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ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2017. augusztus10 -i rendkívüli Képviselő-testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Érmelléki ipari park területének telekalakítása 2012-ben és 2013-ban készült el, ekkor az út 
mellett 7 telek (melyek már értékesítésre kerültek) a tömbbelsőben 11 telek került kialakításra, 
középen egy feltáró úttal.  
2016-ban Területi Operatív Program pályázati forrásra nyújtottunk be pályázatot, melynek 
keretében a belső területet szerettük volna közművekkel ellátni.  
A pályázat miatt 2 ingatlan (0800/11 és  0800/16 hrsz) művelési ágát ipari parkról út és 
közműterületre változtattuk. (1. sz. melléklet) 
A 2016-ban beadott pályázat sajnos nem nyert, az Önkormányzatnak pedig nagy költséget jelentene 
saját erőből az pályázati elképzelést megvalósítani (450-500 millió Ft). 
 
2017. tavaszán napelemeket telepítő cégek keresték meg Önkormányzatunkat, területeket kerestek 
napelempark létesítése céljából. 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete 79/2017. (VI. 20.) Ökt. sz. Határozatával 
döntött arról, hogy az érmelléki iparterületen kialakított ingatlanokat napelempark létesítés céljára 
értékesíti. 
Ahhoz, hogy minél nagyobb méretű területet tudjunk a napelemes cég számára biztosítani, 
szükséges a korábban út és közműterületté nyilvánított és jelenleg forgalomképtelen vagyoni körbe 
tartozó telkeket ipari park besorolásúvá visszaminősíteni. 
A belső területet kettészelő 0800/25 hrsz-ú terület út és védőterület besorolású jelenleg. A 
későbbiekben ennek a hrsz-nak az ingatlanok között lévő területét is szeretnénk értékesíteni, ehhez 
azonban szükséges a 0800/25 hrsz-ú ingatlan megosztása. 
 
Fentiek figyelembevételével javasom az alábbi Határozati javaslatok elfogadását.   
 
Határozati javaslat 
……../2017. (VIII. 10.) Ökt. sz. Hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Szeghalom, 0800/16 
hrsz-ú út és közműterület besorolású ingatlan művelési ágát ipari park besorolásúvá 
visszaminősítteti, és az ingatlan-nyilvántartásban változatlan tulajdoni állással átvezetteti. 
Az átvezetés után a 0800/16 hrsz-ú ingatlan a forgalomképtelen vagyoni körből átkerül az üzleti 
vagyon körébe. 
Mindezek alapján a Képviselő-testület a 0800/16 hrsz-ú ingatlant értékesítésre kijelöli. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
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Határozati javaslat 
……../2017. (VIII. 10.) Ökt. sz. Hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Érmelléki ipari 
park belső útja a 0800/25 hrsz-ú út és közműterület besorolású ingatlan telekalakítását elindítja. 
A telekalakítási eljárás lezárását követően az újonnan kialakuló hrsz-ok az ingatlan-nyilvántartásba 
változatlan tulajdoni állással kerüljenek átvezetésre. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2017. augusztus 9. 
 
Előterjesztést készítette:  
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 
         Macsári József 













Okirat száma: ………/2017. 


Módosító okirat 


 A Szeghalmi Polgármesteri Hivatal a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által 2016. november 28. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a ……………./2017.(VIII.10.) sz. Képviselő-testületi 
határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
 


1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe, a következő rendelkezés lép: 


4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 
számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat, társulás és az 
Önkormányzat irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról, szervezi a településen a hosszabb idejű 
közfoglalkoztatást. 


 
2. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe, a következő rendelkezés lép: 


 


A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége. 


2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás. 


3 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek. 


4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek. 
5 016030 Állampolgársági ügyek. 
6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 
7 044310 Építésügy igazgatása. 
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3. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe, a következő rendelkezés lép: 
 


5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 


2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 


3 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 


kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 


 
 


Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 


Kelt: Szeghalom, 2017. augusztus 10. 


P.H. 


Macsári József 
polgármester 
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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. augusztus 10-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem az anyakönyvi események és egyéb családi események díjazásáról szóló 
rendelet-tervezetet  és annak 


Indokolását 


A tárgyról szóló korábbi rendeletünk a 21/2012.(IX.25.) számú rendelet. 


Az anyakönyvi rendeletek 2017-es célvizsgálata során a Kormányhivatal törvényességi felhívással 
élt. Ebben az alábbi javaslatokat tette: 


- magasabb jogszabály tartalmát ismételtük meg, amely jogsértő 
- ún. alapdíjat állapítottunk meg, holott a jogszabályi felhatalmazás csak többletszolgáltatás 


esetén (munkaidőn kívül és munkahelyen kívül) teszi lehetővé díj megállapítását. Helyes 
megoldás az ún. „kellékek” kifejezés alkalmazása 


- A köztisztviselőt választási lehetőség illeti meg a munkaidőn kívüli munkavégzés esetén 
(szabadidő vagy díjazás), a rendeletünk kizárólag a díjazást tette lehetővé 


A kifogásolt rendelkezéseket átdolgoztunk és az új tervezetet terjesztjük elő.  


A díjak összegéről: a munkaidőn kívüli szolgáltatás a korábbi 15.000 Ft+ ÁFÁ-ról 20.000 Ft+ Áfa 
összegre emelkedik. A Polgármesteri Hivatal épületén kívüli többletszolgáltatás eddigi díja: 25.000 
Ft+Áfa, a javaslat szerint 30.000 Ft+ ÁFA. Az anyakönyvezető és segítője díjazása nem változik. A 
választható kellékszolgáltatások díjazása a mellékletben található, ha minden szolgáltatást igényel a 
pár, az eddigi 8.000 Ft helyett 10.000 Ft-ot kell fizetni. 


HATÁSVIZSGÁLAT: A rendelet megalkotása a Kormányhivatal felhívására kötelező. A díjakat 
némileg emeltük, hiszen 2012-ben volt az utolsó ármegállapítás. Figyelemmel voltunk a környező 
települések díjaira is. Egy „ingyenes” esküvő: munkaidőben, a Hivatal épületében, 
anyakönyvvezető díszbeszéde, egy üveg bor, egy cipó és egy emléklap kellékekkel. A legdrágább 
rendezvény: munkaidőn kívül, külső helyszínen az össze választható kellékkel: 60.000 Ft. 
Személyi, tárgyi feltételek adottak. 


Kérem a rendelettervezet elfogadását! 


Szeghalom, 2017. augusztus 7. 
 
 
 







 
Az előterjesztést készítette: 
 
dr. Pénzely Erika 
Valastyánné Győri Piroska 
Radványi Judit 
 


 


 


                                                                                                                   Macsári József 
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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. augusztus 10-én tartandó ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vegyes körzet kapcsán a június 26-i ülésen meghoztuk a 86/2017.(VI.26.) számú határozatot. 
Az eltelt időben a vegyes körzet működtetését vállaló dr. Barta Zoltán a jövőbeni gyermek-rendelés 
idejét és helyét átgondolta, és a testületi határozathoz képest megváltoztatta. Ezért vissza kell 
vonnunk a korábbi határozatot. Új határozatot kell hozni, amiben az új rendelési idő és hely van 
feltüntetve. 
 
…/2017.(VIII.10.) Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzat képviselő-testülete a 86/2017.(VI.26.) számú határozatát 
visszavonja, és az alábbi új határozatot hozza. 
 
Szeghalom Önkormányzat a 2. számú, betöltetlen házi gyermekorvosi körzetet 2017.  
szeptember 1-től nem működteti, megszünteti. Ezen időponttól egy új, vegyes körzetet hoz 
létre, amelynek területi leírása megegyezik a jelenlegi I. számú háziorvosi körzettel. Ezzel a 
felnőtt háziorvosi körzetek száma háromra csökken, ezen 3 körzet területi leírása nem 
változik.  
Ugyanezen időponttól 1 házi gyermekorvosi körzet működik, a szolgáltatást dr. Farkas 
Erzsébet látja el, a jelenlegi rendelési ideje és a rendelés helye nem változik. A helyettesítést 
dr. Rudner Bernadett látja el. 
 
A vegyes körzetben a szolgáltatást dr. Barta Zoltán látja el.  
A rendelési idő a felnőtt betegek számára:  
hétfő: 8-11,30 óra; kedd és csütörtök: 10-13,30 óra; szerda: 11-13,30 óra; péntek: 9-11,30 óra; 
a rendelés helye Szeghalom Dózsa György u. 34. 
A rendelési idő a gyermekek számára: 
hétfő: 12-14 óra, kedd: 15-16 óra, szerda: 14-16 óra, csütörtök: 14-16 óra, péntek: 12-14 óra 
a tanácsadás ideje: kedd: 14-15 óra 
A rendelés és a tanácsadás helye: Szeghalom Ady u. 1/b.  A helyettesítést dr. Hayder Karim és 
dr. Ludmányi Hajnalka látja el. 
 
Felhatalmazza a képviselő-testület Macsári József polgármestert a szükséges szerződések 
aláírására, az önkormányzati rendeletet módosítsa és terjessze a testület elé. 
Felhatalmazza a képviselő-testület Macsári József polgármestert, hogy a vegyes körzetet ellátó 
dr. Barta Zoltán számára szakmai segítségnyújtás céljából dr. Farkas Erzsébet 
gyermekorvossal megbízási szerződést kössön. 
 
 
 
 







 
Szeghalom, 2017. 08. 08. 
 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


 


 


 


                                                                                                                   Macsári József 
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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. augusztus 10-i ülésére. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát új kormányzati funkció megjelenése miatt 
szükséges módosítani. 
 
Új kormányzati funkció: 
 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 
 
Az Alapító Okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító 
Okiratot a 2. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Szeghalom, 2017. augusztus 8. 
 
Az előterjesztést készítette:  


Valastyánné Győri Piroska aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
          Macsári József 
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ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2017. augusztus 10-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem városunk egészségügyi alapellátása körzeteinek és azok területi leírásának  
módosításáról szóló rendelettervezetet és annak 


Indokolását 


Mint emlékezetes, ez év elején alkottuk meg a 2/2017. (II.21.) számú rendeletünket a háziorvosi 
körzetektől. 


dr. Farkas Ilona házi gyermekorvos 2017. február 17-én elhunyt. Így a 2. számú házi gyermekorvosi 
körzet szolgáltató nélkül maradt. 


A helyettesítésről folyamatosan gondoskodtunk, a testület többször hozott is döntést. A 
gyermekorvosok száma kevés, helyettesítést a nagy leterheltség miatt nem vállalnak. Holott a 
helyettesítési díj kapcsán jelentős anyagi áldozatot hozott önkormányzatunk. A kritikus 
gyermekorvos hiány miatt az eltelt félévben azt tapasztaltuk, a körzet betöltése lehetetlen, de már a 
helyettesítés megoldása is igen nehéz. Arra figyelemmel, hogy kevés a gyermekorvos, illetve a 
megyei gyermekorvosok átlagéletkora – tudomásunk szerint – 69 év, a körzet gyermekorvossal való 
tartós betöltése reménytelennek tűnik. 


A végleges megoldásról született a 86/2017.(VI.26.) számú határozat. Így 2017. szeptember 1-től 
jelentősen átalakul a háziorvosi és házi gyermekorvosi rendszer:  


1. A korábbi 4 háziorvosi körzet helyett 3 marad (szolgáltatók: dr. Ludmányi Hajnalka, dr. 
Hayder Karim és dr. Al-Selwi Ali Abdulmoghni). Ezen körzetek területi leírása nem 
változik.  


2. A korábbi két házi gyermekorvosi körzet helyett 1 gyermekkörzet marad (szolgáltató dr. 
Farkas Erzsébet) A körzet területi leírása változik: kibővül dr. Farkas Ilona körzetének azon 
részével, amely nem esik egybe Barta dr. körzetével. 


3. Egy új, ún. vegyes körzet alakul, amely a területén ellátja mind a felnőtt, mind a gyermek 
lakosságot (szolgáltató: dr. Barta Zoltán) A körzet területi leírása nem változik, az ellátás a 
körzetben lakó gyermekekkel kibővül. A vegyes rendszer előnye, hogy egy családnak 
ugyanaz az orvosa. Természetesen a szabad orvosválasztás nem fog csorbulni! Ez az 
alapvető jog továbbra is megillet minden lakost, a kártyáját annak az orvosnak adja, aki iránt 
bizalmat érez. 


Ezeket a változásokat a körzetekről szóló és már hivatkozott rendeletünkben szerepeltetnünk kell. 







Az új rendszer kialakítása során folyamatosan egyeztettünk háziorvosainkkal, a képviselőkkel. Az 
új megoldás minden egészségügyi szolgáltató által elfogadott. 


Barta Zoltán doktor úr közmegbecsülésnek örvendő fiatal háziorvos. Szakmai segítségképpen a 
felkértük dr. Farkas Erzsébet doktornőt annak érdekében, hogy a vegyes körzetben a gyermekek 
kapcsán szükség szerint iránymutatást adjon. 


 
HATÁSVIZSGÁLAT : A rendelet társadalmi hatása jelentős. Átalakul az egészségügyi alapellátás, 
a korábbi 2. számú gyermekkörzet megszűnik. Létrejön egy új, vegyes (gyermeket és felnőttet 
ellátó) körzet, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A lakosság egy 
része másik háziorvos területi ellátási kötelezettsége alá kerül. A rendelet megalkotása szükségszerű 
annak megoldása érdekében, hogy minden szeghalmi lakos csakis egy háziorvos körzetébe 
tartozzon, és minden lakos valamely körzetbe feltétlenül beosztásra kerüljön. Gazdasági kihatása 
önkormányzatunkra nincs: a vegyes körzet NEAK által biztosított finanszírozása a szolgáltatóhoz 
kerül, kiegészítésre nincs szükség. A módszertani intézmény (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) 
elfogadta a tervezetet. 
 
 Kérem a rendelettervezet elfogadását! 
 
Szeghalom, 2017. augusztus 1. 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


 


 


 


                                                                                                                   Macsári József 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017.(VIII.11.) számú önkormányzati 


rendelete 
 


Szeghalom Város egészségügyi alapellátásainak körzeteiről szóló 2/2017.(II.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 


 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet 
véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el:  


 
1.§ 


 
Szeghalom Város egészségügyi alapellátásainak körzeteiről szóló 2/2017.(II.21.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Szeghalom Város közigazgatási területe három felnőtt háziorvosi körzetet és egy vegyes 
körzetet alkot. Ezek területi leírását jelen rendelet 1. számú Melléklete tartalmazza.” 


 
 


 
2.§ 


 
A Rendelet 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Szeghalom Város közigazgatási területén egy házi gyermekorvosi körzet működik, melynek 
területi leírását jelen rendelet 2. számú Melléklete tartalmazza.” 
 
 
 


3.§ 
 


(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú Melléklete lép. 
(2) A Rendelet 2. számú Melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú Melléklete lép. 


 
4.§ 


 
  


(1)   A rendelet 2017. szeptember 1-én lép hatályba, és szeptember 2-án hatályát veszti. 
 
 
 
 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
  polgármester        jegyző 







 
 
 
 
 


1. sz. melléklet a …./2017.(VIII.11.) számú önkormányzati rendelethez 


 
I.sz. HÁZIORVOSI VEGYES KÖRZET 
 


TELEPÜLÉS UTCANÉV HÁZSZÁMOK 
Szeghalom Ady E. utca  
Szeghalom Árpád utca  
Szeghalom Bajcsy Zs. u. + lakótelep  
Szeghalom Dapsy G. utca  
Szeghalom Dózsa Gy. u. + lakótelep  
Szeghalom József A. utca  
Szeghalom Kolozsvári utca 1-től – 3-ig 
Szeghalom Kossuth tér  
Szeghalom Lehel utca  
Szeghalom Patai utca  
Szeghalom Péter A. sor  
Szeghalom Simon F. utca  
Szeghalom Szabolcs v. utca  
Szeghalom Szeleskert  
Szeghalom Szelesi Újtelep  
Szeghalom  Szeghalmi Gy. utca  
Szeghalom Széchenyi u. páratlan oldal  
Szeghalom Vasvári utca  
Szeghalom VIII. külterület  
Szeghalom X. külterület  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
II. sz. HÁZIORVOSI FELNŐTT KÖRZET  
 


TELEPÜLÉS UTCANÉV HÁZSZÁMOK 
Szeghalom Arany J. utca  
Szeghalom Bacsó B. utca  
Szeghalom Bocskai utca 25-től – 53/1-ig 
 
Szeghalom Bocskai utca 28-tól – 40-ig 
Szeghalom Érmellék  
Szeghalom Halas  
Szeghalom Honvéd utca  
Szeghalom Hunyadi utca  
Szeghalom Jókai utca 35-től – 37/1-ig 
Szeghalom Jókai utca 36-tól – 50-ig 
Szeghalom Kazinczy utca 33-tól – 51/1-ig 
Szeghalom Kazinczy utca 38-tól – 54-ig 
Szeghalom Kinizsi utca 57-től – 91-ig 
Szeghalom Kinizsi utca 62-től – 74-ig 
Szeghalom Kossuth utca  
Szeghalom Nagy M. utca  
Szeghalom Nádasdy utca  
Szeghalom Somogyi B. utca  
Szeghalom Szabadság tér  
Szeghalom Tass v. utca  
Szeghalom Torda utca  
Szeghalom Vörösmarty utca 36-tól – 54/1-ig 
Szeghalom VII. külterület  
Szeghalom IX. külterület  
Szeghalom Vörösmarty utca 37-től – páratlan 


oldal 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
III. sz. HÁZIORVOSI FELNŐTT KÖRZET  
 


Település Utcanév Házszámok 
Szeghalom Kazinczy utca 1-től – 31/1-ig 
Szeghalom Kazinczy utca 2-től – 36-ig 
Szeghalom Kárász utca  
Szeghalom Károlyderék  
Szeghalom Kinizsi utca 1-től – 55/2-ig 
Szeghalom Kinizsi utca 2-től – 60-ig 
Szeghalom Pozsonyi utca  
Szeghalom IV. külterület  
Szeghalom VI. külterület  
Szeghalom Sárrét utca  
 
Szeghalom Széchenyi utca páros oldal 
Szeghalom Tildy utca Tildy úti lakótelepek 
Szeghalom Vasút utca  
Szeghalom Vásártér  
Szeghalom Zrínyi utca  
Szeghalom Petőfi utca  
Szeghalom Corvin utca  
Szeghalom Dugovics utca  
Szeghalom Hódos utca  
Szeghalom Rákóczi utca  
Szeghalom Táncsics utca  
Szeghalom Toldi utca  
Szeghalom Kinizsi utca 93-tól – 103-ig 
Szeghalom Töviskes  
Szeghalom III. külterület (Csíkér)  
Szeghalom Kereksziget  
Szeghalom Kolozsvári utca 4-42-ig, 5-57/2-ig 
Szeghalom Újtelep XV-XVII-XVIII-


XIX-XX-IX.utcák 
 


Szeghalom Semmelweis utca  
Szeghalom Kandó K. utca  
Szeghalom Bangókert  







Szeghalom Dondorog  
Szeghalom Kernye  
Szeghalom Kisfás  
Szeghalom Koplalókert  
Szeghalom Siskás  
Szeghalom Külterület I.-II.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
IV. sz. HÁZIORVOSI FELNŐTT KÖRZET  
 


Település Utcanév Házszámok 
Szeghalom Állomás újtelep  
Szeghalom Baross utca  
Szeghalom Bartók B. utca  
Szeghalom Bethlen G. utca  
Szeghalom Bocskai utca 6-tól – 26-ig 
 
Szeghalom Bocskai utca 9-től – 23-ig 
Szeghalom Bocskai úti lakótelepek  
Szeghalom Bocskai utca 1-3. 
Szeghalom Bocskai utca 2. 
Szeghalom Bocskai utca 4. 
Szeghalom Bocskai utca 5-7. 
Szeghalom Csaba utca  
Szeghalom Csík utca  
Szeghalom Dobó utca  
Szeghalom Farkasfok  
Szeghalom Fáy utca  
Szeghalom Jókai utca 1-től – 33/1-ig 
Szeghalom Jókai utca 2-től – 34-ig 
Szeghalom Kassai utca  
Szeghalom Vörösmarty utca 1-től – 35-ig 
Szeghalom Vörösmarty utca 2-től – 34/1-ig 
Szeghalom Újtelep I-II-III-IV-V-


VI-VII-VIII-X-XII-XIII-
XIV. utcák 


 


Szeghalom Kendereskert  
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
2. sz. melléklet a …./2017.(.) önkormányzati rendelethez 
 


I. sz. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET 


   
Szeghalom Állomás újtelep  
Szeghalom Arany J. utca  
Szeghalom Baross utca  
Szeghalom Bacsó Béla utca  
Szeghalom Bartók B. utca  
Szeghalom Bethlen G. utca  
Szeghalom Bocskai utca  
Szeghalom Corvin utca  
Szeghalom Csaba utca  
Szeghalom Dobó utca  
Szeghalom Dugovics utca  
Szeghalom Érmellék  
Szeghalom Fáy utca  
Szeghalom Honvéd  
Szeghalom Hódos utca  
Szeghalom Hunyadi utca  
Szeghalom Jókai utca  
Szeghalom Kassai utca  
Szeghalom Kazinczy utca  
Szeghalom Kendereskert  
Szeghalom Kárász utca  
Szeghalom Kinizsi utca  
Szeghalom Kolozsvári utca  
Szeghalom Kossuth utca  
Szeghalom Pozsonyi utca  
Szeghalom Nagy Miklós utca  
Szeghalom Nádasdy utca  
Szeghalom Petőfi utca  
Szeghalom Rákóczi utca  
Szeghalom  Somogyi Béla utca  
Szeghalom  Szabadság tér  







Szeghalom Semmelweis utca  
Szeghalom Széchenyi utca páros oldal 
Szeghalom Táncsics utca  
Szeghalom  Tass Vezér utca  
Szeghalom Tildy utca  
Szeghalom Toldi utca  
Szeghalom Újtelep összes utcája  
Szeghalom Vásártér  
Szeghalom Vörösmarty utca  
Szeghalom Zrínyi utca  
Szeghalom Külterület: Koplalókert, 


Mágor, Fokköz 
 


Szeghalom Balkán  
Szeghalom Töviskes  
Szeghalom Károlyderék  
Szeghalom Hatház  
Szeghalom Kereksziget  
Szeghalom I.III.VII.VIII.IX.X. 


külterület 
 


Szeghalom Kernye  
Szeghalom Farkasfok  
Szeghalom Cséfán  
Szeghalom Csikér  
Szeghalom Karolin  
Szeghalom Nagylapos  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 





		Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

		…/2017.(VIII.11.) számú önkormányzati






Okirat száma: ……./2017. 


Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szeghalmi 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 


1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 


1.1.    A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 


1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 


2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 


2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.11.01. 


3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 


3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
3.1.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 


4. A költségvetési szerv tevékenysége 


4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 
bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint 
a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskör gyakorlásához szükséges ügyek, döntések 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az 
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önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. 


4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 


1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 


4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 
számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat, társulás és az 
Önkormányzat irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról, szervezi a településen a hosszabb idejű 
közfoglalkoztatást. 


4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége. 


2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás. 


3 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek. 


4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek. 
5 016030 Állampolgársági ügyek. 
6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 
7 044310 Építésügy igazgatása. 


A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szeghalom Város Közigazgatási 
területe, az építéshatósági feladatok tekintetében Szeghalom Járás közigazgatási területe. 


5. A költségvetési szerv szervezete és működése 


5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A hivatal vezetője a jegyző, akit a 
polgármester – az Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálatai tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezései szerint – pályázat alapján nevez ki határozatlan időre. 


 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 


 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 


2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 


3 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 


kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5. § 4. 
bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okiratnak a Szeghalmi 
Polgármesteri Hivatal 2016. november 28-án kelt ……………….. napjától alkalmazandó ……../2017. 
okirat számú módosított okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 


Kelt: ………………………………………………. 


P.H. 


Magyar Államkincstár 
 


 
 








 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  


KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelete  


az anyakönyvi események  és egyéb családi események díjazásáról  
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés  
pontjában kapott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 


 
1. §  


 
A rendelet hatálya Szeghalom Város közigazgatási területén történő házasságkötés, továbbá 
bejegyzett élettársi kapcsolat megkötése, létesítésére és egyéb családi események 
(továbbiakban: anyakönyvi esemény), valamint a kapcsolódó többletszolgáltatást nyújtó 
anyakönyvvezetőre, mint hivatásos közreműködőre, az anyakönyvvezető munkáját segítő 
személyekre és a hivatkozott szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.  


 
2. §  


 
(1)Az anyakönyvi események megünneplése többlet szolgáltatásaiért díjat kell fizetni.  
(2) A Polgármesterei Hivatal (továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire előírt általános 
munkarend szerinti munkaidőn kívüli időpontra eső, a Hivatal helyiségében történő 
anyakönyvi eseményeknél nyújtott többletszolgáltatás díja: 20.000 Ft+ÁFA eseményenként. 
(3) A Hivatal helyiségén kívüli anyakönyvi eseményeknél nyújtott többletszolgáltatás díja: 
30.000 FT+Áfa. 
(4) Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény esetén az anyakönyvvezetőt és az 
anyakönyvvezető munkáját segítő személyt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett díjazás illeti meg. Anyakönyvvezető 
részére bruttó 10.000 Ft, a segítő közreműködő részére bruttó 5.000 Ft díjazás jár 
eseményenként. 


 
3. §  


 
Az anyakönyvi eseményeken a kellékekért az 1. számú Melléklet szerinti díjazást kell fizetni. 
 


4. § 
 


(1) Jelen rendelet 2017. augusztus 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.  
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az anyakönyvi események és egyéb családi események 
díjazásáról szóló 21/2012. (IX.25) számú önkormányzati rendelet. 
 
 
 
            Macsári József                                              Dr. Pénzely Erika 
               polgármester                                                       jegyző 
 







1. számú Melléklet a …/2017.(VIII.11.) számú rendelethez 
 


Az anyakönyvi eseményeken nyújtott kellékek díja:  
 


1. virágtál:                            5.000 Ft 
2. pezsgő:                             1.000 Ft 
3. gyertya:                            1.000 Ft 
4. díszborító:                        2.000 Ft 
5. gépzene szolgáltatás:        1.000 Ft 


 
 
Ingyenes kellékszolgáltatás: 1 üveg bor és 1 kenyércipó, emléklap 








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


 
 


Előterjesztés 
 


Szeghalom Város Képviselő Testülete 2017. augusztus 10.-én tartandó ülésére 
a Szeghalom, Tildy Z. u. 12. sz. alatt meglévő helyi védett épület bontásáról 


 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2017. (II. 20.) Ökt. számú 
határozatával hozzájárult a Blaskó és Társa BT. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1. sz. 
tulajdonában álló, Szeghalom, Tildy Z. u. 12. sz. alatt lévő, a szeghalmi ingatlan-
nyilvántartásban 486/1 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanon meglévő helyi védett 
kereskedelmi épület elbontásához.  


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 
 


Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a 22/2017. (II. 20.) határozatát visszavonja. 


Indokolás: 
 


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2017. március 8.-i módosítása 46/B. §. (5) bek. 
„Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt a Mód. Kr. 1. alapján megállapított 
településképi rendelet hatálybalépéséig - az építésügyi hatóság vagy az építésfelügyeleti 
hatóság által elrendelt bontás kivételével - nem lehet lebontani.” nem teszi lehetővé az épület 
elbontását, ezért javasolt a 22/2017. (II. 20.) Ökt. számú határozat visszavonása 
 
 


Felelős: Polgármester 
 
 
Szeghalom, 2017. augusztus 09. 
        Macsári József  
          polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:Gyáni Károly 



https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1600400.KOR#sid



