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


 
Előterjesztés 


 
Szeghalom Város Képviselő Testülete 2018. június 25.-én tartandó ülésére 


Szeghalom Város Településképi rendelet megalkotásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály 
törvényességi felhívással élt Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
településkép védelméről szóló 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendeletével kapcsolatosan, 
mivel a rendelet tervezet nem került feltöltésre a Lechner Tudásközpont digitális egyeztető 
felületére az elfogadást megelőző minimum 21 nappal. 


Ezért az eljárási hiba miatt a településképi rendeletet újra meg kell alkotnunk.  


A hiba kijavítása érdekében az egyeztető felületre történő feltöltés 2018. május 25. napján 
megtörtént. 


A korábban elfogadott rendeletet nem változtatjuk, ezért újabb partnerségi egyeztetést nem 
kell lefolytatni. 


Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. Törvény (továbbiakban: Törvény) értelmében elkészítette Szeghalom Város 
Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK), melyet a testület 2017. december 
29. napján a 144/2017. (XII.29.) Ökt. Számú határozatával elfogadta.  


A jelen rendelet tervezet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) eljárási 
szabályai szerint került kidolgozásra. A véleményezés és egyeztetés több lépcsőben történt. 
Először a lakosság és más partnerek előzetes tájékoztatása történt meg Szeghalom Város 
településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 17/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 
szerint. A hatósági véleményezés a Lechner Tudásközpont digitális egyeztető felületén folyt a 
Rendelet szerint.  


A fentiek alapján kidolgozásra került a Szeghalom Város közigazgatási területére vonatkozó 
településkép védelméről szóló rendelet tervezete annak mellékleteivel, melyet önkormányzati 
rendelettel kell jóváhagyni. Mellékelten beterjesztem a rendelet tervezetet és annak 


i n d o k o l á s á t: 


A települési önkormányzatnak a Törvény felhatalmazása alapján a településkép védelmét – 
annak feltételrendszerét, az építészeti követelmények meghatározását, az abban foglaltak 
érvényesítésének eszközeit - önkormányzati rendeletben kell biztosítania.  


Szeghalom Város Önkormányzata jelenleg e tárgyban ugyan rendelkezik helyi önkormányzati 
rendelettel, de a törvényességi felhívásban foglaltak szerint a véleményezési eljárást követő 
elfogadással egyidejűleg azt hatályon kívül kell helyezni. 
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A rendelet-tervezet meghatározza a településkép-védelem elemeit, ezen belül a helyi 
építészeti örökségvédelem tárgyának és részletes szabályainak meghatározását, a 
településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását, a településképi 
követelményeket, a településkép-érvényesítési eszközöket, önkormányzati támogatási és 
ösztönző rendszer részletes szabályainak meghatározását. 


A rendelet-tervezet első részében általános építészeti követelményeket állapít meg, mely 
Szeghalom teljes közigazgatási területeire terjed ki, majd a településképi szempontból 
meghatározó területekre vonatkozóan részletesebb szabályokat fogalmaz meg. 


Szeghalom beépített területe négy egymástól településképi arculati szempontból is jól 
elkülöníthető egységre osztható. Az eltérő karakterű területek mozaikszerűen helyezkednek 
el, önálló településszerkezeti egységet egyik sem képez. Az eltérő karakterű területek az 
alábbiak: 


- történeti beépítésű területek,  
- lakótelepek,  
- alacsony intenzitású beépítések,  
- technológiai területek. 


A legrészletesebb és legszigorúbb szabályozás a történeti beépítési területen van, mivel ezen a 
részen helyezkedik el a környezeti örökség országos és helyi védelme számára ténylegesen és 
potenciálisan fontos elemek jelentős része, sok helyen máig egységes utcaképeket alkotva. 


A területen a megörökölt történeti arculat megőrzése, továbbfejlesztése a cél. Ennek eszköze 
egyaránt lehet az építészeti, történeti, város- és utcaképi szempontból fontos épületek 
értékőrző korszerűsítése, felújítása - legyen az védett, vagy nem védett -, valamint a XXI. 
század kortárs építészetét minőségi módon interpretáló újabb alkotás, foghíjbeépítés. 


A meglévő épületek felújítási-, átalakítási munkálatai legtöbb esetben építési engedély és 
bejelentés nélkül végezhetőek, szabályozásukra eddig nem volt mód. A rendelet megalkotása 
lehetőséget ad a polgármesternek, hogy a településképbe nem illeszkedő, a meghatározott 
követelményeknek nem megfelelő tevékenységeket feltétel mellett tudomásul vegye, illetve 
megtiltsa. 


A rendelet-tervezet második nagyobb témaköre a reklámhordozókra és műszaki 
berendezéseke vonatkozó településképi követelmények meghatározása. Az építmény 
szintterülete arányosítható annak homlokzatfelületéhez, célszerű meghatározni az azon 
elhelyezhető reklámhordozó nagyságát. Építményen történő reklámhordozó elhelyezésénél 
indokolt figyelembe venni az épület homlokzati jegyeit, azok ne kerüljenek eltakarásra. Az 
egyes reklámok, reklámhordozók, és cégérek megjelenését felületnagyságát, anyagát, színét 
pontosítani kell a környezetéhez igazodás teljesüléséhez. A molinó kihelyezhetőség 
helyszíneinek megállapításakor figyelembe vettük a forgalmasabb, frekventáltabb helyeket, 
valamint településrészeket. 


A rendelet-tervezet harmadik témaköre a helyi védettség előírásait tartalmazza. A jelenleg is 
hatályos helyi építési szabályzat megnevezte a helyi védelem alatt álló értékeket, de az 
azokkal kapcsolatos építési munkálatokat nem szabályozta. A tervezet meghatározza a helyi 
védelem fajtáit, a védettség keletkezésére és megszűntetésére vonatkozó előírásokat, illetve 
ezen értékek fennmaradásának, megőrzésének módját, ovábbá megalkotja a településképi 
támogatási rendszert, mely a védett értékek megóvását, állagának megőrzését segíti elő 
pályáztatási rendszerben. 


A tervezet utolsó részében került kifejtésre és szabályozásra a településképi érvényesítési 
eszközök: 


- településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, 
- településkép véleményezési eljárás, 
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- településkép bejelentési eljárás és 
- a településképi kötelezés. 


A véleményezési és bejelentési eljárások lefolytatását megelőzően a rendelet-tervezet 
lehetőséget biztosít tájékoztatás és konzultáció keretében az építtetőnek, tervezőnek a 
településképi követelményekről. 


A településképi véleményezési eljárás többek között az I. fokú építésügyi hatósági 
engedélyezést előzi meg, mely során a HÉSZ által nem szabályozott követelményeknek való 
megfelelőséget lehet vizsgálni. Ezen eljárás során a polgármester feltétellel vagy a nélkül azt 
engedélyezésre javasolja, illetve a követelményeknek nem megfelelő tevékenységet nem 
javasolja. 


A településképi bejelentési eljárás során, a korábban már említett engedély nélkül végezhető 
építési tevékenységek során szabályozható a településképet meghatározó szerkezeteket, 
homlokzati megjelenést érintő beavatkozások, melyekre korábban nem tért ki az országos- és 
helyi szintű szabályozás. A polgármester feltétellel vagy a nélkül hozzájárulhat, illetve a 
követelményeknek nem megfelelő tevékenységet meg is tilthatja. 


A polgármester a rendeletben meghatározott településképi kötelezettségek teljesítése 
érdekében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseinek 
megfelelően - hivatalból vagy kérelemre - településképi kötelezési eljárást folytat le, vagy 
önkormányzati településképi bírságot szab ki a településképi bejelentési kötelezettség 
elmulasztása, az eljárás során hozott döntéstől való eltérés és a döntés végre nem hajtása 
esetén. A rendelet alapján szankcionálni lehet a településképet érintő, a követelményeknek 
nem megfelelő beavatkozásokat, melyekre korábban nem volt lehetőség. 


A fentiekben hivatkozott előírások és a helyi adottságok figyelembevételével kell megalkotni 
a településképi önkormányzati rendelet, melynek jóváhagyásával egyidejűleg hatályon kívül 
kell helyezni a jelenleg meglévő, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 19/2017. (X. 17.) 
önkormányzati rendeletet, a településkép védelméről szóló 2/2018. (II.27.) önkormányzati 
rendeletet, illetve a helyi építési szabályokról szóló 7/2010. (VI.1.) önkormányzati rendelet 
egyes részeit, melyet a Tkr. Záró rendelkezéseit tartalmazó 55. § tartalmaz. 


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 


HATÁSVIZSGÁLAT: 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Szeghalom építészeti, településképi, illetve 
természeti értékeinek védelmét és igényes alakítását szolgáló rendelet összhangban áll a 
társadalmi és önkormányzati érdekekkel. Társadalmi hatásaként fontos kiemelni, hogy a 
lakosság bevonása széles körben elfogadottá teheti a településképi arculati kézikönyvet és a 
településképi rendeletet. A rendelet tervezet elkészítéséhez szükséges forrás az önkormányzat 
költségvetéséből biztosított. 


Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletalkotás nem keletkeztet környezeti és 
egészségügyi hatásokat, azonban pozitív kihatással lehet a településkép jövőbeni alakítására. 


Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletalkotással meghatározásra kerülő 
településképi követelmények és településkép-érvényesítési eszközök előírásait be kell tartani, 
a szükséges eljárásokat le kell folytatni. 


A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következménye: A rendelet megalkotása, a feltöltés hiánya miatti eljárási hiba kiküszöbölése a 







4  


törvényesség biztosítása érdekében szükségszerű, elmaradása mulasztásos törvénysértést 
okozhatna.  


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
rendeletalkotást követően az eljárások során felmerülő feladatok ellátásához főépítész 
bevonása válhat szükségessé, mely az önkormányzat számára többletköltségeket jelenthet. 


A rendelet megalkotásához és végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  


Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az alábbi rendelet elfogadására. 
 
 
Szeghalom, 2018. június 12. 
 
Előterjesztést készítette:  dr. Pénzely Erika jegyző 
 Gyáni Károly építésügyi hiv. vez. 
 
 
 Macsári József 
 polgármester 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


Iktatószám: 25-10/2018. 
 


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 


2018. június 25-én (hétfő) 16.00 órára 
összehívom. 
 


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagy Miklós terme (Szeghalom, Szabadság tér 
4-8. sz.)  


Napirend: 


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
2./ Településképi rendelet megalkotása 
3./ Rendeletalkotás az igazgatási szünetről 
4./ Polgármesteri Hivatal beszámolója 
5./ DAREH társulási megállapodás módosítása 
6./ Pályázat hátrányos helyzetű gyerekek támogatására 
7./ Pályázat középfokú intézményben gyerekek támogatására  
8./ Arany János utcai „fekvőrendőr” létesítése 
9./ Ingatlan eladásra kijelölése 
10./ Bejelentések 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2018. június 14. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 








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 
A Képviselő-testület 2018. június 25-ei testületi ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Az Arany János utca lakóinak egy része 2017. végén írásbeli kérelmet nyújtottak be a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájához, melyben kérték, hogy az Arany János utcán az 
Önkormányzat sebesség csökkentő bordákat (fekvőrendőrt) helyezzen el. Kérelmükben a 
bordák kihelyezését azzal indokolták, hogy az utcán sokszor száguldoznak autósok és 
motorosok.  
 
Az Arany János utcai szilárdburkolatú utat a város Jóváhagyott Rendezési Terve gyűjtőút 
kategóriába sorolja tekintettel arra, hogy ez az út vezeti be a városközpontba az Újtelepi 
lakótérség közlekedésének egy részét, illetve gyűjti össze a Dugovics utca, Rákóczi utca, 
Táncsics utca, Kolozsvári utca, Toldi utca, Hódos utca, Corvin utca közlekedését és szintén 
vezeti be a városközpont irányába. 
 
Az Arany János utca 1984. évben épült ki, kiépítésekor is figyelembe lett véve a gyűjtőút 
szerepe, ezért két forgalmi sávnak megfelelő szélességgel építették, illetve az útterületen kívül 
mindkét oldalon a beépítési vonalig az átlagostól szélesebb zöldsáv található. A Polgármesteri 
Hivatal 2017. végén megbízta Tóth Gábor közlekedési mérnök, egyéni vállalkozót az Arany 
János utca forgalomcsillapítási lehetőségének vizsgálatával. Tóth Gábor a vizsgálatot Kucsara 
Tibor forgalomszervezési szakmérnök bevonásával végezte el 2018. február-március 
hónapban. Az elkészült szakmai anyag az előterjesztés mellékletét képezi. Az anyagból 
megállapítható, hogy az Arany János utcán nem javasolt „fekvőrendőrök” létesítése.  
 
A Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája minden évben a Rendőrkapitánysággal 
együttműködve forgalomtechnikai bejárást tart az önkormányzati kiépített úthálózaton. A 
forgalomtechnikai bejárásra június 13-án került sor. A bejáráson hasonló szakmai vélemény 
alakult ki, miszerint nem javasolt a drasztikus megoldást jelentő „fekvőrendőrök” létesítése az 
Arany János utcán. A Műszaki Iroda szakemberei konzultáltak a Rendőrség Közlekedési 
Alosztályának munkatársaival és ez alapján elmondható, hogy az Arany János utcán az elmúlt 
években nem volt tapasztalható a rendszeres gyorshajtás. 
 
A forgalomtechnikai bejáráson többek között javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy az 
önkormányzati lakóutak forgalomszabályozását egységesíteni szükséges a 10 tonna 
súlykorlátozó tábla kihelyezésével, mely alá kivéve áruszállítás kiegészítő tábla kerüljön 
elhelyezésre. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 







Az 1988. évi I. Törvény 34. §-a (a közúti közlekedésről) a közút forgalmi rendjének 
kialakítását és felülvizsgálatát a Képviselő-testület hatáskörébe utalja, ezért figyelemmel a 
fent leírtakra az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Testület elé: 
 
Határozati javaslat: 
________/2018. (VI.25.) Ökt. sz. határozat 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Arany János utcai 
lakóközösség egy részének kérelmét, melyben kezdeményezték az utcában több helyen 
sebesség csökkentő borda (fekvőrendőr) kiépítését.  
 
A Képviselő-testület Tóth Gábor közlekedési mérnök, egyéni vállalkozó vizsgálati 
anyagában, valamint a Rendőrkapitányság közreműködésével tartott forgalomtechnikai 
bejárás jegyzőkönyvében foglaltak figyelembevételével nem kívánja megváltoztatni az 
Arany János utca jelenleg kialakított forgalmi rendjét. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal a javaslattal, hogy a kiépített lakóút hálózat forgalmi 
rendjét egységesen kell szabályozni. A lakóutakra 10 tonna súlykorlátozó tábla kerüljön 
kihelyezésre, kivéve áruszállítás kiegészítő táblával ellátva. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
 
 
 
 
Szeghalom, 2018. június 14. 
 
                                        
                                                                                                       Macsári József 
                                                                                                         polgármester   
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                                                         
Nagy István műszaki irodavezető                                               
 
 
 








________________________________________________________________________________________________ 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623 


 


ELŐTERJESZTÉS 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 


2018. június 26-án tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a díszpolgári cím valamint a Pro Urbe kitüntetés alapításáról és 
adományozásáról szóló 12/1992.(IX.28.) számú rendelet módosításáról szóló előterjesztést és annak 
indokolását: 


Az alaprendelet a Pro Urbe kitüntetést kizárólag magánszemélyek részére engedélyezi. 


Városunkban szerencsére szép számmal működnek olyan társadalmi-, civil szervezetek, 
vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, amelyek a maguk területén jelentősen hozzájárulnak 
településünk fejlődéséhez, munkahely-teremtéséhez, megtartó erejéhez. Ezért megérdemelhetnek 
egy ilyen szintű elismerést. 


Ezért javasoljuk a kitüntetésre jogosultak körét a társadalmi és gazdálkodó szervezetekre 
kiterjeszteni. 


A módosítás második részének indoka pedig az, hogy a kitüntetéssel járó pénzjutalom csak a 
magánszemélyek és a társadalmi szervezetek részére legyen megállapítva. Az ilyenkor biztosított 
általában 100.000 Ft egy prosperáló vállalkozás, gazdálkodó szervezet esetében rendkívül csekély, 
szinte értékelhetetlen. Ebben az esetben a kitüntetett munkáltató a szép emlékplakettel kapna tárgyi 
jutalmat. 


HATÁSVIZSGÁLAT : Társadalmi, gazdasági, költségvetési és egyéb jelentős következmény nem 
várható. Az elismerés kiterjesztésével nagy múltú egyesületek, szerveződések és a gazdaságunkat 
előre mozdító, jelentős adóbevételt kitermelő gazdálkodó szervezetek is megfelelő méltatást 
kaphatnának.  


 
Szeghalom, 2018. 06. 25. 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                   Macsári József 








 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK 
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 


 
Szeghalom Város Önkormányzata a „Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező 


településeken” EFOP -3.9.2-16-2017-00032 kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír 
ki hátrányos helyzetű alapfokú vagy középfokú oktatási intézményekben tanulók részére 


 
2018/2019 tanév 


 
 


1. Az ösztöndíjban részesítés feltételei 


Szeghalom Város Önkormányzata pályázati eljárás eredményeként ösztöndíjban részesíti azt a 
lentebb meghatározott számú tehetséges, de rászoruló hátrányos helyzetű, vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű, az adott településen állandó lakcímmel rendelkező tanulót, aki: 


• nappali rendszerű alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal 
rendelkezik, és nem magántanuló 


• tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt félévben eléri a 4,00 tanulmányi 
átlagot 


• más ösztöndíjban nem részesül 


Az ösztöndíj megállapításnál előnyben részesül az a tanuló, aki 


• az ösztöndíj pályázat benyújtásának évében, vagy azt megelőző évben bármely sportágban 
legalább országos szintű sportversenyen 1-3 helyezést ért el 


• az ösztöndíj pályázat benyújtásának évében, vagy azt megelőző évben legalább országos 
szintű tanulmányi versenyen 1-3 helyezést ért el, 


• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
•  tankötelezettségének megszűnését követően is folytatja tanulmányait. 


A pályázatok értékelésénél az alábbi pontozás alapján kell meghatározni az ösztöndíjban részesülő 
tanulókat: 


pontszám alapját képező feltétel/eredmény pontszám 


tanulmányi átlag tanulmányi átlagnak megfelelő pontszám, két 
tizedes jegyre kerekítve a matematika szabályai 
szerint 


sport vagy tanulmányi verseny országos szint 1 
helyezés 


3 pont 


sport vagy tanulmányi verseny országos szint 2. 
helyezés 


2 pont 


sport vagy tanulmányi verseny országos szint 3. 
hely 


1 pont 


sport vagy tanulmányi verseny nemzetközi szint 
1. helyezés 


6 pont 







 


sport vagy tanulmányi verseny nemzetközi szint 
2. helyezés 


5 pont 


sport vagy tanulmányi verseny nemzetközi szint 
3. helyezés 


4 pont 


családban élő gyermekek száma 3 vagy több fő 1 pont 


tankötelezettség elérését követően is 
tanulmányokat folytató kérelmező 


3 pont 


 


A pályázat alapján Szeghalom Város Önkormányzata ösztöndíjban részesíti, a fent meghatározott 
kritériumok és pontok alapján a legtöbb pontot elérő 10 fő tanulót.  


Ha a fent meghatározott pontozás alapján pontazonosság van a meghatározott ösztöndíjban 
részesülő létszámkeret felső határa és azt követő pályázók között, akkor a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeket kell előnyben részesíteni az ösztöndíj megítélésében. 


2. Az ösztöndíj folyósítás időtartama és összege 


Az ösztöndíj 2018. szeptember 1. és 2019. június 30. közötti időszakra kerül megállapításra. 


Az ösztöndíj összege havonta 10.000 Ft 


Az ösztöndíj havi összegét az önkormányzat a tárgyhónap 10. napjáig az ösztöndíjas részére kifizeti, 
illetve az általa magadott bankszámlára átutalja. 


Az ösztöndíj folyósítása tanév közben megszűnik, ha az ösztöndíjban részesülő tanuló 
magántanulóvá válik, vagy tanulói jogviszonya véglegesen megszűnik, vagy máshonnan ösztöndíjban 
részesül és lemond ezen ösztöndíjról. A beadott kérelemben bekövetkezett változásról az 
ösztöndíjasnak 15 napon belül az ösztöndíj folyósítóját értesíteni kell. 


3. A pályázatok benyújtásának módja 


A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével postai úton 
vagy személyesen lehet benyújtani.  


• Postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) 
• Személyesen: Szeghalmi Polgármesteri hivatal III. emelet 67-es iroda 


4. A személyes tájékoztatás módja 


A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető: Rábai Szilvia (szakmai vezető), e-mail: 
vesztoefop392@gmail.com 


5. A pályázat benyújtásának határideje és módja 


A pályázatok beérkezési határideje: 2018. év szeptember hónap 21. napja 


A pályázatok benyújtásának módja:  


6. A pályázat kötelező mellékletei: 


• oktatási intézmény igazolása fennálló tanulói jogviszonyról; 
• a tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása; 
• sporteredmény vagy tanulmányi verseny helyezésének 


hitelt érdemlő igazolása 
• hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet 


fennállását igazoló dokumentum 


7. A pályázatok elbírálása 







 


Az ösztöndíjak elbírálásáról Szeghalom Város Polgármestere dönt.  


8. Az elbírálás határideje 


A pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül. 


9. Értesítés a pályázati döntésről 


A döntéshozó a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat. 


10. A feltételek és kritériumok megfogalmazásában használt fogalmak magyarázata: 


család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-ban 
meghatározott fogalom. 


gyermek: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. §-ban 
meghatározott fogalom. 


ösztöndíj: olyan rendszeresen vagy egy alkalommal nyújtott pénzbeli támogatás, melyet az állam, 
önkormányzat vagy annak erre felhatalmazott szerve, vagy oktatási intézmény nyújt a tanulónak e 
jogcímen. Ösztöndíj pl.: Arany János Tehetséggondozó Program, Útravaló Ösztöndíjprogram vagy 
alprogramjaik keretében kapott ösztöndíj, a szakmaszerkezeti döntés alapján kapott tanulmányi 
ösztöndíj (hiányszakma ösztöndíj), sportösztöndíj, stb. 







 


 
PÁLYÁZATI ADATLAP HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK 


ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 
 


2018/2019 tanév 
 


Pályázó adatai 
Neve:  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
TAJ száma:  
Lakcíme:  
Adóazonosító:   
Telefonszáma:  
E-mail címe:  
Oktatási intézmény, ahol tanulmányait 
folytatja:  


Évfolyam:  
A pályázathoz benyújtott  
dokumentumok megnevezése: 1. 


 


2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Amennyiben már rendelkezik bankszámlával  kérjük adja meg pontosan az adatokat: 
Folyószámlát vezető pénzintézet:  
Folyószámla száma:  


Törvényes képviselő adatai 
Neve:  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
Lakcíme:  
Adóazonosító:   
Telefonszáma:  


 
 







 


 
Nyilatkozat más ösztöndíjról 


 
 
Alulírott……………………………………….büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
más szervezettől ösztöndíjban nem részesülök. 
 
Dátum:                                                  ………………………………………….. 
 
 
törvényes képviselő aláírása                                                                                pályázó aláírása 
 
 


 
Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról 


 
 


Alulírott …………………………..……..... hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatomban foglalt adatokat 
a döntéshozó a pályázat elbírálása, és az ösztöndíj folyósítása érdekében kezelje és nyilvántartsa. 
 
Dátum:                                                  ………………………………………….. 
 
 
 


törvényes képviselő aláírása                                                                                 pályázó aláírása 
 


Nyilatkozat családban élő gyermekek számáról 
 
 
Alulírott ……………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 
családban élő gyermekek száma ……… fő. 
 
Dátum:                                                     ………………………………………………. 
 
 
 


törvényes képviselő aláírása                                                                            pályázó aláírása 
 


Nyilatkozat bankszámlanyitásról 
 
 
Alulírott ……………………………………. szülő, törvényes képviselő vállalom, hogy sikeres pályázat 
esetén, az elszámolás és folyósítás érdekében bankszámlát nyitok gyermekem nevére.  
 
Dátum:                                                     ………………………………………………. 
 
 
 
törvényes képviselő aláírása                                                                            pályázó aláírása  
 





		PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

		Pályázati adatlap hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj programjában való részvételre






________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1200 1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611, 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 2018. június 25-i testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzat tulajdonát képezi a Szeghalom, Bajcsy u. 29-31. C/I/5. sz. 
(407/1/A/24 hrsz) ingatlan.  
Az ingatlanra MOL Nyrt.-ek bérlőkijelölési joga van. 
A MOL Nyrt. évek óta nem élt bérlőkijelölési jogával. 
2016-ban megkerestük a Társaságot, hogy járuljon hozzá az ingatlan elidegenítésre való 
kijelöléséhez. 
Az Előterjesztéshez mellékelem a MOL Nyrt. elidegenítéshez való hozzájárulását, melyből kiderül, 
hogy ebben az esetben a 1991. évi XXXIII. tv. 43. §.(3) bek. alapján a vétel 50 %-a bérlőkijelölési 
joggal rendelkező szervet illeti meg. 
 
Kérem, az alábbi Határozati-javaslat elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
________/2018. (VI. 25.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom, Bajcsy u. 29-31. C/I/5. sz. 
(407/1/A/24 hrsz) alatt lévő ingatlant az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
elidegenítéséről szóló 9/1994. (VI. 27.) sz. rendelet alapján elidegenítésre kijelöli. 
 
Az elidegenítésre kijelölt ingatlan értékesítése a 9/2012. (V. 2.) sz. vagyonrendelet előírásainak 
betartásával történhet. 
 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
 
Szeghalom, 2018. június 11. 
 
Előterjesztést készítette: Elek Ágnes, műszaki ügyintéző 
 
 
 
 
        Macsári József 
         



mailto:polgarmeter@szeghalom.hu

























































































































































































Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2018.(VI.26.) számú önkormányzati 


rendelete 
 


a díszpolgári cím valamint a Pro Urbe kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 
12/1992.(IX.28.) számú rendelet  


módosításáról 
 


 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.§ 
(1) bekezdés d) pontja, valamint 24. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az 
alábbiakat rendeli el:  


 
1.§ 


 
A díszpolgári cím valamint a Pro Urbe kitüntetés alapításáról szóló 12/1992.(IX.28.) rendelet 
(továbbiakban: Rendelet)  8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A város Képviselő-testülete azon személyek, társadalmi vagy gazdasági szervezetek 
részére, akik vagy amelyek a város társadalmi, gazdasági, kulturális, sport életének fejlődése 
területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett tevékenységével kimagasló 
érdemeket szereztek, a PRO URBE kitüntetést alapítja.” 
 


 
2.§ 


 
A rendelet 8.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) A kitüntetés magánszemélyek és társadalmi szervezetek részére pénzjutalommal jár, 
amelynek összegét a Képviselő-testület határozza meg.” 
 


3.§ 
  


Jelen rendelet 2018. június 27. napján lép hatályba, és 2018. június 28. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
  polgármester        jegyző 
 
 
 
 





		Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

		………/2018.(VI.26.) számú önkormányzati






________________________________________________________________________________________________ 


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


 


 


ELŐTERJESZTÉS 


 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 


2018. június 25-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelettervezetet és 
annak 


Indokolását 


A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése szerint „a 
képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására 
igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a 
köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét”. A közszolgálati 
tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése határozza meg az igazgatási 
szünet időtartamát az alábbiak szerint: 


„a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, 
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart 


A munkavállalók többsége a szabadságát július-augusztus hónapra tervezi, a Képviselő- testület 
nyári szabadsága szintén erre az időszakra tehető. Ezen időszakban az ügyiratforgalom mennyisége 
általában lényegesen csökken. A kialakult gyakorlat azt is mutatja, hogy a dolgozók többsége 
karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja a még fennmaradó szabadságát. Ezt is figyelembe 
véve, a 2018. évi igazgatási szünet javasolt időpontjai a következők 


2018. július 23. - 2018. augusztus 26.        és          2018. december 24. - 2019. január 6. 


Az ügyfélfogadás biztosított. 


Az elmúlt években már sor került az igazgatási szünet megtartására, problémát sem az ügyfelek, 
sem az eljárások határideinek betartásában nem okozott.  







HATÁSVIZSGÁLAT : jelentősnek minősíthető hatása nincs a rendeletnek. Társadalmi, gazdasági, 
költségvetési és egyéb jelentős következmény nem várható. A szabadságok kiadása tervszerűen, 
ütemezetten és összehangoltan biztosítható 


Kérem a rendelettervezet elfogadását! 


 
Szeghalom, 2018. 06. 11. 
 
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 


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2018. június 25-i Testületi Ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a 
továbbiakban: DAREH Önkormányzati Társulás) teljes jogú tagja. A DAREH Önkormányzati 
Társulás legfőbb szerve, a Taggyűlés legutolsó ülését 2018. május 28. napján tartotta, ahol az 
Önkormányzat döntését is igénylő határozatot hozott. 
 
 
A Taggyűlés a 12/2018. (V. 28.) TGy. számú határozatában döntött egyrészt Csabacsűd 
Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testülete, Kaszaper Község 
Önkormányzat képviselő-testülete, Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete, 
Körösladány Város Önkormányzat képviselő-testülete, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat 
képviselő-testülete és Szarvas Város Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozási 
kérelmének elbírálásáról, amely szerint a csatlakozási kérelmet elfogadta, mivel azok a Társulás 
Társulási Megállapodásában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak 
mindenben megfeleltek.  
A Taggyűlés döntött másrészt a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról. A módosítás indokai a következők: 


- a Társulás tagjainak aktualizálása szükséges, ugyanis Csabacsűd Nagyközség 
Önkormányzat képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-
testülete, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testülete, Kaszaper Község 
Önkormányzat képviselő-testülete, Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete, 
Körösladány Város Önkormányzat képviselő-testülete, Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzat képviselő-testülete és Szarvas Város Önkormányzat képviselő-testülete 
belépési szándéknyilatkozatot nyújtottak be, mely csatlakozási kérelmek a Taggyűlés 
döntése alapján a valamennyi jogszabályi előírásnak és belső szabályzatnak 
megfelelnek. 


- a Társulás törvényességi felügyeletét ellátó Békés Megyei Kormányhivataltól szakmai 
segítségnyújtás keretében a Társulási Megállapodás 66.) és 83/A.) pontjaira 
vonatkozóan érkezett megállapítások és javaslatok átvezetése szükséges a Társulási 
Megállapodásban. 


A Taggyűlés egyben felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a fenti települések csatlakozáshoz, 
illetve a Társulási Megállapodás módosításához legalább minősített többséggel hozott 
határozatukban járuljanak hozzá 45 napon belül, és döntésükről a DAREH Önkormányzati 
Társulás Elnökét tájékoztassák. 
 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás 
módosításáról döntést hozni szíveskedjen! 
 







 
HATÁROZATI JAVASLAT 


 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzata  


1. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének, Csárdaszállás Községi 
Önkormányzat képviselő-testületének, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-
testületének, Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testületének, Kondoros Város 
Önkormányzat képviselő-testületének, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-
testületének, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas 
Város Önkormányzat képviselő-testületének a Társuláshoz történő csatlakozását 
jóváhagyja, 


2. a Társulás Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás 
módosítást a Társulás Elnökének felhívására aláírja. 


3. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: 2018. július 12. 
 
Szeghalom, 2018. június 11. 
 
 
         
       Macsári József 
 
 
 
  
  
  
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Melléklet a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer  
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 


12/2018. (V. 28.) TGy. számú határozatához 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A DÉLKELET - ALFÖLD  
 


REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER  
 


LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ 
 


ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
 
 


TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK 
 


MÓDOSÍTÁSA 
 


(A12/2018. (V. 28.) TGy. számú határozat alapján) 
 
 
 
 
 
 
 







A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Taggyűlése a 12/2018. (V. 28.) TGy. számú határozatával a 2017. 
március 07. napján 8/2017. (III.07.) TGy. számú határozatával módosított Társulási 
Megállapodást az alábbiak szerint módosította. 
 


1. A Társulási Megállapodás 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 


1.) Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma: 
 


Név Székhely Képviseli 
Lakosságszám 
(2016. január 


1-jén) 
Almáskamarás Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5747 Almáskamarás,  Mazán Attila  
 polgármester 


934 
Dózsa György u. 54.  


Ambrózfalva Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6919 Ambrózfalva,  Csirik László 
 polgármester 


516 
Dózsa Gy. u. 1.  


Apátfalva Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6931 Apátfalva,  Szekeres László 
 polgármester 


3089 
Templom u. 69.  


Árpádhalom Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6623 Árpádhalom,  Szarka Attila 
 polágrmester 


516 
Petőfi u. 17.  


Battonya Város Önkormányzat   
Képviselő-testülete 


5830 Battonya,  Marjai János 
 polgármester 


6042 
Fő u. 91.  


Békés Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5630 Békés,  Izsó Gábor 
 polgármester 


20160 
Petőfi Sándor út 2.  


Békéscsaba Megyei Jogú Város  
Önkormányzat Közgyűlése 


5601 Békéscsaba,  Hanó Miklós 
 alpolgármester 


61091 
Szent István tér 7.  


Békéssámson Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5946 Békéssámson,  Zámbori Tamás 
 polgármester 


2460 
Hősök tere 10-12.  


Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzat 


5561 Békésszentandrás,  Sinka Imre 
 polgármester 


3708 
Hősök tere 1.  


Bélmegyer Község Képviselő-testület 5643 Bélmegyer,  Kovács János  
 polgármester 


1003 
Petőfi S. u. 2.  


Biharugra Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5538 Biharugra,  Makra Tibor 
 polgármester 


956 
Erzsébet u. 25.  


Bucsa Község Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 


5527 Bucsa,  Fenyődi Attila 
 alpolgármester 


2314 
Kossuth tér 6.  


Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5551 Csabacsűd, Szabadság u. 
41. 


 Molnár József 
 polgármester 1815 


Csabaszabadi Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5609 Csabaszabadi,   Szeverényi Attiláné 
 polgárester 


320 
Apácai út 6.  


Csanádalberti Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6915 Csanádalberti,  Csjernyik Zoltán 
 polgármester 


465 
Fő u. 30  


Csanádapáca Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5662 Csanádapáca,  Oláh Kálmán 2637 
Felszabadulás u. 31.  polgármester  


Csanádpalota Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6913 Csanádpalota,  Nyergesné Kovács Erzsébet 2956 
Kelemen tér 10.  polgármester  


Csanytelek Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6647 Csanytelek,  Forgó Henrik 2723 
Volentér János tér 2.  polgármester  


Csárdaszállás Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5621 Csárdaszállás, Petőfi út 
17.  


 Petneházi Bálintné 
 polgármester 443 







Csorvás Város Önkormányzat   
Képviselő-testülete 


5920 Csorvás,  Baráth Lajos 5036 
Rákóczi u. 17.  polgármester  


Derekegyház Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete  


6621 Derekegyház,  Szabó István 1629 
Kossuth u. 4.  polgármester  


Dévaványa Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5510 Dévaványa,  Valánszki Róbert 7815 
Hősök tere 1.  polgármester  


Doboz Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testülete  


5624 Doboz,  Köves Mihály 4292 
Kossuth tér 3.  polgármester  


Dombegyház Nagyközség 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5836 Dombegyház,  Dr. Varga Lajos 2141 


Felszabadulás u. 5.  polgármester  
Dombiratos Község Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 


5745 Dombiratos,  Fehérné Andorka Ildikó 616 
Széchenyi u. 42.  polgármester  


Ecsegfalva Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5515 Ecsegfalva,  Kovács Mária 1270 
Fő u. 67.  polgármester  


Elek Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 


5742 Elek,  Pluhár László 4850 
Gyulai u. 2.  polgármester  


Eperjes Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6624 Eperjes,  Kós György Gergő 508 
Petőfi u. 1.  polgármester  


Fábiánsebestyén Község 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6625 Fábiánsebestyén, Dr. Kós György 2002 


Szabadság tér 2.  polgármester  
Földeák Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6922 Földeák,  Hajnal Gábor 3118 
Szent László tér 1.  polgármester  


Füzesgyarmat Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5525 Füzesgyarmat,  Bere Károly 5816 
Szabadság tér 1.  polgármester  


Gádoros Nagyközség Önkormányzat 
 Képviselőtestülete 


5932 Gádoros,  Maronka Lajos 3856 
Kossuth u. 16.  polgármester  


Gerendás Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5925 Gerendás  Lengyel Zsolt 1332 
Petőfi u. 2.  polgármester  


Geszt Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete 


5734 Geszt  Fábián Zsuzsanna 812 
Kossuth u. 1.  polgármester  


Gyomaendrőd Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5500 Gyomaendrőd, Selyem út 
124. 


 Toldi Balázs 
 polgármester 13806 


Gyula Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 


5700 Gyula  Dr. Görgényi Ernő 31084 
Petőfi tér 3.  polgármester  


Hunya Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5555 Hunya,  Hegedüs Roland 646 
Rákóczi út 19.  polgármester  


Kamut Község Önkormányzat   
Képviselő-testülete 


5673 Kamut,  Balogh Imréné 1058 
Petőfi S. utca 106.  polgármester  


Kardos Község Önkormányzat 
 Képviselő-testület 


5552 Kardos,  Brlás János 633 
Gyomai út 24.  polgármester  


Kardoskút Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5945 Kardoskút,  Lengyel György 885 
Március 15. tér 3.  polgármester  


Kaszaper Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5948 Kaszaper, Szent Gellért 
tér 1. 


 Kun László 
 polgármester  1939 


Kertészsziget Község Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 


5526 Kertészsziget,  Csordás László 400 
Kossuth L. u. 1.  polgármester  


Kétegyháza Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5741 Kétegyháza,  Kalcsó Istvánné 3742 
Fő tér 9.  polgármester  







Kétsoprony Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5674 Kétsoprony,  Völgyi Sándor László 1434 
Dózsa Gy. u. 11.  polgármester  


Kevermes Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5744 Kevermes,  Lantos Zoltán 1986 
Jókai u. 1.  polgármester  


Királyhegyes Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6911 Királyhegyes,  Horváth Lajos 648 
Jókai u. 38.  polgármester  


Kisdombegyház Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5837 Kisdombegyház,  Magyar Zsolt István 520 
Kossuth u. 77.  polgármester  


Kondoros Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5553 Kondoros, Hősök tere 4-
5. 


 Ribárszki Péter 
 polgármester 5125 


Körösladány Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5516 Körösladány, Dózsa 
György út 2. 


 Kardos Károly 
 polgármester  4647 


Körösnagyharsány Község 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5539 Körösnagyharsány,  Máté Pál  656 


Kossuth tér 8.  polgármester  
Köröstarcsa Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5522 Köröstarcsa,  Lipcsei Zoltán 2641 
Kossuth tér 7.  polgármester  


Körösújfalu Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5536 Körösújfalu,  Szabó Csaba 524 
Fő u. 14.  polgármester  


Kötegyán Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5725 Kötegyán,  Nemes János 1518 
Kossuth u. 33. polgármester  


Kövegy Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6912 Kövegy, Galgóczkiné Krobák Mária 401 
Kossuth u. 29.  polgármester  


Kunágota Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5746 Kunágota, Süli Ernő  2855 
Rákóczi F. u. 9.  polgármester  


Lőkösháza Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5743 Lőkösháza,  Szűcsné Gergely Györgyi 1888 
Eleki út 28.  polgármester  


Magyarbánhegyes Község 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5667 Magyarbánhegyes,  Sódarné Varga Gyöngyi 2318 


Jókai u. 38.  polgármester  
Magyarcsanád Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6932 Magyarcsanád,  Farkas János 1500 
Templom tér 1.  polgármester  


Magyardombegyház Község 
Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 


5838 Magyardombegyház,  Dús Ildikó 276 


Zalka Máté u. 61.  polgármester  
Makó Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6900 Makó,  Czirbus Gábor 23793 
Széchenyi tér 22.  alpolgármester  


Maroslele Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6921 Maroslele,  Dr. Martonosi György 2092 
Szabadság tér 1.  polgármester  


Medgyesbodzás Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5663 Medgyesbodzás,  Varga Gábor 1073 
Széchenyi u. 38.  polgármester  


Medgyesegyháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5666 Medgyesegyháza,  Sütő Mária Márta 3659 
Kossuth tér 1.  alpolgármester  


Méhkerék Község Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete  


5726 Méhkerék,  Tát Margit 2184 
Kossuth L. u. 80.  polgármester  


Mezőberény Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete (tagság kezdete: 
2013. augusztus 1.) 


5650 Mezőberény  Siklósi István 10541 


Kossuth L. tér 1.  polgármester  
Mezőgyán Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5732 Mezőgyán  Dani Attila 1147 
Árpád u. 37.  polgármester  
5820 Mezőhegyes,  Mitykó Zsolt 5367 







Mezőhegyes Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete Kozma F. u. 22.  polgármester 


 
Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 


5800 Mezőkovácsháza, 
Árpád utca 176. 


 Varga Gusztáv 
 polgármester 6127 


Mindszent Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6630 Mindszent,  Zsótér Károly 6937 
Köztársaság tér 31.  polgármester  


Murony Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5672 Murony,  Fekete Ferenc 1283 
Földvári u. 1.  polgármester  


Nagybánhegyes Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5668 Nagybánhegyes,  Farkas Sándor 1322 
Kossuth u. 64.  polgármester  


Nagykamarás Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5751 Nagykamarás  Pelle István 1393 
Kossuth u. 2.  polgármester  


Nagylak Község Önkormányzat 
Képviselőtestülte 


6933 Nagylak  Locskai Zoltán 512 
Petőfi u. 14.  polgármester  


Nagymágocs Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 


6622 Nagymágocs,  Szebellédi Endre István 3048 
Szentesi út 42.  polgármester  


Nagyszénás Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 


5931 Nagyszénás,  Nyemcsok János 5083 
Hősök útja 9.  polgármester  


Nagytőke Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6612 Nagytőke,  Szél Csaba 445 
Széchenyi tér 6.  polgármester  


Óföldeák Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6923 Óföldeák,  Simonné Sinkó Erika 464 
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  polgármester  


Okány Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5534 Okány,  Szívós László 2593 
Kossuth u. 16.  polgármester  


Orosháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5900 Orosháza,   Dávid Zoltán 29228 
Szabadság tér 4-6.  polgármester  


Örménykút Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5556 Örménykút,  Szakács Jánosné 392 
Dózsa Gy. u. 26.  polgármester  


Pitvaros Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete 


6914 Pitvaros,  Radó Tibor 1448 
Kossuth u. 30.  polgármester  


Pusztaföldvár Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5919 Pusztaföldvár,  Dr. Baranyi István 1758 
Rákóczi u. 66.  polgármester  


Pusztaottlaka Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5665 Pusztaottlaka  Pál-Árgyelán Elvira 390 
Felszbadulás u. 10.  polgármester  


Sarkad Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5720 Sarkad,  Dr. Mokán István 10415 
Kossuth u. 27.  polgármester  


Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5731 Sarkadkeresztúr,  Bakucz Péter 1580 
Vörösmarty u. 7.  polgármester  


Szabadkígyós Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5712 Szabadkígyós,  Lehoczki Zsolt 2688 
Kossuth tér 3.  polgármester  


Szarvas Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5540 Szarvas, Szabadság út 
36. 


Babák Mihály  
polgármester 16424 


Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5521 Szeghalom,  Dr. Farkas József 9290 
Szabadság tér 4-8.  polgármester  


Szegvár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6635 Szegvár,  Gémes László 4541 
Szabadság tér 2.  polgármester  


Székkutas Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6821 Székkutas,  Szél István 2175 
Béke u. 2.  polgármester  
6600 Szentes,  Szirbik Imre 28298 







Szentes Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete Kossuth tér 6.  polgármester 


 
Tarhos Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5641 Tarhos,  Kürti Sándor 846 
Petőfi Sándor u. 29.  polgármester  


Telekgerendás Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5675 Telekgerendás,  Ránkli Ferenc 1554 
Dózsa György u. 13.  polgármester  


Tótkomlós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5940 Tótkomlós,  Dr. Garay Rita 6058 
Fő út 1.  polgármester  


Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5661 Újkígyós,  Szebellédi Zoltán 5264 
Kossuth u. 41.  polgármester  


Újszalonta Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5727 Újszalonta,  Jova Tibor 110 
Béke u. 35.  polgármester  


Végegyháza Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5811 Végegyháza,  Vajda Norbert 1446 
Széchenyi u. 2.  polgármester  


Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 


5530 Vésztő,  Molnár Sándor 7197 
Kossuth Lajos u. 62.  polgármester  


Zsadány Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5537 Zsadány,  Dudás Árpád 1672 
Béke u. 82.  polgármester  


Lakosságszám összesen:  433861 
 
 


2. A Társulási Megállapodás 66.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
66.) A Taggyűlés által hozott határozat minden Tagra kötelező. A Taggyűlésen minden tagnak 


egy és egyenlő szavazata van. Szavazni személyesen, vagy a Tag képviselő-testülete által 
meghatalmazott helyettes képviselő, illetve a delegált tag által esetei jelleggel, legalább 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazott útján lehet. A 
Taggyűlésen a tagönkormányzatok képviselő-testületei által delegált polgármester, 
illetve önkormányzati képviselők vehetnek részt szavazati joggal. 


 
3. A Társulási Megállapodás 83/A.) pontja az alábbiak szerint módosul: 


 
83/A.) A Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben 


− megállapítja a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott értékhatárok 
felett az ajánlati-, ajánlattételi felhívás tartalmát, az ajánlattevők alkalmassági 
feltételeit, az ajánlatok érvényességi szempontjait, az értékelés és elbírálás elveit, 


− dönt a nyertes ajánlatról, kihirdeti az eredményt és felhatalmazza a Társulás 
elnökét a szerződések aláírására; 


− meghatározza a nemzeti értékhatárokat elérő értékű, a közbeszerzésekről szóló 
törvény 114. § (9) bekezdése szerinti értékhatárokat meg nem haladó 
beszerezések esetében az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők körét, 


− meghatározza a közösségi értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és 
szolgáltatás megrendelésre a közbeszerzési törvény 117. § (1) bekezdésében 
foglaltak alkalmazása esetén az eljárási szabályokat. 


− dönt az Ajánlatkérő nevében eljáró, a Közbeszerzési Szabályzatban megjelölt 
szervezettől eltérő szervezet megbízásáról, 


− jóváhagyja az éves Közbeszerzési Tervet, év közben a szükséges módosításokat 
átvezeti azon, illetve jóváhagyja a statisztikai összegzést. 







 
 


4. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 
tartalommal továbbra is hatályban maradnak. 


 
Jelen Társulási Megállapodás módosítást – az 1. sz. mellékletben feltüntetett aláírási íveken – 
a Tagok 5 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Orosháza, 2018. ………… 
 







Záradék: 
A Társulási Megállapodás módosítást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező 
rendelkezésként: 


Sorsz. Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: 


A 8/2017. (III.07.) TGy. számú 
határozattal egységes szerkezetben 


módosított szöveget jóváhagyó 
határozat száma: 


Módosított szöveget jóváhagyó 
határozat száma 


 
 
 


1. számú melléklet 
A Társulási Megállapodás módosítást a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében aláírásával látta el: 


 


Sor- 
szám 


Települési önkormányzat képviselő-testülete  


 
 





		HATÁROZATI JAVASLAT






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 
 


2018. június 19-én (kedd) 16.00 órai 
 


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


 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szisz Ferenc terme (Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8. sz.)  


 
Napirend: 


1./ A 2018. június 25-én tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 
2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2018. június 13. 
 
 


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 2018. június 25-én tartandó ülésére 


 
Tárgy: Pályázati felhívás elfogadása a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek„ című EFOP-1.5.3-16-2017-00113 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 


„Humán közszolgáltatások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” című, EFOP-1.5.3-16-
2017-00113 kódszámú pályázat keretein belül Szeghalom település esetén lehetőség van középfokú 
oktatási intézményben tanulóknak a támogatására. 


Az ösztöndíj programhoz rendelt forrás Szeghalom esetén 3.000.000,-Ft. 


A betervezett összegből a pályázat időtartama alatt 2018. február 01. és 2021. január 31. között 
projektszinten összesen 30 hónap időtartamban történik ösztöndíj folyósítás (nyári időszakban, július-
augusztus hónapokra nem). Az ösztöndíj program első körben 2017-2018 tanév II. félévében 
meghirdetésre került, melynek során 10 középfokú oktatási intézményben tanuló fiatal kapott 
támogatást. 


A 2018-2019 tanévben szintén 10 fő középfokon tanuló pályázó támogatható maximálisan. 


Az ösztöndíjfelhívásokat évente, a képviselő-testületi döntést követő 30 napon belül kell közzétenni. 


A képviselő-testületnek az ösztöndíj program esetében el kell fogadnia azon pályázati felhívást, amely 
alapján az általa nyújtandó ösztöndíj megállapítható. 


A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért az EFOP-1.5.3-16-2017-00113 kódszámú „Humán szolgáltatások 


fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” pályázathoz kapcsolódó, Szeghalom 
város területén lakó, középfokú oktatási intézményben tanulók részére a 2018-2019 tanévre 
kiírásra kerülő települési ösztöndíj pályázati felhívással. 
 


2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 


Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Szeghalom, 2018. június 13. 
  
Előterjesztést készítette: Kis Bettina 
 
 
 Macsári József 
 polgármester 
 








 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYBEN TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN 


VALÓ RÉSZVÉTELRE 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” 


EFOP -1.5.3-16-2017-00113 kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki a településen 
élő középfokú oktatási intézményekben tanulók részére 


 
2018/2019 tanév 


 
 


 
1. A pályázat célja:  
 
Szeghalom Város Önkormányzata a település népességmegtartó erejének erősítése érdekében a 
Szeghalmon élő azon középfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván települési ösztöndíjat 
biztosítani, akik megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. 
 
2. Az ösztöndíjban részesítés feltételei 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázati eljárás eredményeként ösztöndíjban részesíti a lentebb 
meghatározott számú, tehetséges, jól tanuló, az adott településen állandó lakcímmel rendelkező, 
középfokú oktatási intézményben tanulót, aki  


- nappali rendszerű középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és 
nem magántanuló, 


- tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt tanévben eléri a 4,00 tanulmányi 
átlagot, 


- más ösztöndíjban nem részesül. 
 
Az ösztöndíj megállapításnál előnyben részesül az a tanuló, aki: 


- olyan szakmát tanul, mellyel a humán közszolgáltatásban el tud helyezkedni, 
- családi háttere, a család vagyoni helyzete miatt rászoruló, 
- kollégiumi ellátásban részesül, 
- az ösztöndíj megítélését az oktatási intézménye támogatja. 


 
A pályázat alapján Szeghalom Város Önkormányzata ösztöndíjban részesíti, a fent meghatározott 
kritériumoknak megfelelő maximum 10 fő tanulót. 
 
3. Az ösztöndíj folyósítás időtartama és összege 
 
Az ösztöndíj 2018. szeptember 1. és 2019. június 30. közötti időszakra kerül megállapításra. 
Az ösztöndíj összege havonta 10.000,-Ft. 
Az ösztöndíj havi összegét az önkormányzat a tárgyhónap 10. napjáig az ösztöndíjas részére átutalja 
az általa megadott bankszámlára. 


 
Az ösztöndíj folyósítása tanév közben megszűnik, ha az ösztöndíjban 
részesülő tanuló magántanulóvá válik, vagy tanulói jogviszonya 
véglegesen megszűnik. 
 
4. A pályázatok benyújtásának módja 
 
A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét 
képező pályázati adatlap kitöltésével postai úton vagy 
személyesen lehet benyújtani.  


• Postai úton: Szeghalom Város 
Önkormányzata (5520 Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8.) 







 


• Személyesen: Szeghalmi Polgármesteri hivatal III. emelet 67-es iroda 


 
5. A személyes tájékoztatás módja 
 
A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető: Baraksó-Kovács Andrea (szakmai vezető), e-mail: 
vesztoefop153@gmail.com 
 
6. A pályázat benyújtásának határideje 
 
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. év szeptember hónap 21. napja 
 
7. A pályázat kötelező mellékletei: 


 
- oktatási intézmény igazolása fennálló tanulói jogviszonyról, 
- tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása.  


 
8. A pályázat nem kötelező mellékletei, melyek az ösztöndíj megállapításánál való előnyben 
részesítés megállapításához szükségesek: 
 
- oktatási intézmény igazolása, melyben szerepel azon szakmai képesítés megnevezése, melyet a 
tanuló tanulmányai végén meg fog szerezni és ez alkalmas a humán közszolgáltatásban való 
elhelyezkedésre, 
- egy háztartásban élők jövedelemigazolása a rászorultság vizsgálata érdekében, 
- oktatási intézmény igazolása, hogy a pályázó kollégiumi ellátásban részesül, 
- az oktatási intézmény támogató nyilatkozata az ösztöndíj megállapításához. 
 
9. A pályázatok elbírálása 
 
Az ösztöndíjak elbírálásáról Szeghalom Város Polgármestere dönt.  
 
10. Az elbírálás határideje 
 
A pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül. 
 
11. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A döntéshozó a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat. 
 
12. A feltételek és kritériumok megfogalmazásában használt fogalmak magyarázata: 
család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-ban 
meghatározott fogalom. 
gyermek: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. §-ban 
meghatározott fogalom. 
fiatal: az a nagykorú személy, aki az ösztöndíj kérelem benyújtásának időpontjában 24. életévét nem 
töltötte be 
ösztöndíj: olyan rendszeresen vagy egy alkalommal nyújtott pénzbeli támogatás, melyet az állam, 
önkormányzat vagy annak erre felhatalmazott szerve, vagy oktatási intézmény nyújt a tanulónak e 
jogcímen. Ösztöndíj pl.: Arany János Tehetséggondozó Program, Útravaló Ösztöndíjprogram vagy 
alprogramjaik keretében kapott ösztöndíj, a szakmaszerkezeti döntés alapján 
kapott tanulmányi ösztöndíj (hiányszakma ösztöndíj), sportösztöndíj, 
EFOP 3.9.2-16 projekt keretében megállapított ösztöndíj stb. 
 
 
 







 


PÁLYÁZATI ADATLAP KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYBEN TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN 


VALÓ RÉSZVÉTELRE  
 


2018/2019 tanév 
 


Pályázó adatai 
Neve:  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
TAJ száma:  
Lakcíme:  
Adóazonosító:   
Telefonszáma:  
E-mail címe:  
Oktatási intézmény, ahol tanulmányait 
folytatja:  


Évfolyam:  
A pályázathoz benyújtott  
dokumentumok megnevezése: 1. 


 


2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Amennyiben már rendelkezik bankszámlával  kérjük adja meg pontosan az adatokat: 
Folyószámlát vezető pénzintézet:  
Folyószámla száma:  


Törvényes képviselő adatai 
Neve:  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
Lakcíme:  
Adóazonosító:   
Telefonszáma:  


 







 


 
Nyilatkozat más ösztöndíjról 


 
 
Alulírott……………………………………….büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
más szervezettől ösztöndíjban nem részesülök. 
 
Dátum:                                                  ………………………………………….. 
 
 
törvényes képviselő aláírása                                                                                pályázó aláírása 
 
 


 
Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról 


 
 


Alulírott …………………………..……..... hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatomban foglalt adatokat 
a döntéshozó a pályázat elbírálása, és az ösztöndíj folyósítása érdekében kezelje és nyilvántartsa. 
 
Dátum:                                                  ………………………………………….. 
 
 
 


törvényes képviselő aláírása                                                                                 pályázó aláírása 
 


Nyilatkozat családban élő gyermekek számáról 
 
 
Alulírott ……………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 
családban élő gyermekek száma ……… fő. 
 
Dátum:                                                     ………………………………………………. 
 
 
 


törvényes képviselő aláírása                                                                            pályázó aláírása 
 


Nyilatkozat bankszámlanyitásról 
 
 
Alulírott ……………………………………. szülő, törvényes képviselő vállalom, hogy sikeres pályázat 
esetén, az elszámolás és folyósítás érdekében bankszámlát nyitok gyermekem nevére.  
 
Dátum:                                                     ………………………………………………. 
 
 
 
törvényes képviselő aláírása                                                                            pályázó aláírása  
 
 





		PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

		Pályázati adatlap középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj programjában való részvételre






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 2018. június 25-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 52/2018. (IV.27.) sz. határozatával döntött arról, hogy megbízza a 
Goodwill Consulting Fejlesztési Tanácsadó Kft.-t a KEHOP-1.2.1- „Helyi klímastratégiák 
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” pályázati felhívásra 
történő támogatási kérelem benyújtására.  
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 


A Képviselő- testület a 53/2018. (IV.27.) sz. határozatával döntött arról, hogy egyetért 
a“Humán közszolgáltatások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” című, EFOP-
1.5.3-16-2017-00113 kódszámú pályázathoz kapcsolódó, Szeghalom város területén 
lakcímmel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások részére kiírásra kerülő „Virágos Utcák 
Versenye” felhívással. A testület felkérte zsűritagnak: Macsári Józsefet (polgármester), Nagy 
Istvánt (műszaki irodavezető), Varga Róbertet (kertészmérnök), Kovács Tibort (az Ifjúsági, 
Civil és Városfejlesztési Bizottság elnöke) 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 


A Képviselő- testület a 54/2018. (IV. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy támogatja 
Urbán Sándor és Gál Zsanett szeghalmi lakosok kérését, hogy Szeghalom területén 
házasságkötés alkalmából faültetésre legyen lehetőség. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 55/2018. (V. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy a TOP-3.1.1.-
15-BS1-2016-00008 azonosítószámú „Szeghalom Dózsai utcai kerékpárút építése, Széchenyi 
úti kerékpárút szakaszos felújítása, valamint a Bethlen-Baross-Bocskai utcákban kétirányú 
kerékpáros forgalomi rend kialakítás” című közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési 
Bizottság által meghozott döntési javaslat értelmében a beadott ajánlatok közül a 
SWIETELSKY Magyarország Kft. és a FORGÚT Bt.  ajánlattevő ajánlatát mindhárom 
részben érvényes ajánlatnak fogadja el. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 60/2018. (V. 28.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Nagy Miklós 
Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Alapító Okiratának módosítását 
az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 2. sz. 
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 


 
Kérem jelentésem szíves tudomásul vételét. 
Szeghalom, 2018. június 12. 
 
Tisztelettel:  


Macsári József                            
  polgármester 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


Előterjesztés  
 


a Képviselő-testület 2018. június 25-i ülésére 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzati törvény (2011.évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól; 
Mötv.) 81.§ (3) bek. f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a 
hivatal tevékenységéről. Jelen előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről 
szól. 
 
A magyar közigazgatásban, így Hivatalunk esetében is a legjelentősebb változás a járási 
hivatalok 2013. január 1-i létrejötte volt. A tavalyi évben hatáskör változás nem volt. 
 
A Járási Hivatal vezetőjével korrekt és jó együttműködést alakítottunk ki, a felmerülő 
problémákat mindig sikerült ennek jegyében megoldani. (pl. karbantartás, eltérő 
ügyfélfogadási idő) A két hivatal munkatársai közötti munkakapcsolat is kiváló és 
zökkenőmentes.  
 
Személyi feltételek 
 
2017-ban – a jegyzőt is beleértve – 28 fő köztisztviselő, 17 fő Munka Törvénykönyve alá 
tartozó munkavállaló dolgozott a hivatalban. Négy dolgozónk gyermeke gondozása céljából 
fizetés nélküli szabadságon volt.  
Az elmúlt évben 2 fő nyugdíjazására került sor, a két köztisztviselő helyére új ügyintézőket 
nem vettünk fel. 
Fegyelmi eljárás 2017-ben sem volt. 
 
Tárgyi feltételek 
 
A Polgármesteri Hivatal épületének történetében nagy mérföldkő volt 2017. Első ütemben 
megvalósult a hátsó épületrész teljes gépészeti és burkolati, szigetelési felújítása. A második 
ütemben az elülső épületrész is megújult. A gépészet, a fűtés, a vizesblokkok, a burkolatok 
felújítását követően mondhatjuk, hogy a hivatal épülete a XXI. század követelményeinek 
megfelel. A teljes bekerülési költség mintegy 200 millió Ft, volt, amit pályázati keretből 
(Belügyminisztérium) fedeztünk. Már most látszik, hogy a pazarló működésnek vége, a 
korábbi teljes nyílászáró csere és a jelenlegi gépészeti és energetikai felújítás nagy 
megtakarítást eredményez. Eddigi méréseink szerint a gázban 30 %, a villanyáramban 80 % a 
megtakarítás. Az informatikai rendszeri is korszerűvé vált, tekintettel arra, hogy munkánk 
nagy része (pénzügy, adó, építéshatóság, testületi munka, választás, stb.) on-line módon 
bonyolódik, ez is létkérdés volt. Ami még várat magára: az utcafront szigetelése és az udvar 
rendbe tétele, szépítése. 
Az akadálymentesítés a földszinten megoldott. 
A Hivatal rendelkezik irodatöbblettel, ezek hasznosítva vannak. 







 
Az önkormányzat működése számokban 
 
2016-ban kiugróan nagyszámú ülésre került sor: 34 alkalommal hívtuk a képviselőket. Ez a 
tavalyi évben 29 volt, aminek oka változatlanul a pályázatok kiírása és beadásának eldöntése 
volt. Sok volt a rendkívüli ülés, ezúton is köszönjük a képviselők rugalmas és felelősségteljes 
hozzáállását.   
Rendeletalkotásra 23 esetben került sor. Ez viszonylag soknak mondható. Sok módosító 
rendelet megalkotása volt szükséges, a költségvetési rendelet, anyakönyvi rendelet, helyi adó 
rendelet, lakásbérleti rendelet esetében kellett változtatnunk. Jelentős új rendeletünk az ún. 
plakátrendelet, illetve a helyi népszavazásról szóló rendelet. 
 A meghozott határozatok száma: 147. Ugyanannyi, mint 2016-ban.  
A bizottsági ülések minden testületi ülés előtt megtörténtek, illetve sokszor ettől függetlenül is 
üléseztek bizottságaink, hatáskörüket gyakorolva. 
Az önkormányzati bizottságokon túl működtettük a Közbeszerzési Bizottságot is. 
 
Államigazgatási, hatósági ügyek statisztikája 
 
Az iktatott ügyek száma: 
 
Eszerint a főszám (= ügyek száma) 2012-ben: 10.159 
                                                         2013-ban:   9768 
                                                         2014-ben: 11.724 
                                                         2015-ben: 10.036 
                                                         2016-ban:    8062 
                                                         2017-ben:    5879 
 
Az ügyeken belül alszámra történt iktatás: 
2012.: 19.000 
2013.:   9.089 
2014.: 12.517 
2015.: 13.896 
2016.:   7803 
2017.:   7696 
 
Az alszám azt mutatja meg, hogy egy adott ügyön belül hány intézkedés, 
környezettanulmány, végzés, határozat, idézés, feljegyzés stb. történik. 
 
Összehasonlítva az eltelt három évet, látható, hogy egy ügyön belül hány intézkedésre került 
sor átlagosan: 
 
2012-ben: 1,9 
2013-ban: 1,07 
2014-ben: 1,06 
2015-ben: 1.38 
2016-ban: 1.03 
2017-ben: 1.3 
 
 







Elsősorban az építéshatósági és adóügyekben jellemző az, hogy az ügyön belül többször kell 
eljárási cselekményt végezni. 


      
      


Ágazat 
Sorszámra Gyűjtőív 


sorszámára Alszámra 


iktatott iratok száma 


A Pénzügyek 3098 0 3170 
  Ebből: 1. Adóigazgatási ügyek 3095   3153 
    2. Egyéb pénzügyek 3   17 
B Egészségügyi igazgatás 8   4 
C Szociális igazgatás 355   53 


E Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés,  kommunális igazgatás 
263 0 661 


  Ebből: 1. Környezet- és természetvédelem 15   20 
  


 
2. Településrendezés, területrendezés 7   18 


  
 


3. Építési ügyek 233   621 
  


 
4. Kommunális ügyek 8   2 


F Közlekedési és hírközlési igazgatás 119   29 
G Vízügyi igazgatás 38   10 
H Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás 353 0 1700 


  Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 111   552 
   2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek 38   50 
  


 
3. Választásokkal kapcsolatos ügyek 2   0 


  
 


4. Rendőrségi ügyek 2   0 
  


 
5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek       


  
 


6. Menedékjogi ügyek       
  


 
7. Igazságügyi igazgatás 7   2 


  
 


8. Egyéb igazgatási ügyek 193   1096 
I Lakásügyek 81   3 
J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 139   276 
K Ipari igazgatás 19   77 
L Kereskedelmi igazgatás, turisztika 82   205 
M Földművelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás 171   98 
N Munkaügyi igazgatás, munkavédelem 91   61 
U Önkormányzati és általános igazgatási ügyek 1042 0 1338 
  Ebből: 1. Képviselő-testület iratai 14   0 
    2. Nemzetiségi önkormányzat iratai       


   
 3. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteti hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó 
szervezeteinek, közalapítványának és intézményeinek ügyei 1028   1338 


P Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás 13   11 
R Sportügyek       


X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség 
7 0 0 


  Ebből: 1. Honvédelmi igazgatás 1   0 
  


 
 2. Katasztrófavédelmi igazgatás 6   0 


  
 


 3. Fegyveres biztonsági őrség       
Mindösszesen: 5879 0 7696 


      







 
Az összes ügy közül a hatósági ügyeket külön is vizsgálhatjuk. 
Az államigazgatási ügyekben hozott döntések száma: 5602, ami némi csökkenést mutat. 
Az önkormányzati hatósági döntések száma: 356. Ezekben a döntést a polgármester és a 
bizottságok hozták (elsöprő többséggel segélyezés, majd közterület-használat, kezelői 
hozzájárulás stb.)  
Összesen tehát 5958 döntés (határozat vagy végzés) született. Jogorvoslati eljárásra nem 
került sor, sem másodfokon, sem bírósági úton. 
 
Az egyes hatósági ügyek legfontosabb jellemzői: 
 


- Szociális ügyek: 2017. évi egyszeri ellátások listája 
-  
-  


Megnevezés Fő Összeg (Ft) 


Rgyk. pénzbeli támogatás 502 3.251.000 


Települési támogatás 300 4.412.000 


Köztemetés 6 794.000 
65 év felettiek karácsonyi 
utalványa 1477 2.954.000 


Bursa Hungarica ösztöndíj 2 75.000 
Természetben nyújtott támogatás 
(  Tyúk,) 450 899.160 


Tanuló buszbérlet támogatás 14 102.935 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 1 22.071 


Összesen: 2752 12.510.166 
 


 
Összehasonlításul közöljük az előző évi adatokat. Az összehasonlításból kitűnik, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást 159 fővel nagyobb létszámban biztosítottuk. 
Összességében mintegy 500 fővel több személy részére kellett segítséget nyújtani, illetve 
2 millió Ft-tal több támogatás lett kiosztva. 


 
- 2016.  


-  
-  


Megnevezés Fő Összeg (Ft) 


Rgyk. pénzbeli támogatás 343  (343 eset) 3.480.000 


Települési támogatás 218 (263 eset) 2.555.160 


Köztemetés 6 822.000 







65 év felettiek karácsonyi utalványa 1297 2.954.000 


Bursa Hungarica ösztöndíj 1 50.000 


Tanuló buszbérlet támogatás 21 180.635 


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3 63.916 


Összesen: 2146 10.084.233 
 
A szociális segélyezés jelentős változáson ment keresztül. A rendszeres segélyek 
elbírálásának hatásköre a Járási hivatalhoz került. Pályázati úton 500.000 Ft-ot nyertünk, 
amiből a rászoruló gyermekek részére szemüveget vásároltunk. Kijelenthető, hogy 
Szeghalmon egyetlen olyan tanuló sincs, aki nem jutott szemüveghez, mert a család azt nem 
tudta biztosítani. 
 
 
Anyakönyvezés: 
 


- Élve születés: 0 
- Házasság: 81 (2015.: 66, 2016.: 61) Jelentős emelkedés! 
- Halálozás: 181 (2016.: 211) 
- Bejegyzett élettársi kapcsolat: 0 


 
 


- Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat, kivonatok adattartalmáról igazolás 
készítése és anyakönyvi hatósági bizonyítványok (kérelem, eseményrögzítés 
alkalmával) száma: 524 db. 


- Anyakönyvi adatváltozások (születési névváltozás/módosítás, házassági 
névmódosítás/változás, válás): 41 db 


- Apai elismerő jegyzőkönyvek: 47 db 
- Bejegyzett papír alapú anyakönyvi bejegyzések (alap esemény – születés, házasság, 


haláleset -, utólagos bejegyzések/újbóli anyakönyvezés): 684 db 
- Névadó ünnepségek: 7 db 
- Szép korú köszöntése: 1 db 
- 50 éves házassági fogadalom megerősítése: 2 db 
- Hazai anyakönyvezési kérelmek: 6 db 


 
- Hagyatéki ügyek száma: 177 db 


 
 


 
Adóügyek  
 
Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források 
jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ide delegált hatósági feladatokat is 
végez (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése stb.). 
 
Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályokat az ún. egyedi jogszabályok - a helyi 
adókról szóló 1990.évi C. törvény, a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. törvény, a 
környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény, a kapcsolódó és végrehajtási 







rendeletek, az adók módjára történő behajtandó köztartozások esetében ezeket szabályozó 
alapjogszabályok tartalmazzák.  
 
Adónemek: építményadó, helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, gépjárműadó, késedelmi 
pótlék, bírság, egyéb bevétel, idegen bevétel, talajterhelési díj, államigazgatási illeték. 
 
 


Bevételek alakulása 2017. évben 
 


Adónem  Adómérték         


Adózók 
száma     


fő Kv-i előirányzat         Ft. 
 Adóbevétel       


Ft. 


Építményadó 200-Ft/m2 1354 24 000 000- 28.316 084- 


Iparűzési adó   adóalap 2%-a 1003 300 000 000- 339 244 573- 


Gépjárműadó   2654 


     
( saját bev) 28 000 000. 


        (áll.k bev)   42 000 000-  
30 893 544.- 
46 340 314.- 


Összesen       
444 794 515 


- 
 
 


Itt is bemutatjuk az előző év adatait, ami azt mutatja, hogy lényeges különbség az 
adóbevételek szempontjából a két év között nincs. A tavalyi év teljesítési adataira 
figyelemmel jelentősen emeltük az iparűzési adó bevételi előirányzatát. Örvendetes, 
hogy az iparűzési adó alanyainak száma emelkedett. 


 
Bevételek alakulása 2016. évben 


 


Adónem  Adómérték         


Adózók 
száma     


fő Kv-i előirányzat         Ft. 
 Adóbevétel       


Ft. 


Építményadó 200-Ft/m2 1357 24 000 000- 28 657 612- 


Iparűzési adó   adóalap 2%-a 953 270 000 000- 336 899 722- 


Gépjárműadó   2593 


     
( saját bev) 28 000 000. 


        (áll.k bev)   42 000 000-  
31 357 992.- 
47 036 988.- 


Összesen     322 000 000- 443 952 314- 
 







Településünkön a nem lakás célját szolgáló építmények után kell csak építményadót fizetni. 
Az adó mértéke 2016.01.01.-től 140.-Ft-ról 200.-Ft/m2 összegre emelkedett. A 2017 évben 9 
millió plusz bevételt jelentett. Adózók száma 1354, adótárgyak 1695, 2017. évi bevétel: 
28.316.084.-Ft 
Az építményadó bevétel a saját bevétel 7 % képezi. 
 
Az iparűzési adó mértéke, állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 
2%-a, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 3 000 
forint.  Az adó a saját bevétel 84.5%-át adja, megvalósulása nagy jelentőséggel bír a kiadások 
fedezetéhez. A vállalkozók többsége fegyelmezetten teljesíti kötelezettségeit. A decemberi 
feltöltési-befizetések, valamint behajtási cselekmény nagyban hozzájárultak a többletbevétel 
megvalósulásához. 
A gépjárműadóban érintett járművek, központilag egységes szabályok alapján kerülnek 
adóztatásra. Az adó összege a személyszállító gépjárművek esetén a gépjármű teljesítményétől 
– kw-ban kifejezve – és a gépjármű korától függ. A nem személyszállító gépjárműveknél az 
adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után  
- a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű esetében 850 Ft. 
- minden más esetben 1380 Ft. 
2013-tól az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között megosztásra került 
egyebek mellett a gépjárműadóból származó bevétel is. A beszedett adó 40%-a az 
Önkormányzatokat illette meg, 60%-a átutalásra került az Államkincstár részére.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 83/A. § értelmében 
a belföldi gépjárművek után beszedett adónak a települési önkormányzat és a központi 
költségvetés közötti megosztását az államkincstár ellenőrzi. Az ellenőrzéshez negyedéves 
elektronikus úton történő adatszolgáltatási kötelezettségünk van.  
Gépjárműadó bevételek 30 893 544.- forint összegben realizálódtak, százalékos arányban az 
eredeti előírás 110%-ban teljesült. A súlyos mozgáskorlátozott gépjárműadó-mentességek 
száma – a törvényi változások következtében – a töredékére szorult vissza. Jelenleg a 
mentességre jogosultak száma 51 fő. 
 


Bevételek alakulása 2017. évben 
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Az adónemek között a legnagyobb bevételi forrást az iparűzési adó jelenti, ezt követi a 
gépjárműadó és az építményadó. Így e három adótétel előírásának teljesülése van a 
legnagyobb hatással a költségvetésre. A késedelmi pótlék bevétel az alacsony alapkamat 
végett csekély összegre esett vissza.   
 A tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból 2017-ben 770 300-Ft folyt be az önkormányzat 
számlájára, melyhez az állam - a jó adóerőképesség miatt - kiegészítést nem utalt. 
 







Az idegen adó behajtása végett közel 401 fő felszólítására, és ugyan ennyi intézkedésre került 
sor. A behajtásból 2 850 332.-Ft idegen adó került átutalásra a behajtást kérő szervek részére. 
az önkormányzat bevételét 1.001.108 forint növelte. 
Az illetékbevételek továbbutalásra kerülnek az Államkincstár részére (122.000-Ft), a 
talajterhelési díj a környezetvédelmi alap számláját növelte 744.647.-Ft.-al. 
2017. évben 375 db adó- érték bizonyítvány, valamint 119 db adóigazolás, összesen 494 db 
hatósági bizonyítvány került kiállításra. 
A Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Nyilvántartási Osztályát 173 fő 
adózó adatainak megkérésével kerestük meg. A végrehajtás folyamán 730 felszólítást 
küldtünk ki az adózóknak, számos inkasszó és munkabérletiltás került kiadásra az 
adóbevételek megvalósulása érdekében. 
 
A városüzemeltetés (beruházásaink) és a közfoglalkoztatás 2017. évi áttekintése a 2017. évi 
októberi ülésen megtörtént, ezért azt most nem ismételjük. 
 
Pénzügyi Iroda 
 
A Pénzügyi Iroda hatósági tevékenységet nem végez. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
ne lenne kellőképpen leterhelve. 
Az év folyamán elkészült az előző évi zárszámadás, az éves, féléves és negyedéves 
beszámoló, az ez évi költségvetés. Több alkalommal módosítani kellett a költségvetési 
rendeletet. 
Nagy hangsúlyt kapott a bérlakásokkal kapcsolatban lévő kintlévőségek behajtása, illetve a 
lakásügyi hatósággal való együttműködés keretében a hátralékosok felszólítása. 
 


 
Számlák, könyvelési tételek 2017-ben 


(Könyvelés - listázás - keresés) 


  Önkormányzat 
 Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 3 548 


Vevői számlák (vevő számla) 1 965 
Könyvelési tételek 27 942 


  
  Hivatal 


 Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 1 730 
Vevői számlák (vevő számla) 136 
Könyvelési tételek 7 107 


  
  Óvoda 


 Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 1 396 
Vevői számlák (vevő számla) 0 
Könyvelési tételek 5 092 


  
  ÖSSZESEN: 


  







Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 6 674 
Vevői számlák (vevő számla) 2 101 
Könyvelési tételek 40 141 


 


 
  


     
   
   
A könyvelési tételek száma közel 3000-rel csökkent. 
Ennek az az oka, hogy a Könyvtár könyvelését az 
Intézményműködtető Központ látja el 2017. január 1. 
óta.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
  
… /2018. (VI. 25.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja. 
 
Szeghalom, 2018. 06. 07. 
 


Dr. Pénzely Erika 





		Összeg (Ft)

		Fő

		Megnevezés






 
Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
Előterjesztés 


 
Szeghalom Város Képviselő Testülete 2018. június 25-én tartandó ülésére 


 
Tárgy: Pályázati felhívás elfogadása a „Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező 
településeken„ című EFOP-3.9.2-16-2017-00032 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 


„Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken„című, EFOP-3.9.2-16-
2017-00032 kódszámú pályázat keretein belül Szeghalom település esetén lehetőség van alap 
vagy középfokú oktatási intézményben tanuló HH/HHH tanulók támogatására. 


Az ösztöndíj programhoz rendelt forrás Szeghalom esetén összesen 4.000.000,-Ft. 


A betervezett összegből a pályázat időtartama alatt 2018. február 01. és 2021. november 31. 
között projektszinten összesen 38 hónap időtartamban történik ösztöndíj folyósítás (nyári 
időszakban, július-augusztus hónapokra nem). Az ösztöndíj program első körben 2017-2018 
tanév II. félévében került meghirdetésre, melynek során 10 fő alap vagy középfokú oktatási 
intézményben tanuló HH/HHH fiatal kapott támogatást. 


A 2018-2019 tanévben szintén 10 fő tanulót tudunk ösztöndíjban részesíteni. 


Az ösztöndíjfelhívásokat évente, a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül kell 
közzétenni. 


A képviselő-testületnek el kell fogadnia azon pályázati felhívást, amely alapján az 
önkormányzat által nyújtandó ösztöndíj megállapítható. 


 A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 


- az ösztöndíjban részesítés alapvető feltételeit 


- az adott évben érvényes ösztöndíj folyósítás időtartamát és összegét, 


- a pályázatok benyújtásának módját, 


- a pályázat benyújtásának határidejét, 


- az elbírálás határidejét. 


Az ösztöndíjra szóló adott időszakra felhívást a polgármester közzéteszi a testületi döntést 
követő 15 napon belül, a helyi sajtóban, az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint az 
önkormányzat honlapján. 


A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
 







 2 


1. A Képviselő-testület egyetért az EFOP-3.9.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán 
kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” pályázathoz kapcsolódó 
alap vagy középfokú oktatási intézményben tanuló hátrányos helyzetű tanulók 
ösztöndíjprogramjára irányuló pályázati felhívással. 


2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a pályázati felhívás közzétételére, a döntéshozatalra és a szerződés 
aláírására. 


 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Szeghalom, 2018. június 13. 
  
Előterjesztést készítette: Kis Bettina 
 
 
 Macsári József 
 polgármester 
 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2018.(VI.26.) számú önkormányzati 


rendelete 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 
elrendeléséről 
 
 


 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. tv. 232.§ (3) bek-ben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésben biztosított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:  


 
1.§ 


 
A rendelet hatálya kiterjed Szeghalom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 
(továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre, valamint a Munka 
Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra. 
 


2.§ 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2018. évi munkarendjében 
2018. július 23-től 2018. augusztus 26-ig terjedő időszakra nyári, 2018. december 24-től 
2019. január 6-ig terjedő időszakra téli igazgatási szünetet rendel el. 
 


3.§ 
  


(1)  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2)  A rendelet 2019. január 7. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
  polgármester        jegyző 
 
 
 
 





		Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

		………/2018.(VI.26.) számú önkormányzati






Szeghalom Város Polgármesterétől 
 ___________ 


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


B E J E L E N T É S 
A Képviselő-testület 2018. június 25-ei ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület májusi testületi ülésén foglalkozott a Dózsa György úti Általános Iskola 
nyílászáró problémáival. Mint ismeretes a KLIK ez évben a Dózsa György úton és a Tildy 
Zoltán úton is az iskolák épületein fog kisebb felújítási feladatokat elvégezni, mely érint 
nyílászárókat is. Azonban a tantermek nagy részénél a nyílászárók cseréje a KLIK részéről 
nem történik meg. A Testületi ülés óta a Műszaki iroda dolgozói szakemberekkel konzultálva 
előzetesen megvizsgálta a második emelet nyílászáróinak cseréjét és az előzetes számítások 
szerint bruttó 5-6 millió forint közötti összegből megvalósítható a hiányzó nyílászárók 
cseréje. Az előzetes számítások tartalmazzák a tantermek, a vizesblokkok, a folyosó és a 
szertárak nyílászáró cseréit. Az ismertetett összeg figyelembevételével a Hivatal a Beszerzési 
Szabályzat alapján soron kívül elindította az árajánlatok bekérését. Várhatóan június 27-én a 
Pénzügyi Bizottság megkapja az árajánlatokat és döntést tud hozni a nyílászárók cseréjével 
kapcsolatban.  
 
Figyelemmel az előzetes költségbecslésre javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazzuk fel a Pénzügyi Bizottságot arra, hogy a június 27-én beérkezett árajánlatok 
figyelembevételével – amennyiben az bruttó 5-6 millió forint között érkezik be a második 
emeletre vonatkozóan – a nyertes ajánlattevőtől a Dózsa György úti Iskola első és második 
emeleti nyílászáró cseréjében hozzák meg döntésüket, mivel a két szint ablakainak területe 
ugyan akkora és az Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi mindkét szint nyílászáró 
cseréjének végrehajtását. 
 
Fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el: 
___________2018. (VI.25.) Ökt. sz. határozat 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Képviselő-testület 
Pénzügyi Bizottságát, hogy a 2018. június 27-ei ülésén a Dózsa György úti Általános Iskola 
nyílászáró cseréjével kapcsolatban az első és második emelet vonatkozásában hozza meg 
döntését, amennyiben a beadott legkedvezőbb árajánlat bruttó összege nem haladja meg a két 
szintre vonatkoztatva a 11 millió forintot.  
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a további intézkedések megtételével. 
 
Felelős: Macsári József polgármesteri 
Határidő: a kivitelezési munkák tekintetében 2018. augusztus 25. 
 
Szeghalom, 2018. június 25. 
                                                                                                             Macsári József                                            
                                                                                                               Polgármester                                                        
Készítette: Nagy István 
                   Műszaki irodavezető 





