelések 699


E.) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 397 445 205 659 531 834 63 078 300 431 282 862 1 781 309
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 266 297 168 747 35 014 341 600 0 0 811 658


1.Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli 
elhatárolása 232 837
2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli 
elhatárolása 33 460 168 747 35 014 341 600 0
3.Halasztott ráfordítások 0 0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F): 8 969 070 980 40 758 756 135 418 416 381 298 512 161 304 698 359 103 856 10 046 955 218


FORRÁSOK
G.) SAJÁT TŐKE 8 828 131 948 27 555 174 120 179 319 379 408 802 152 029 805 356 178 166 9 863 483 214


1.Nemzeti vagyon induláskori értéke 8 621 794 589 98 803 373 174 250 443 447 004 099 258 612 307 450 159 790
2.Nemzeti vagyon változásai 17 671 053
3.Egyéb eszközök induláskori értéke és 
változásai 534 170 497 3 144 787 1 043 897 1 893 554 617 586 2 624 671
4.Felhalmozott eredmény -2 040 151 587 -74 576 591 -51 346 075 -60 423 901 -106 010 207 -109 972 553
5.Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0
6.Mérleg szerinti eredmény 1 694 647 396 183 605 -3 768 946 -9 064 950 -1 189 881 13 366 258


H.) KÖTELEZETTSÉGEK 106 979 265 725 292 0 200 2 856 907 112 086 110 673 750







Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása, 2016. 21.melléklet a ../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA
1.Költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek 2 354 411 0 200 2 856 907 112 086
2.Költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek 29 048 152
3.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 75 576 702 725 292
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI 
ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0


I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0


J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 33 959 767 12 478 290 15 239 097 1 889 510 6 417 986 2 813 604 72 798 254
1.Eredményszemléletű bevételek passzív 
időbeli elhatárolása
2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli 
elhatárolása 33 959 767 12 478 290 15 239 097 1 889 510 6 417 986 2 813 604
3.Halasztott eredményszemléletű bevételek 0
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (G+H+I+J) 8 969 070 980 40 758 756 135 418 416 381 298 512 161 304 698 359 103 856 10 046 955 218


MEGNEVEZÉS Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték


Korlátozottan forg.képes vagyon 4 595 244 877 780 953 940 3 814 290 937 71 896 224 38 920 236 32 975 988 167 604 369 35 453 874 132 150 495 438 990 963 58 816 851 380 174 112 257 554 238 111 567 785 145 986 453 488 147 774 133 122 987 355 024 787
Forgalom képtelen vagyon 5 368 475 456 1 711 359 425 3 657 116 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 000 0 116 000 76 800 76 800 0
Üzleti,forgalom képes vagyon 685 839 793 176 395 255 509 444 538 27 063 685 25 853 402 1 210 283 7 122 100 5 127 258 1 994 842 7 749 750 7 316 319 433 431 4 651 644 3 184 847 1 466 797 16 466 614 14 355 245 2 111 369
Befejezetlen beruházások, felújítások 100 259 134 0 100 259 134 787 098 0 787 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kisértékű vagyonelem 13 723 038 13 723 038 0 1 503 817 1 503 817 0 2 491 922 2 491 922 0 242 163 242 163 0 6 160 980 6 160 980 0 2 886 435 2 886 435 0
Nemzeti vagyonba tartozó eszközök 
összesen: 10 763 542 298 2 682 431 658 8 081 110 640 101 250 824 66 277 455 34 973 369 177 218 391 43 073 054 134 145 337 446 982 876 66 375 333 380 607 543 268 482 862 120 913 612 147 569 250 507 577 623 150 441 467 357 136 156


Korlátozottan forg.képes vagyon 6 019 438 445 1 158 835 673 4 860 602 772
Forgalom képtelen vagyon 5 368 668 256 1 711 436 225 3 657 232 031
Forgalom képes vagyon 748 893 586 232 232 326 516 661 260
Befejezetlen beruházások, felújítások 101 046 232 0 101 046 232
Kisértékű vagyonelem 27 008 355 27 008 355 0
Összesen: 12 265 054 874 3 129 512 579 9 135 542 295


A VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG ÉS INTÉZMÉNYEK SZERINTI MEGOSZLÁSA


AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA
(Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök)







22.melléklet a ../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez
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A B C D E
Az önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok


MEGNEVEZÉS Részesedés összege
Alföldvíz ZRt. 48 006 000
Békés Manifest Kht. 250 000
OTP NyRt. 490 000
ÖSSZESEN: 48 746 000


forgalomképes
forgalomképes,pénzügyi


adat: Ft
Megjegyzés


korlátozottan forgalomképes







Pénzkészlet változása (Ft) 23.melléklet a .../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez
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A B
Megnevezés Összeg


Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forint bankszámlák egyenlege) 874 876 181
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forintpénztár, betétk.egyenlege) 1 906 655
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen: 876 782 836
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Forint bankszámlák egyenlege) 868 739 901
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Forintpénztár, betétk.egyenlege) 2 527 795
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen: 871 267 696







Adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása a Gst. 3.§ szerint 24.melléklet a ../2017.(IV.25.)ökt.rendelethez
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A B C


Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 
folyósítás, átvállalás napjától a 
végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 
tőketartozása 0 0
A számvitelről szóló törvény (a 
továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír forgalomba 
hozatala a forgalomba hozatal napjától a 
beváltás napjáig, kamatozó értékpapír 
esetén annak névértéke, egyéb értékpapír 
esetén annak vételára 0 0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a 
beváltás napjáig, és annak a váltóval 
kiváltott kötelezettséggel megegyező, 
kamatot nem tartalmazó értéke 0 0


A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői 
félként történő megkötése a lízing 
futamideje alatt, és a lízingszerződésben 
kikötött tőkerész hátralévő összege 0 0


A visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvételi szerződés eladói 
félként történő megkötése - ideértve az 
Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a 
kikötött visszavásárlási ár 0 0
A szerződésben kapott, legalább 
háromszázhatvanöt nap időtartamú 
halasztott fizetés, részletfizetés, és a még 
ki nem fizetett ellenérték 0 0
Hitelintézetek által, származékos 
műveletek különbözeteként az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a 
továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett 
fedezeti betétek, és azok összege 0 0


Belföldi 
kötelezettség


Külföldi 
kötelezettségÜgylet megnevezése
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EU-s projekt neve, azonosítója:


Források 2016. 2017. 2017.után Összesen
Saját forrás


-  ebből központi támogatás
EU-s forrás * 2 283 675 2 283 675
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás


Források összesen: 2 283 675 0 0 2 283 675


Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017.után Összesen
Személyi jellegű 0
Beruházások, beszerzések 0
Szolgáltatások igénybe vétele 0
Adminisztratív költségek 0
Összesen: 0 0 0 0


* 7500 Euro


A kiadások a 2015-ben merültek fel, a projekt utófinanszírozott volt.


Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  


Európa a Polgárokért -Testvértelepülések találkozója


Adatok forintban!





		Tartalomjegyzék

		1.mell.

		2.mell.

		3.mell.

		4.mell.

		5.mell.

		6.mell.

		7.mell.

		8.mell.

		9.mell.

		10.mell.

		11.mell.

		12.mell.

		13.mell.

		14.mell.

		15.mell.

		16.mell.

		17.mell.

		18.mell.

		19.mell.

		20.mell.

		21.mell.

		22.mell.

		23.mell.

		24.mell.

		25.mell.






Mk-1


Má-1


Erdőterület


Meglévő     Tervezett


Eg


Egk


Ev


Má-2


Má-3


Mezőgazdasági terület


Má-gy2


Mk-2


Má-gy1


Védelmi


Gazdasági


Korlátozott funkciójú gazdasági


Általános - szántó


Korlátozott funkciójú általános - szántó


Védendő tájhasználatú általános - szántó


Általános - gyep


Korlátozott funkciójú általános - gyep


Védendő tájhasználatú általános - gyep


Kertes


Korlátozott funkciójú kertes


Jelmagyarázat:


Vízgazdálkodási terület


V Folyó, tó, csatorna, vízmű telep, hullámtér, töltés


Árvízvédelmi vésztározó és szükségtározó területe


Fakadóvizes terület


Természetközeliterület


Természetközeli terület


Művi értékvédelem


Táj és természetvédelem


232 Régészeti terület határa


Nemzeti park terület határa


Natura2000 területhatára


Országos jelentőségű védett természeti terület


LINEÁR öntözőrendszerrel ellátott szántóterület


Má-gy3


Tk


Egyéb


SZ


SZT


R


50,00


D


Védőtávolság
50 m


Helyi védelemre javasolt természeti emlék


Szennyvíztisztítómű


Hulladékudvar


Rekultiválandó terület


Utak védőtávolsága


Állati hulladék gyűjtő hely


Légi védősáv60,00


Kötelező fásítás


Helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa


Beültetési kötelezettség


Belterület határa


Lakóterület


Falusias


Vonalas szabályozási elemek


Szabályozási vonal


Övezet határa


Beépítésre szánt területek


Lf


Ipari park


Ipari (meglévő és bővítése)


Gazdasági terület


Gksz-2


Gip-1


Gip-2


Gip-3


Kereskedelmi, szolgáltató


Ipari (lakóterülettel határos)


Szabályos osztású falusias


Hulladékudvar


Szennyvíztisztító telep


Mezőgazdasági üzemi terület


Temető


Állati hulladék gyűjtő hely


BányaKb


Kmü


Kh


Ksz


Kt


Ká


Közlekedési terület


Különleges terület- beépítésre szánt


Beépítésre nem szánt területek


Különleges terület - beépítésre nem szánt


Közművek


G


V


Távlatban regionális rendszerben csatlakozó vízvezeték


Nagy-középnyomású gázvezeték


Ivóvíz gerincvezeték meglévő


Villamos elosztóhálózat (120-400 kV)


Szennyvízgyűjtő csatorna (nyomó-, vákumos)


Vízműkutak


Gázfogadó állomás


Vízmű


Víztározó, víztorony


Köu-1 Közúti közlekedési terület - országos főút


Közúti közlekedési terület - országos mellékútKöu-2


Kök


Köl Légi közlekedési terület


Vasúti közlekedésiterület


Tervezett kerékpárút


Tervezett iparvágány


Kötöttpályás tömegközlekedés


Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határa


Lfsz


Közigazgatási terület határa


Módosítással érintett terület határa








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


BEJELENTÉSEKHEZ 
(TÁJÉKOZTATÓ) 


A Képviselő-testület 2016. április 24-ei soron következő testületi ülésére 
 
 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatjuk Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szeghalom Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be az EFOP-4.1.8-16- „ A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései „ című pályázati felhívásra.  
 
 
A tervezett projekt tartalmazza a Nagy Miklós Városi Könyvtár szakmai tevékenységének 
bővítéséhez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzését, könyvtári bútorok 
(számítógépes asztal és szék) beszerzését, gyengén látók és vakok részére eszközök 
beszerzését, valamint a projektmenedzsment és a nyilvánosság biztosításának költségeit. 
 
 
A tervezett összköltség:  13.434.256 Ft. 
Az igényelt támogatás összege:  13.434.256 Ft (100%) 
                                           
A pályázat 2017.04.13-án került benyújtásra. 
 
 
 
tájékoztatót készítette: Nagy István 
 
 
Szeghalom, 2017.04.20. 
         Macsári József 
          polgármester 
 
 








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


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2017. április 24-i Testületi Ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2017. január 10-i testületi ülésén tárgyalta első olvasatban dr. Simándi 
Péter megbízott környezetvédelmi szakértő által készített Környezetvédelmi Programot 2016-
2020. évekre vonatkozóan. 
 A Képviselő-testület a Programot a 6/2017. (I. 10.) Ökt.sz. Határozatával első olvasatban már 
elfogadta. 
 
A Polgármesteri Hivatal ezt követően a 1995. évi LIII. tv. 48. § (3) bekezdésében foglaltak 
alapján megküldte a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére véleményezésre. 
A Főosztály írásbeli véleményét megküldte, az észrevételeket dr. Simándi Péter a Programba 
beépítette. 
 
A Hivatal Műszaki Irodája a jóváhagyandó anyagban elvégezte azokat a korrigálásokat, 
melyek szükségesek voltak a naprakész állapot biztosítása érdekében (úthálózat, csapadékvíz 
hálózat adatai, Ivóvízminőség-javító Program, Hulladékgazdálkodási Program). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átdolgozott és javított Környezetvédelmi 
Programot véglegesen fogadja el. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
________/2017. (IV. 24.) Ökt. sz. 
Szeghalom város Önkormányzatának Képviselő-testületet megvitatta és elfogadta dr. Simándi 
Péter környezetvédelmi szakértő által készített Szeghalom város 2016-2020 évekre vonatkozó 
Környezetvédelmi Programját. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az elfogadott Környezetvédelmi 
Programot az 1995. évi LIII. tv. 48. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően a 
szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul küldje meg. 
 
 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 



mailto:polgarmeter@szeghalom.hu





     
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800 - 1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800 - 1200  
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  Péntek 800 - 1200  


Szeghalom, 2017. április 11. 
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 


 
Macsári József  



mailto:polgarmeter@szeghalom.hu






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 
 


2017. április 19-én (szerdán) 16.00 órai 
 


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


 


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


 
Napirend: 


1./ A 2017. április 24-én tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 
2./ A lakásgazdálkodással kapcsolatos teendők meghatározása  


         3./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2017. április 11. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József 
      








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


 
Előterjesztés 


 
Szeghalom Város Képviselő Testülete 2017. április 24.-én tartandó nyilvános ülésére 


Szeghalom Város Településrendezési Eszköz elfogadásáról 


Tisztelt Képviselő Testület! 
Mellékelten beterjesztem a HÉSZ módosításáról szóló rendelettervezetet, és annak  


i n d o k o l á s á t: 
2016. évben külterületen, beépítésre nem szánt területeken a gazdálkodók részéről igény 
merült föl arra, hogy a gazdálkodáshoz szükséges épületek megépítéséhez egyes területek 
terület-felhasználási besorolása kerüljön módosításra. A Hivatal több mint 200 gazdálkodó 
részére az igények felméréséhez adatlapokat küldött ki, a visszaérkezett adatokat feldolgozta, 
összesítette. A lefolytatott véleményezési eljárásokat követően egyes területek beépítésre 
szánt gazdasági területi besorolására lehetőség nyílt. 


Szeghalom Város Képviselő Testülete a 57/2016. (IV.06.) Ökt. számú határozatával elfogadta 
a településrendezési eszköz (helyi építési szabályzat továbbiakban: HÉSZ ) módosítás eljárás 
megindítását. A teljes eljárás végső szakmai véleményezési szakasza lezárult. A 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bek. szerint „A polgármester gondoskodik a 
településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról, továbbá az 
elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az elfogadást követő 15 napon belül  
a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi  
aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és  
ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és  
b) megküldi hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervnek szerkeszthető - 
jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális formátumban az 
elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt  
ba) a Lechner Tudásközpont részére,  
bb) az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,  
bc) az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy  
c) a megküldés helyett digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus úton 
hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek.” 


Hatásvizsgálat: 
A rendelet módosítása szükségszerű. A módosítással aktuálissá válik a helyi építési 
szabályzat, ezzel megkönnyítve az építéshatóság és az építtetők jogalkalmazását. Gazdasági 
hatása abban mutatkozik meg, hogy a korábban beépítésre nem szánt területeken lehetőség 
nyílik a gazdálkodáshoz szükséges épületek, építmények elhelyezésére. A személyi- és tárgyi 
feltételek rendelkezésre állnak, ebben a tekintetben változás nem történik.  


Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 
 
Szeghalom, 2017. április 24.                                      Macsári József  
        polgármester 



https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1274#sid924672

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/210776#sid193792

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/210776#sid745472
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
…/2017. (……..) számú rendelete a 


 
                              Szeghalom Város Helyi Építési Szabályzatáról  szóló 


7/2010. (VII. 1.) számú rendelet módosításáról 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjára figyelemmel, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) 
bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 28. § (1) bekezdésében és 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, 
Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály Építésügyi Osztály,  
Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,  
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság,  
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály,  
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal,  
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal,  
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály,  
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,  
Békés Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala,  
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,  
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, 
Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály,  
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,  
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, 
Országos Atomenergia Hivatal,  
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály,  
Szeghalom Város igazgatási területével határos települések önkormányzatai,  
a Békés Megyei Közgyűlés,  
valamint Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2016. (V.06) Ökt. sz. 
határozatában elfogadott Partnerségi rend alapján nyilatkozatra jogosultak véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
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1. § 
A Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szeghalom Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 7/2010. (VII. 1.) számú rendelete (továbbiakban: HÉSZ)  II. rész I. 
fejezete az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 


5. Katasztrófavédelem 
 


9/A §  (1) Szeghalom Város a II katasztrófavédelmi osztályba tartozik. 
(2) A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolása szerint 
Szeghalom Város a „B” azaz közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik. 


 
2. § 


A HÉSZ 17. § (4) bekezdésének (f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 


„f) Építménymagasság lakásra és a közterületre néző más célú épületekre vonatkozóan 
minimum. 3, 5 m, maximum. 6, 5 m, egyéb épületre minimum. 2, 2 m, maximum. 4, 5 
m.” 


 
3. § 


A HÉSZ 19. § (2) bekezdésének (d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 


„d) Építménymagasság lakásra és a közterületre néző más célú épületekre vonatkozóan 
minimum. 3,5 m, maximum. 4,5 m, egyéb épületre minimum. 2,2 m, maximum. 4,0 m.” 


 
4. § 


A HÉSZ 19. § (4) bekezdésének (d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 


„d) Építménymagasság lakásra és a közterületre néző más célú épületekre vonatkozóan 
minimum. 3,5 m, maximum. 4,5 m, egyéb épületre minimum. 2,2 m, maximum. 4,0 m.” 
 


5. § 
A HÉSZ 20. § (2) bekezdésének (d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 


„d) Építménymagasság lakásra és a közterületre néző más célú épületekre vonatkozóan 
minimum. 3,5 m, maximum. 4,5 m, egyéb épületre minimum. 2,2 m, maximum. 4,0 m.” 


 
6. § 


A HÉSZ 25. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 


(4) A Gip-3 jelű övezet az ipari park területe. Az ipari jellegű épületeken kívül a szociális 
ellátást biztosító épületek is elhelyezhetők. 


 
 


7. § 
A HÉSZ 35. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 


„(4) A több önálló helyrajzi számú telekből alkotott birtoktest figyelembevételével létre-
hozott birtokközpontok önálló övezetet képeznek, melyek rendezési tervi ábrázolás 
mellőzésével jelen helyi építési szabályzat részletes előírásai szerint alakíthatók ki. 
A már meglévő birtokközpontokat a rendezési terv jövőbeni módosításánál, 
felülvizsgálatánál ábrázolni kell.” 
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8.§ 
A HÉSZ 1. számú Mellékletét képező SZÁ-1 jelű külterületi szabályozási terven szereplő 
0247/5, 0247/11, 0247/2, 0247/15, 0241/10, 07, 0265/2, 0693/23, 0695/7 0827/38-41, 
0827/64, 0829/2-5, 0829/9-10, 0834/1 helyrajzi számú földrészletek övezeti besorolása 
helyébe a jelen rendelet 1. számú Mellékletét és a HÉSZ 3. számú Mellékletét képező SZÁ-3 
jelű terven feltüntetett övezeti besorolás lép.  


 
     9.§ 


Hatályát vesztik a HÉSZ alábbi rendelkezései: 
a) 3. § (5) és (6) bekezdése  
b) 6. § (3) bekezdése  


     c)  9. § (1-3) bekezdése  
     d) 15. § (3) bekezdése  
     e) 25. § (5) bekezdés b) pontja  
     f)  36. § (3) bekezdés e) pontja 
     g) 37. § (1) bekezdés e) pontja 
     h) 39. § (3) bekezdés d) pontja 
     i)  44. § (2) és (3) és (6) bekezdése 
     j)  45. § (3) bekezdése 
 
 


10.§ 
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő harmincadik napon lép hatályba, és a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszíti.  
(2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor 
folyamatban lévő ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.  
 
Szeghalom, 2017. április 24. 
 


 
 


Macsári József     Dr. Pénzely Erika 
                     polgármester                                                                       jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2017. április 25.           Dr. Pénzely Erika 
               jegyző 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


BEJELENTÉSEKHEZ 
A Képviselő-testület 2016. április 24-ei soron következő testületi ülésére 


 
 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 6. pont 
szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására az Ady utcai konyha 
épületének felújítására, magastető ráépítésére. 
 
 
 
A támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján 
(Szeghalom esetében) 75 %, a saját erő minimális mértéke pedig 25%. A maximálisan 
igényelhető támogatás összege: 40 millió Ft. 
 
Megvalósítás helyszíne: Ady Endre 2. szám alatti konyha, hrsz: 510/3 
 
 
A tervezett felújítás tartalmazza az Ady utcai konyha magastető ráépítését, födém 
hőszigetelést, vízszigetelést, homlokzati falak hőszigetelését, teljes belső felújítást. 
 
 
 
A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség:  53.120.968 Ft. 
                                                  Az igényelt támogatás összege:   39.840.726 Ft (75%) 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:   13.280.242 Ft (25%) 
 
A megvalósítás tervezett megvalósítási ideje: 2017.szeptember 1- 2018.december 31. 
 
A finanszírozás tervezett üteme: 
 
kivitelezési költség (támogatás felhasználása önerővel együtt) 53.120.968 Ft  
2017.szeptember 1-2018.november 30. 
 
támogatás és önerő felhasználásának elszámolása 53.120.968 Ft   
2018.december 1. -2018.december 31. 
                                                        
 
A pályázat benyújtásának végső határideje: 2017.05.09. 
 







 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 6. pont 
szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására az Ady utcai konyha 
épületének felújítására, magastető ráépítésére. 
 
Megvalósítás helyszíne: Ady Endre 2. szám alatti konyha, hrsz: 510/3 
 
 
A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség:  53.120.968 Ft. 
                                                  Az igényelt támogatás összege:   39.840.726 Ft (75%) 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:   13.280.242 Ft (25%) 
 
A megvalósítás tervezett megvalósítási ideje: 2017.szeptember 1- 2018.december 31. 
 
 
A finanszírozás tervezett üteme: 
 
kivitelezési költség (támogatás felhasználása önerővel együtt) 53.120.968 Ft  
2017.szeptember 1-2018.november 30. 
 
támogatás és önerő felhasználásának elszámolása 53.120.968 Ft   
2018.december 1. -2018.december 31. 
 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2017 évi költségvetésében 
elkülöníti, a szükséges önerőt az 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelet 2.§ (7)  b) 
„felhalmozási céltartalék” alapján a 14. sz. melléklet a 1/2017. (II.21) önk. rendelethez 21. 
sor „Felhalmozási céltartalék”  D oszlop terhére biztosítja. 
 
 
 
Határidő: pályázat benyújtásának határideje: 2017.05.09 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
előterjesztést készítette: Nagy István 
 
 
Szeghalom, 2017.04.20. 
         Macsári József 
          polgármester 
 
 








________________________________________________________________________________________________ 
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 2017. április 24-i ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A Gyulai Tankerületi Központ pályázatot írt ki a Péter András Gimnázium és Kollégium illetve a 
Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető álláshelyére. 
A középiskola esetében 2 pályázat, míg az általános iskola vonatkozásában 1 pályázat érkezett. 
A Tankerület megküldte véleményezésre. A pályázati anyagok a jegyzői irodában megtekinthetők. 
 


H a t á r o z a t i    j a v a s l a t 


 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Somogyiné Ambrus Erika (Szegha-
lom Dózsa György u. 2.) és Nagy Angelika (Szeghalom, Arany János u. 13/6.) pályázatát forma-
ilag és tartalmilag megfelelőnek minősíti, megbízását javasolja a Gyulai Tankerületi Központnak a 
Péter András Gimnázium és Kollégium intézményvezetői helyére. 


 


H a t á r o z a t i    j a v a s l a t 


 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tagai Andrea (Szeghalom Széche-
nyi u. 95/2.) pályázatát formailag és tartalmilag megfelelőnek minősíti, megbízását javasolja a Gyu-
lai Tankerületi Központnak a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetői helyére. 


 


Szeghalom, 2017. április 7. 


 
                                                                                                         
                                                                                                          Macsári József sk. 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika 
jegyző 



mailto:szociroda@szeghalom.hu






 
 
 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
5520 Szeghalom Petőfi u. 1. 
 
Ikt. szám: 80/2017.                                                                  Tárgy:  Kérelem óvodák nyári           
                                                                                                             zárvatartása 
 
Szeghalom Város Önkormányzat 
Polgármester úr 
5520 Szeghalom 
Szabadság tér 4-8 
 
 
 
Tisztelt Polgármester úr, Képviselő testület! 
 
A nemzeti közneveléstől szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja 
értelmében a fenntartó „dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 
felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
Sok családot érint az a kérdés, hogy mikor van a nyári zárva tartás az óvodákban. Ennek 
fontossága miatt, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében „az 
óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket tájékoztatni kell.” 
A Szeghalom Város Önkormányzata az előző években a Tündérkert (Petőfi) és a Mesevarázs 
(Fáy úti) óvodák 4 hetes, a Szivárvány (Újtelepi) óvoda esetében 3 hetes nyári zárva tartást 
engedélyezett a szabadságok kiadása, illetve a szükséges felújítási, karbantartási munkák, 
valamint a nyári nagytakarítás elvégzése miatt, oly módon, hogy - földrajzilag a zárva tartó 
intézményhez közel eső – másik óvodát jelölt ki ügyeletesnek. A Lurkó Bölcsőde a nyári 
időszakban nem zár be. 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30 § (4) értelmében: 
“A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus szabadságát - a tizenhat évesnél 
fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével - elsősorban a nyári szünetben, 
óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni, annak 
figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben 
biztosítani kell.” A tapasztalatok szerint ez a módszer jól bevált, az ügyeletes óvodák 
megfelelő színvonalon tudták biztosítani a nyári zárva tartás ideje alatt az óvodai nevelést.  
A gyerekek fogadása, ellátása, problémamentes volt. 







 
A minisztérium által elrendelt HH, HHH gyermekek nyári étkeztetése is ilyen módon 
megoldott lenne. 
Kérem a Tisztelt Polgármester urat, a Képviselő testület valamennyi tagját, hogy a 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2017.évi zárva tartás idejét az előterjesztésben 
foglaltak szerint határozza meg. 
Az óvoda zárásának időpontjakor figyelembe vettük a: 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet a 
2016/2017. tanév rendjéről. 
 
 
Feladat ellátási hely neve : 2017. évi nyári zárási idő Nyitási idő: 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde Petőfi u.1. 


2017. június 19. - 2017. 
július 14. 


2017. július 17. 


Szivárvány Óvoda feladatellátási hely 
Újtelep  III. u. 15. 


2017. július 31.- 2017. 
augusztus 18. 


2017. augusztus 
21. 


Mesevarázs Óvoda feladatellátási hely 
Fáy A. u. 12. 


2017. július 17.- 2017. 
augusztus 11. 


2017. augusztus 
14. 


Lurkó Bölcsőde Nem zár be.  
 


 
 
 
 
 
 
          Tisztelettel:  Mikéné Erdei Erika 
         Intézményvezető 
 
 
 
Szeghalom, 2017. április 06. 





		Az óvoda zárásának időpontjakor figyelembe vettük a: 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről.



