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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
december 14-én  tartott nyilvános üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 45. 
sz. tanácskozótermében 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 
Zsolt, Elek Ferencné, Farkas Zoltán, Hegyesi Zsuzsanna, Mester Csaba, Z. Nagy 
Tibor testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, Pénzely Erika jegyző, 
Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, 
művelődési vezető főtanácsos, Polgármesteri Hivatal irodavezetői, 
önkormányzati intézmények vezetői, a napirendi pontok kapcsán meghívottak,  
Jegyzőkönyv-vezető: Farkasné Gali Mária képviselő-testületi referens 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti az év utolsó képviselő-
testületi ülésen megjelent képviselőtársait, a napirendek tárgyalása kapcsán 
meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 
mivel 8 fő jelen van, és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő 
napirendi pontok tárgyalását azzal a módosítással, hogy 4. sz. napirendként 
tárgyalják Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központ 
alapításáról szóló előterjesztést. A napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal a 
Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
1. sz. napirend: Rendeletalkotás a lakások és helyiségek bérletének 
szabályozásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 
rendelet átdolgozásra került, és a korábbi években alkotott rendeletek hatályukat 
vesztik, amennyiben az előterjesztett rendeletet elfogadja a Képviselő-testület. 
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Összevont bizottsági ülésen bizottságok véleményezték a rendelet-tervezetet, és 
az elhangzott módosító indítványokkal átdolgozva került a Képviselő-testület elé 
az anyag, ezt részletesen ismerteti.  Ennek értelmében javítva lett az 1. § (2) és 
(3) bekezdése, a 8. § (1) bekezdésének d) pontja, a 13. § (6) bekezdése. A 
mellékleteknél: az 1. melléklet 8. pontja, valamint a 2. melléklet 3/b pontja 
törölve lett.  
 
Javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztést, a bizottsági 
véleményekkel együtt, és kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, 
észrevételeket. 
 
Ács Zsolt testületi tag: Javasolja, hogy záros határidőn belül határozza meg a 
Képviselő-testület db. szám, és cím szerint azokat a lakásokat, amelyeket 
szociális jelleggel kíván fenntartani a jövőben. 
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Tájékoztatásként elmondja, hogy azok a 
bérlők, akik eddig tisztességesen fizettek, őket nem érinti ez az új rendelkezés. 
A lakásrendelet 2013. január 1. napjával lép életbe, rendelkezéseit attól kezdve 
alkalmazzák a későbbi lakáskiutalásoknál. 
 
Macsári József polgármester: Azok a bérlők, akik folyamatosan fizetik a 
bérleti díjat, és a közüzemi költségeket, azokat nem érinti a rendelkezés.  
Mindazokat a lakásokat meg kell tartani az Önkormányzatnak, amelyek 
pályázati támogatásból épültek, ezek a Kolozsvári utcán épített 2x4 és a 
2x3bérlakások. Előreláthatólag megmaradnak a Petőfi utcai kertes bérlakások is. 
Képviselőtársa által felvetett kérdésre válaszolva elmondja, hogy csökkenteni 
kell az önkormányzati bérlakások számát, erre a későbbiekben visszatérnek, ki 
fogják jelölni a szociális bérlakásokat. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban további hozzászólás nincs.  
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását a bizottsági módosításokkal 
együtt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta. 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete  
a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról 

   
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 
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tulajdonában lévő lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról a 
következő rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja.  
 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan lakásra és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségre (továbbiakban: lakás és helyiség), valamint a hozzájuk 
tartozó közös használatra szolgáló helyiségekre  és területekre, amelyek 
Szeghalom Város Önkormányzat tulajdonában vannak. 

(2) A rendelet lakások bérletére vonatkozó rendelkezései Szeghalom Város 
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki, kivéve a 
bérlőkijelölési jog és a közérdekű célból történő bérbeadás bérlőit. 
 
(3) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás adatai az irányadók. 
 
(4) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén a rendelet hatálya 
kiterjed a jogi  személyiséggel rendelkező és a jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre. 

A lakások bérbeadásának jogcímei 

2. § 

Szeghalom Város Önkormányzat a lakásokat: 
 

a) szociális rászorultság alapján, 
b) bérlőkijelölési jog alapján 
c) lakáscsere esetén 
d) törvényben előírt elhelyezési kötelezettség alapján 
e) e rendeletben meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében 
adja bérbe. 
 

 Értelmező rendelkezések 
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3. § 
 

A rendelet alkalmazásában:  
 

1. család: szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szoctv.) szerinti közösség; 

2. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben 
meghatározott személyek; 

3. egyedülálló: a Szoctv. szerint meghatározott egyedülálló személy; 
4. egyedül élő: a Szoctv. szerint meghatározott egyedül élő személy; 
5. háztartás: a Szoctv.-ben háztartásként meghatározott személyek 

közössége;  
6. jövedelem: a Szoctv. szerinti jövedelem; 
7. központi berendezések:  

a) a víz- és gázvezeték a hozzátartozó szerelvényekkel, a lakáshoz tartozó 
főelzáró szerelvényig; 

b) a csatornarendszer a hozzátartozó szerelvényekkel, a lakás rácsatlakozási 
pontjáig; 

c) az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere, a lakáshoz tartozó 
fogyasztásmérő berendezésig, illetőleg a biztosító tábláig, 

d) a több lakást szolgáló szellőztető-berendezés; 
8. szociálisan rászoruló: az a személy, akinek, és a vele jogszerűen együtt 

költözők tulajdonában, haszonélvezetében a pályázat benyújtásának 
időpontjában nincs beköltözhető lakás vagy családi ház, forgalomképes 
építési telek, hétvégi ház vagy üdülő telek, kivéve az 5. § (4) bekezdésben 
meghatározott esetet, és akinek vagy a vele jogszerűen együtt költöző 
közeli hozzátartozóknak az egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat 
benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének: 

            a) egyedülálló személy esetén 300 %-át, 
b) gyermekét egyedül nevelő személy esetén 280 %-át, 
c) 2-4 fős család esetén 250 %-át, 
d) 5 vagy több fős család esetén 200 %-át.    

9. vagyon: a Szoctv. szerinti vagyon. 
 

II. fejezet 

A bérbeadásra vonatkozó általános eljárási szabályok 

4. § 
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(1) A Képviselő-testület a rendelet hatálya alá tartozó lakások bérbeadásával 
kapcsolatos bérbeadói döntések meghozatalát a Szociális és Egészségügyi 
Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) átruházza azzal, hogy a szerződések 
aláírására a bizottsági döntést követően a polgármester jogosult.  

(2) A bérlakások igénylésével kapcsolatos pályázati eljárások, kérelmek és a 
bérleti szerződések megkötésével kapcsolatos előkészítő, végrehajtó 
adminisztratív feladatokat a Polgármesteri Hivatal lakásügyekkel foglalkozó 
szervezeti egysége (a továbbiakban: Hivatal) látja el. 

 
(3) Önkormányzati tulajdonban lévő lakás nem lakás céljára nem adható bérbe. 

Szociális rászorultság alapján történő bérbeadás 

5. § 

(1) A szociális rászorultság alapján történő bérbeadás pályázati eljárás 
lefolytatása keretében történik. Pályázni a szociálisan rászoruló személy 
jogosult. 
 
(2) A (1) bekezdésben meghatározott bérlakások bérleti jogának megszerzésére 
irányuló pályázatot a polgármester hirdeti meg úgy, hogy a megüresedő lakások 
bérbeadása lehetőleg folyamatos legyen. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően pályázati eljárás alkalmazása nélkül 
helyezheti el a Bizottság azon bérlőket, akiknek a szociális rászorultság alapján 
juttatott bérlakásait értékesíteni, vagy bontani szükséges.  
 
(4) Azon személyek, családok részére, akiknek saját tulajdonú háza, lakása 
természeti katasztrófa, vagy vis maior következtében megsemmisül vagy 
lakhatatlanná válik, és azt felújítani, újjáépíteni jövedelmi viszonyaik miatt nem 
tudják, amennyiben a szociális bérlakás pályázat követelményeinek egyébként 
megfelelnek, a Bizottság legfeljebb 1 éves időtartamra, pályázati eljárás 
mellőzésével, szociális bérlakásban bérleti jogot biztosíthat. 

6.  § 

(1) A bérleti jog elnyerésére irányuló pályázati felhívást a helyi hirdetőújságban, 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Szeghalom Város honlapján közzé 
kell tenni. A pályázati hirdetménynek tartalmazni kell: 

 
a) a pályázati jogosultság feltételeit, 
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b) a bérbeadás jogcímét: szociális rászorultság alapú, vagy lakáscsere, 
 
c) a bérbeadásra meghirdetett meglévő üres bérlakások címét, 

komfortfokozatát, alapterületét, műszaki jellemzőjét, szobaszámát, 
 
d) a bérleti jogviszony időtartamát, 
 
e) a lakbér összegét  
 
f) a pályázati ajánlat benyújtásának helyét, módját és határidejét és 
 
g) a pályázatok elbírálásának valamint az eredmény ismertetésének 

várható határidejét. 
 
(2) A pályázati adatlap tartalmazza: 
 

a) a pályázó alapvető személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakó-, 
illetve tartózkodási helyét, 

 
b) a pályázó fennálló lakhatásának jogcímét a pályázat benyújtásának 

időpontjában, 
 
c) a pályázóval együtt lakó és jogszerűen együtt költöző személyek 

alapvető személyazonosító adatait, hozzátartozói minőségét és 
 
d) a pályázó és a pályázóval jogszerűen együttköltözők jövedelemére 

vonatkozó igazolását, valamint a szociális és vagyoni helyzetére 
vonatkozó adatokat. 

 
(3) Egy pályázó egyidejűleg több lakásra is nyújthat be pályázatot. Minden 

lakásra külön kell pályázni, a sorrendiség megjelölésével. 
 
(4) Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, a hivatalt, vagy 

az eljáró bizottságokat szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, azt a 
pályázók közül törölni kell, és 10 évig bérleti jog megszerzésére irányuló 
pályázati eljárásban nem vehet részt. 

 
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat a pályázati eljárás nélküli bérbeadás esetén is 

alkalmazni kell. 
 
(6) A pályázatokat az arra rendszeresített formanyomtatványon, személyesen 

kell benyújtani. 
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7. § 
 

(1) A pályázatok elbírálásáról a Bizottság a rendelet mellékletében szereplő 
szempontrendszer alapján dönt. Az elbírálás során figyelemmel kell lenni a 
lakbér megfizetésének képességére. 

(2) A pályázat eredményéről a pályázókat a Hivatal a döntéstől számított 8 
napon belül értesíti. 

(3) A pályázat nyertese a döntés közlésétől számított 10 napon belül köteles a 
Hivatalban megjelenni és a bérleti szerződést megkötni. Amennyiben ezen 
határidőn belül a pályázó részéről nem kerül sor a bérleti szerződés 
aláírására, elveszíti a bérleti jogot.  

(4) A pályázó a pályázati eredmény közlésétől számított 15 napon belül köteles 
beköltözni a bérlakásba, ennek elmulasztása esetén elveszíti a bérleti jogot 
és a közléstől számított 2 évig önkormányzati bérlakásra újabb pályázatot 
nem nyújthat be.  

(5) A bérlő nem veszíti el a bérleti és az újabb pályázat benyújtásának a jogát, 
ha a (3) és (5) bekezdésben meghatározott cselekmény elmulasztásától 
számított 15 napon belül igazolja, hogy a mulasztás önhibáján kívül történt, 
az akadály megszűnésétől számított 15 napon belül a bérlakásba beköltözik, 
illetve a bérleti szerződést megköti. 

(6) A szociális bérlakás bérleti jogára pályázónak a (3) és (4) bekezdésben 
foglalt kötelezettségszegése esetén a lakás bérletének megszerzésére az őt 
követő legtöbb pontszámot elért pályázó jogosult. 

(7) Amennyiben a pontszám szerint következő pályázók közül többen azonos 
összpontszámmal rendelkeznek, az a pályázó nyeri el a lakás bérleti jogát, 
aki az 1. sz. mellékletben szereplő szempontrendszer 2. és 11. pontja szerint 
a legtöbb összpontszámmal rendelkezik. 

8. § 
 

(1) Az önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére az pályázhat, aki 
szociálisan rászorult: 

a) és akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat 
benyújtását megelőző 5 éven belül tulajdonát képező ingatlant nem 
értékesített és ajándékozott el, 

b) és akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat 
benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti 
jogáról nem mondott le,  

c) és akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat 
benyújtásának időpontjában nem rendelkezik vagyonnal. 

d) Szeghalmon lakóhellyel rendelkezik. 
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(2) Az önkormányzati bérlakás bérlője akkor pályázhat cserelakás bérleti 
jogának elnyerésére, ha nem rendelkezik lakbér vagy közüzemidíj-
hátralékkal a pályázat benyújtásakor.  

(3) A pályázat benyújtásának az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül 
további feltétele, hogy a pályázót a pályázat benyújtását megelőző tíz éven 
belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján a kötelezettségszegése 
miatt nem költöztették ki.  

(4) Nem pályázhat önkormányzati bérlakás bérleti jogára, aki a pályázat 
benyújtásakor előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését tölti, illetve 
szabadságvesztés büntetését tölti. 

 
9. §  

   
(1) A pályázóval megkötött lakásbérleti szerződés legfeljebb 1 évre szólhat. Ez 

a rendelkezés nem vonatkozik a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező 
bérlők lakáscseréjére. 

(2) A szociális rászorultság fennállása esetén a bérlő kérésére a lejárt 
lakásbérleti szerződést a Bizottság a kérelem benyújtását követő ülésén 
újabb 3  évvel meghosszabbíthatja, ha a kérelmezők továbbra is megfelelnek 
a rendelet feltételeinek és nincs lakbér vagy közüzemidíj-tartozásuk. A 
meghosszabbításra legfeljebb további két alkalommal kerülhet sor a  fenti 
feltételek mellett. 

(3) A szerződés meghosszabbításának további feltétele, hogy a kérelmező és a 
vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az 
együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást a 
bérleti jogviszony időtartama alatt nem tanúsítottak. 

(4) A bérleti szerződés meghosszabbítására meghatározott határidő elmulasztása 
esetén, vagy ha a kérelmező nem felel meg a szerződés meghosszabbítására 
vonatkozó feltételeknek, a bérleti szerződés megszűnik, és a bérlő a 
szerződés megszűnésekor cserelakás biztosítása nélkül a köteles elhagyni a 
lakást.  

(5) A (3) bekezdéstől eltérően, ha a kérelmező a fennálló tartozásának rendezése 
érdekében részletfizetésre az hivatallal megállapodást köt, a szerződés a 
részletfizetés időtartamára meghosszabbítható. 

(6) A szerződés meghosszabbításánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a 
bérlő a beköltözéstől számított 10 évig lakhat a bérlakásban. A bérlakásra 
kötött bérleti szerződés 10 év után nem hosszabbítható meg. 

(7) A Bizottság a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően különös méltánylást 
érdemlő esetben egy alkalommal legfeljebb egy évre meghosszabbíthatja a 
bérleti szerződést. Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül a bérlő 
vagy családja életében bekövetkezett rendkívüli esemény, így különösen 
súlyos vagy tartós betegség, baleset, káresemény, munkahely elvesztése. 
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 A bérlőkijelölési jog alapján bérbe adott lakások 
 

10. § 
 
(1) A bérleti jog megszerzése nem pályázati eljárás keretében történik. 
(2) A bérleti szerződést a bérlőkijelölésre jogosult által meghatározott 

személlyel kell megkötni. 
(3) A bérlőkijelölési jog alapján bérbe adott lakások bérlői a rendelet 26 §-ában 

meghatározott mértékű lakbér megfizetésére kötelesek. 
(4) A bérleti szerződés a bérlőkijelölési jog gyakorlására jogosult által 

meghatározott időtartamra szól. 
(5) A bérleti jogviszonyra a Képviselő-testület által biztosított bérlőkijelölési 

jog esetén a joggyakorlást biztosító megállapodásban szereplő rendelkezések 
irányadóak. 

 
Lakáscsere 

 
11. § 

 

(1) A Bizottság minden évben pályázatot hirdet a szociális alapon bérbe adott 
önkormányzati lakások bérlői részére lakáscserék biztosítása érdekében. A 
pályázatban csak azok a bérlők vehetnek részt, akiknek lakbér és közüzemi 
tartozásuk nincs. A kérelmekről a Bizottság a benyújtott pályázatok 
következtében rendelkezésre álló lakások bérbeadásáról a rendelet 1. sz. számú 
mellékletében meghatározott szempontrendszer alapján dönt.  

 Lakás bérbeadása közérdekű célból 
 

12. § 
 
(1) Jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetüktől függetlenül –Szociális és 
Egészségügyi Bizottság javaslata és a Képviselő-testület bérlőkijelölő határozata 
alapján- meghatározott időre, illetve feltételhez kötötten lakásbérleti szerződést 
kell kötni: 
 a) az önkormányzati törvényben megjelölt kötelező feladatok ellátása 
érdekében. 

b) a város gazdasági életében fontos szerepet játszó gazdálkodó 
szervezeteknél, más közérdekű feladat ellátása érdekében foglalkoztatott - 
-elsősorban felsőfokú végzettségű- szakemberekkel, valamint, 

 c) A város kulturális és sport életében jelentős szerepet betöltő 
személyekkel. 
(2) A lakásbérleti szerződést az elhelyezést kérő szerv által megnevezett 
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személlyel kell megkötni. A szerződés időtartamát az elhelyezést kérő szerv 
kérelmében foglaltaknak figyelembevételével a Képviselő-testület határozza 
meg. 

III. Fejezet 

A felek jogai és kötelezettségei 

13. § 

(1) A bérlő a bérleti szerződésben szereplő időpontban jogosult a bérlakást, a 
komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban átvenni és azt használni. 

(2) A bérbeadó a lakásnak a lakásbérlő részére történő átadásakor lakásátadási 
jegyzőkönyvet készít, amelyben köteles feltüntetni a lakásban előforduló 
esetleges hibákat, hiányosságokat. A bérlő a lakás átvételét észrevételeinek 
írásbeli rögzítésével a lakásátadási jegyzőkönyv aláírásával ismeri el. 

(3) A bérlő köteles a bérleményben életvitelszerűen tartózkodni, a 2 hónapot 
meghaladó távollétet és annak időtartamát írásban köteles bejelenteni a 
Hivatalban. Ezen rendelkezés a bérleti szerződés kötelező tartalmi eleme. A 
bérlő bejelentett - elsősorban egészségügyi ok, munkahely megváltozása, 
tanulmányok folytatása miatt történő - távolléte alatt erre hivatkozással a 
szerződést a bérbeadó részéről felmondani nem lehet. Nem lehet felmondani 
a szerződést abban az esetben sem, ha a bérlő a bejelentést menthető okból 
mulasztotta el, és erről a bérbeadót annak felhívására írásban tájékoztatja. 

(4) A bérlő köteles a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és 
időpontban a bérbeadónak, a közüzemi szolgáltatások díját a szolgáltatónak, 
a társasházban lévő lakások esetén a társasházi közös költséget a 
társasháznak az általuk megjelöltek szerint megfizetni. A bérlő köteles a 
lakás lakbérét és költségeit mindaddig megfizetni, amíg azt rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak át nem adja. 

(5) A bérlő és a bérlőtársak a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül 
kérelmezhetik a bérleti szerződés meghosszabbítását. A kérelemhez csatolni 
kell a jövedelmi vagyoni helyzet igazolására szolgáló dokumentumokat, és 
igazolni kell, hogy nincs lakbér és közüzemidíj-tartozásuk. Amennyiben 
jövedelmi igazolás alapján megállapítható, hogy a kérelmező szociális 
bérlakásra a továbbiakban nem jogosult, a vele kötött bérleti szerződés nem 
hosszabbítható meg. 

(6)  Ha a bérlő lakást vásárol, illetve új lakást épít, vagy beköltözhető 
lakástulajdonhoz jut, az adásvételi szerződés megkötésétől, vagy a 
használatbavételi engedély kiadásától, illetve a beköltözhető lakástulajdon 
megszerzésétől számított 

a) 15 napon belül köteles ennek tényét bejelenteni a bérbeadó felé és 
b) 30 napon belül köteles kiköltözni az önkormányzati bérlakásból. 
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(7)  A bérlő köteles  a bérlakásra biztosítási szerződést kötni. 
 

A bérbeadó jogai és kötelezettségei 
 

14. § 
 

(1) A bérbeadó köteles gondoskodni a bérleti díj ellenében 
a) az épület karbantartásáról, 
b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról és            
c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek 

berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. 
(2) Az épülettel illetőleg a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területtel 

összefüggő - nem a bérbeadót terhelő - minden üzemeltetési és egyéb 
kötelezettség teljesítésére a lakásbérleti szerződésben kell rendelkezni. 

 
15. § 

 
(1) A Hivatal és a bérlő írásban megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakást 

átalakítja, korszerűsíti a Bizottság előzetes hozzájárulása után. 
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell az elvégzendő munkák 

a) pontos megjelölését, 
b) befejezésének határidejét, 
c) költségeit és azok megfizetésének feltételeit, módját, valamint azt, hogy a 

munkálatok megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyt a bérlő köteles 
megkérni. 

(3) A bérbeadó a bérlő kérésére csak a rendeltetésszerű használatra alkalmassá 
tételhez szükséges mértékű költségek megfizetését vállalhatja. 

(4) A Hivatal a (3) bekezdésben foglaltak alapján a számlákkal igazolt 
költségeket, legfeljebb a megállapodásban szereplő összeg erejéig a munkák 
befejezését követő 30 napon belül egy összegben köteles a bérlőnek 
megfizetni, vagy a bérlő választása szerint a lakbérbe beszámítani. 

(5) A lakás átalakítását, korszerűsítését követően a lakásbérleti szerződést 
módosítani kell, ha a lakás komfortfokozata megváltozott és a munkák 
költségeit a bérbeadó viseli. 

 
16. § 

 
(1) A Hivatal  a lakás visszaadásakor lakásátvételi jegyzőkönyvet készít, amelyben 
rögzíti az esetleges hibákat, hiányosságokat, és az átadáskor készített fotókat. A 
bérlőnek a jegyzőkönyvben nyilatkoznia kell az őt terhelő hibák, hiányosságok 
megszüntetésének a módjáról és határidejéről. 
 
(2) Amennyiben a bérlő a hibák és hiányosságok megszüntetéséről, vagy az 
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ellenérték megtérítéséről nem nyilatkozik, illetőleg a Hivatal a bérlő nyilatkozatát 
nem fogadja el, a Hivatal a kötelezettség behajtása érdekében köteles jogi eljárást 
lefolytatni. 
(3) Amennyiben a bérlő a saját költségén létesített lakásberendezéseket, 
felszereléseket a lakás visszaadásakor leszereli, a hivatal kötelezi kell a bérlőt az 
eredeti állapot visszaállítására vagy a visszaállítás költségeinek megtérítésére. 
 

17. § 
 
(1) A Hivatal a lakások rendeltetésszerű használatát, továbbá a bérlői 

kötelezettségek teljesítését a bérlő nyugalmának zavarása nélkül, előzetes 
írásbeli értesítés alapján, a lakásban munkanapokon 8-16 óra közötti időben 
évente legalább két alkalommal, minden év december hó 31. napjáig köteles 
ellenőrizni. A bérlő az ellenőrzés lehetőségét köteles biztosítani. 

(2) Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére a Hivatal a bérlőt 15 
napon belül írásban, határidő kitűzésével köteles felhívni és a végrehajtást 
ellenőrizni.  

(3) A Hivatal tudomására jutott olyan körülmények esetén, amelyek fennállása a 
lakás állagmegóvását veszélyezteti, vagy a bérlők magatartása indokolja, 
előzetes bejelentés nélkül soron kívüli ellenőrzést tart. 

(4) Amennyiben a Hivatal az ellenőrzés során vagy más módon tudomást szerez 
arról, hogy a bérlő a lakást előzetes bérbeadói hozzájárulás nélkül más célra 
használja, bérleti jogát másnak átengedte, a lakást elcserélte vagy albérletbe 
adta, illetve a lakást nem lakja, illetőleg ott arra jogosulatlan személy 
életvitelszerűen tartózkodik,  köteles erről a körülményről a Bizottságot 
tájékoztatni. A bérlővel szemben alkalmazandó eljárásról a Hivatal jelzése 
alapján a Bizottság dönt. 

(5) A Hivatal a pályázatok elbírálása előtt szükség szerint, de a lakásbérleti 
szerződések meghosszabbítására irányuló kérelmek elbírálását megelőzően 
minden esetben átfogó környezettanulmányt készít a kérelmezők jövedelmi, 
vagyoni viszonyaira, családi és lakáskörülményeire, valamint a 
rendeltetésszerű lakáshasználatra vonatkozóan. 

 
IV. Fejezet 

Bérbeadói hozzájárulások 

Hozzájárulás a bérlőtársi jogviszonyhoz 

18. § 

(1) A bérlő és a vele együtt lakó házastársa közös kérelmére a házastárs lakásba 
való beköltözésének időpontjától függetlenül a bérbeadó a bérlőtársi 
szerződést köteles megkötni. 
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(2) A bérlő és az együtt költöző vagy legalább egy éve együtt lakó élettársa 
közös kérelmére bérlőtársi szerződés akkor köthető, ha az élettárs megfelel a 
rendeletben foglalt szociális, vagyoni és jövedelmi helyzet alapján történő 
bérbeadás feltételeinek. 

(3) Más személlyel bérlőtársi jogviszony nem létesíthető. 

 A befogadás szabályai 

19. § 

(1) A bérlő a lakásba más személyt az Ltv. rendelkezéseiben foglaltakon kívül a 
bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be. 

(2) A befogadáshoz való hozzájárulást a beköltözés előtt a bérlő és a befogadandó 
együttes írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a Bizottságtól.  

(3) A kérelemben meg kell jelölni a befogadás okát, a befogadandó és a befogadó 
esetleges rokoni kapcsolatát, a befogadandó eddigi lakásának címét, az ott 
lakás jogcímét, a lakás komfortfokozatát, méretét, szobaszámát és az ott lakók 
számát. 

(4) A Bizottság a hozzájárulást megtagadhatja, ha a befogadó a befogadást 
indokolni nem tudja, a befogadás indoka nem valós, vagy a lakás nagysága, 
vagy más körülmény miatt a zavartalan együttélés nem biztosított. 

(5) Nem adható hozzájárulás, ha a befogadni kívánt személy beköltözhető 
lakástulajdonnal vagy önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. 

(6) Vissza kell vonni a hozzájárulást, ha olyan feltétel következik be, amely 
fennállása esetén a hozzájárulást meg kellett volna tagadni. 

20. § 

A bérleti jog folytatása és az elhelyezési kötelezettség szabályai 

(1) A bérlő bérleti szerződésének megszűnését, megszűntetését követően a 
Bizottság hozzájárulásával befogadott lakásban visszamaradó személy a lakást 
a szerződés megszűnésével egyidejűleg köteles elhagyni, másik 
önkormányzati lakásra nem tarthat igényt. 

(2) A bérlő halála esetén a lakásbérleti jogviszony folytatására az Ltv. 
rendelkezéseiben meghatározott személyeken túl más személy nem jogosult.  

 Hozzájárulás a tartási szerződéshez  

21. § 

(1) A bérlő a határozatlan időre bérbe adott lakás esetében a bérbeadó írásbeli 
hozzájárulása alapján tartási szerződést köthet a lakásbérleti jog folytatása 
ellenében. A megkötött tartási szerződés egy példányát az aláírástól 
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számított 30 napon belül a Hivatalhoz be kell nyújtani.  A hozzájárulás 
megadásáról a Bizottság dönt. 

(2) A Bizottság a tartási szerződéshez való hozzájárulást köteles megtagadni, ha: 
a) az eltartó vagy házastársa másik beköltözhető lakással rendelkezik az 

ország bármely más részén 
b) az eltartó az egészségügyi körülményei alapján a tartás teljesítésére 

nem képes, 
c) a bérlő az életkora, illetőleg az egészségügyi körülménye alapján 

tartásra nem szorul, 
d) a bérlő tartásáról jogerős bírói döntés, illetve érvényes tartási, 

gondozási szerződés alapján más személy gondoskodik, 
 

Hozzájárulás a lakáscsere szerződéshez 
 

22. § 
 

(1) A bérbeadó a lakáscsere-szerződéshez akkor adhatja hozzájárulását, ha a 
lakás bérlője a bérleti jogát másik lakóingatlan tulajdonjogára vagy bérleti 
jogára cseréli. Egy lakás több lakásra is cserélhető. 

(2) A lakáscseréhez az Ltv.-ben felsorol eseteken kívül nem adható 
hozzájárulás, ha 

a) az elcserélni kívánt önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti 
szerződés határozott időre szól és az új bérlő határozatlan idejű 
szerződést kíván kötni,  

b) a bérlőkijelölési jog gyakorlására jogosult a cseréhez nem járul hozzá, 
vagy 

c) az önkormányzati bérlakások cseréje esetén a lakást cserélő felek közül 
bármelyiknek lakbér vagy közüzemidíj-tartozása áll fenn, kivéve, ha a 
tartozó a hátralék megszüntetésére megállapodást köt, 

d) az eset összes körülményeinek alapján a csere nem méltányolható. 
(4) A bérlő magasabb komfortfokozatú, vagy nagyobb szobaszámú cserelakást 
akkor kérhet, ha a bérleti jogviszonya  az 1 évet meghaladja. 

 
 Hozzájárulás albérleti szerződéshez 

 
23. §  

 
(1) A bérbeadó a teljes lakás albérletbe adásához nem járul hozzá. A lakás egy 

részének albérletbe adásához az albérleti szerződés írásba foglalása 
szüksége, amelyet jóváhagyás végett a bérbeadónak az aláírást megelőzően 
be kell nyújtani. 
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(2) Az albérletbe adással a bérlő nem teremthet zsúfolt lakáshelyzetet. Zsúfolt 
lakáshelyzetnek minősül, ha a lakásban az 1 főre jutó alapterület nem éri el a 
10 m²-t. 

(3) Ha a bérlő bérleti jogviszonya bármilyen okból megszűnik, az albérlő 
elhelyezésére a bérbeadó nem vállal kötelezettséget.  

(4) A lakás fizetővendéglátás céljára albérletbe nem adható. 
 

V. Fejezet 
 

A lakbér és egyéb fizetési kötelezettségek 
 

 A lakbér mértéke 
 

24. §  
 

(1) A lakásbérleti jogviszony fennállása esetén a bérlő lakbért köteles fizetni. 
(2) A lakbér az alábbi szolgáltatások ellenértékét tartalmazza: 

a) lakás használata, 
b) a lakás és az épület üzemeltetése: 

ba) épület karbantartása; 
bb) közös helyiségek, közlekedők világítása, fűtése, takarítása, 

berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetése; 
bc) a bérleti szerződések keletkezésével, szüneteltetésével, 

megszűnésével összefüggő bérbeadói feladatok ellátása; 
bd) az ingatlanok, a lakások nyilvántartása, a szervezési és 

adminisztratív feladatok ellátása; 
be) a lakbérek közlése és beszedése; 

c) A lakás és az épület fenntartása: 
ca) a szavatossági felelősség a lakás rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotáért; 
cb) az üzemelés során keletkező hibák kijavítása, az életveszély 

elhárítása;  
cc) az épület állagát veszélyeztető hiányosságok megszüntetése; 

d) az a)-c) pontban felsorolt feladatok lebonyolítása során felmerült 
költségek. 

(3) A bérlő a lakásbérleti jogviszony keretében a lakáshoz tartozó helyiségeket és 
területet, továbbá a közös helyiségeket és területet térítés nélkül jogosult 
használni. 

  
25. § 

 
(1) A szociális rászorultsági alapon bérbe adott bérlakások bérleti díja az 
alábbiak szerint alakul a komfortfokozat és az alapterület figyelembe vételével: 
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a) összkomfortos lakás                          250,-Ft/m2/hó 
b) komfortos lakás                                 200,-Ft/m2/hó 
c) komfort nélküli lakás                         100,-Ft./m2/hó 

(2) Egyéb jogcímen bérbe adott lakások bérleti díja az (1) bekezdésben foglaltak 
120 %-a. 

 A lakáshasználati díj 

26. § 

(1) A bérlakást jogcím nélkül használó személy a jogcím nélküli használat 
kezdetétől a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű használati díjat 
köteles fizetni. 

(2) A jogcím nélküli lakáshasználótól az ilyen lakáshasználat kezdetétől 
számított 2 hónap elteltével a lakásból való kiköltözésig emelt használati díj 
követelhető, ha az Ltv., illetve a rendelet rendelkezései alapján elhelyezésre 
nem tarthat igényt. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján az emelt lakáshasználati díj mértéke a 
jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított 2 hónap elteltétől a 
lakásból való kiköltözésig a lakás lakbérének háromszoros összege. 

 
 Lakbértámogatás 

 
27. § 

 
A szociális rászorultság alapján bérbe adott lakások – ideértve a 12/2001.(I.31.) 
Korm. számú rendelet alapján, pályázati úton megvalósult szociális bérlakásokat is 
– bérlői által igényelhető lakbértámogatást az Önkormányzat a 15/2012.(VI.26.) 
számú rendelete, illetve a Szoctv.  lakásfenntartási támogatásról szóló 
rendelkezései tartalmazzák. 
 

VI. Fejezet 
 

 A lakásbérleti jogviszony megszűnése és megszüntetése 
 

28. § 
 

(1) A határozott és a határozatlan időre kötött bérleti szerződés közös 
megegyezéssel bármikor megszüntethető. 
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(2) A bérbeadó és a bérlő a határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződést 
közös megegyezéssel úgy is megszüntetheti, hogy a bérbeadó a bérlő 
részére: 

a) másik lakást ad bérbe, vagy 
b) a másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítést fizet, vagy 
c) a másik lakás bérbeadása helyett pénzbeli térítést fizet. 

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak alapján a bérlő 
a) kevesebb szobaszámú, vagy kisebb alapterületű, vagy alacsonyabb 

komfortfokozatú, 
b) azonos szobaszámú, alapterületű, komfortfokozatú, de a településen vagy 

az épületen belül eltérő fekvésű, illetőleg 
c) nagyobb szobaszámú, vagy nagyobb alapterületű, vagy magasabb 

komfortfokozatú 
     lakás bérbeadását kérheti. 

(4) A határozatlan időre kötött bérleti szerződést a bérlő és a bérbeadó írásban 
bármikor felmondhatja az Ltv.-ben meghatározott felmondási idő 
betartásával. 

 
29. §  

 
(1) A pénzbeli térítés összege a 29. § (2) bekezdés c) pontja esetén: 

a) összkomfortos komfortfokozatú lakás esetén:                500.000,-Ft. 
       b) komfortos komfortfokozatú lakás  esetén                      400.000,-Ft 
       c) komfort nélküli komfortfokozatú lakás esetén               200.000,-Ft 
       A pénzbeli térítés kifizetésére – ellenkező megállapodás hiányában –  a 
lakás  tiszta   rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadás 
után kerülhet sor. 
Ha a bérlő a lakás fűtését földgázfűtésűvé alakította és erről az átalakítást 
megelőzően az Önkormányzattal megállapodást kötött részére a térítési díjon 
felül az igazolt költségeit meg kell téríteni.  
(2) Ha a lakásbérleti szerződés 29. § (2) bekezdése szerint történő 

megszüntetése során a bérbeadó a bérlőnek másik lakás mellett pénzbeli 
térítést is a fizet ennek az összege a két lakás használati értékének a 
különbözete. 

(3) A rendelet 26-27. §-ának alkalmazása során a döntéseket a Hivatal hozza 
meg. 

 
30. §  

 
(1) A bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja, ha: 

a) a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg; 
b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges 

kötelezettségét nem teljesíti; 
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c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a 
lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, 
tűrhetetlen magatartást tanúsítanak; 

d) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra 
szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel 
ellentétesen használják, illetve jogosulatlan személy életvitelszerűen a 
bérlakásban tartózkodik. 

e) a bérlő részére megfelelő és beköltözhető cserelakást ajánl fel. 
(2) A hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a lakbérek befizetését és a 
lakbérhátralékról negyedévente kimutatást készít. A hátralékkal rendelkező 
bérlőket negyedévente felszólítja a tartozás rendezésére. 
(3) A 100 000,- Ft –ot meghaladó lakbértartozás esetén a Hivatal a lakásbérleti 
szerződés felmondását kezdeményezi a bérbeadónak.  
(4) A  felmondás kezdeményezése előtt a Hivatal tájékoztatja a bérlőt a tartozás 
részletekben történő megfizetésének lehetőségéről, és határidejéről.  
(5) Amennyiben a bérlő a lakás fűtését földgázfűtésűvé alakította és erről az 
átalakítást megelőzően az önkormányzattal megállapodást kötött, a hivatallal 
kötött megállapodás alapján az igazolt költsége a lakbérhátralékba beszámítható. 
 

VII. Fejezet 
 

A helyiségbérlet szabályai 
 

 A bérlet létrejötte 
 

31. § 
 

(1) A helyiségbérlet esetén a bérbeadással kapcsolatos bérbeadói jogokat a 
Pénzügyi Bizottság gyakorolja. 
(2) A bérbeadó az üres nem lakás céljára szolgáló helyiséget a (3) bekezdésben 
foglaltak kivételével, csak pályázati eljárás lefolytatása után adhatja bérbe.  
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a bérbeadói jogokat a Képviselő-testület 
gyakorolja pályázati kiírás nélkül, ha: 

- a helyiséget olyan tevékenység céljából kívánják bérbe venni, ami az 
önkormányzat  alapellátási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. 
- a bérlő a helyiségben termelő-, szolgáltató üzemet létesít, és ezzel új 
munkahelyet teremt. 
- a helyiséget társadalmi szervezet, vagy alapítvány kívánja bérbe venni. 
- a helyiségre kiírt, legalább két pályázat sikertelen volt. 

(4) A helyiségek legalacsonyabb bérleti díját a Képviselő-testület határozatban 
állapítja meg. 
 

A helyiség átadása, illetőleg visszaadása 
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32. § 

 
(1) A hivatal a meghirdetett és megtekintett állapotban adja át a helyiséget, amiről 
jegyzőkönyv készül.  
(2) A helyiséget az eredeti állapot szerint kell visszaadni, kivéve, ha abban a felek 
másként nem állapodtak meg, illetve ha abban további, a bérlőt terhelő felújítási, 
karbantartási kötelezettségek elvégzésre kerültek. 
 

A bérbeadói, bérlői kötelezettségek 
 

33. § 
 

(1) A bérbeadó kötelezettsége az épület külső és fő épületszerkezetének felújítása. 
(2) A bérlő kötelezettsége: 
a) a helyiség burkolatainak, nyílászáróinak, berendezéseinek karbantartása, 
felújítása, cseréje, 
b) homlokzati portál felújítása, cseréje, karbantartása, 
c) az épületen, helyiségen belüli elektromos és épületgépészeti hálózatának 
karbantartása, felújítása, cseréje, 
d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartása, amelyeket a bérlő 
kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben, 
e) s mindazon feladatok, melyek elvégzése nem a bérbeadó kötelezettsége. 
(3) A bérbeadónak nem feladata a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a 
helyiséget, átalakítani, felszerelni, illetve berendezni és az ahhoz kapcsolódó 
szükséges felújításokat, elvégezni. 
(4) Az átalakítási munkálatokhoz a bérlő köteles a bérbeadó hozzájárulásának, 
valamint a hatósági engedélyek beszerzéséről gondoskodni. 
(5) A bérlő nem követelheti a bérlemény használatával kapcsolatban saját 
érdekében ráfordított költségeinek megtérítését. A bérbeadó elrendelheti az 
eredeti állapot visszaállítását, vagy külön megállapodással ettől eltekinthet. 
(6) A bérlő köteles a helyiségre és abban folytatni kívánt tevékenységgel 
kapcsolatban biztosítási szerződést kötni. 
 
A helyiségek bérleti jogának átruházására, elcserélésére, albérletbe adására 

vonatkozó szabályok 
 

34. § 
 

(1) A bérlő a helyiség egy részét meghatározott időre albérletbe adhatja. Ehhez a 
bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 
 
(2) Az albérleti szerződést írásba kell foglalni. 
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(3) A hozzájárulás feltételei: 
 
a) az albérleti időtartama nem lehet hosszabb a bérlet időtartamánál, legfeljebb 
azonban 2 év, 
b) a bérlő vállalja a bérbeadó által közölt magasabb bérleti díj megfizetését, 
c) az albérlő köteles az albérleti szerződés lejártakor, vagy a bérleti szerződés 
megszűnésekor minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni. 
 
(4) A helyiség, vagy helyiségrész más jogcímen történő használata 
átengedéséhez hozzájárulni nem lehet. 
 

35. § 
 

(1) A bérleti jog átruházásához a bérbeadó hozzájárulása szükséges. A 
hozzájárulás feltételei: 
 

a) az új bérlő által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység nem ellentétes 
a helyiség hasznosításának céljával, 
 
b) alapellátást szolgáló helyiségben az új bérlő is kizárólag az alapellátás 
körébe tartozó tevékenységet folytathat, 
 

 c) az új bérlő a helyiség beköltözhető forgalmi értékének 20 %-át a   
      bérbe adónak megfizeti. 
 
 

A helyiség bérleti szabályai 
 

36. § 
 
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére egyebekben a lakásbérlet 
szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 

VIII. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
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37. §  

(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, ideértve a 2010-es és 2011-es 
bérbeadási névjegyzéken szereplőket is. 

(2) Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 
módosított 5/1994. (V. 02.) önk. rendelet, valamint a lakások bérletének 
megállapításáról szóló módosított 13/1996. (VIII. 15.) önk. rendelet. 

(3) Önkormányzati intézmény területén lévő lakások és helyiségek bérleti díjára 
jelen rendeletet kell alkalmazni. 

(4) A már hatályos lakásbérleti és helyiségbérleti szerződéseket folyamatosan felül 
kell vizsgálni. 

2. sz. napirend: Rendeletalkotás a civilszervezetek támogatási rendjéről 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A civilszervezetekre vonatkozó jogi szabályozás 
miatt szükség van a támogatási rend szabályozására. A rendelet-tervezet rögzíti a 
civilszervezetek támogatási feltételeit, pályázati rendszerét és a támogatás 
felhasználásának, elszámolásának módját, ellenőrzését. A bizottságok 
véleményezték az előterjesztést, és módosító indítványokat terjesztettek a 
Képviselő-testület elé, amelyet részletesen ismertet. E szerint javasolták a 4. § 
kiegészítését új bekezdéssel, és a 11. § (5) bekezdését pedig módosítani javasolták. 
Kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket, észrevételeket. 
 
Elek Ferencné testületi tag: Az előterjesztést korrektnek tartja, ami pontosan 
szabályozza mindazokat a szabályokat, amelyeket alkalmazni kell a támogatások 
során. Örömmel veszi, hogy mindaz a módosítás, amely a sportegyesületekkel 
kapcsolatban elhangzott, miszerint: „a pályázat elbírálása előtt szükség esetén, 
igazolás ellenében támogatási előleget igényelhetnek, ha egyéb pályázati önrész 
biztosításához forrásra van szükségük”, ezt a bizottságok elfogadták, és a 
Képviselő-testület elé lett terjesztve. Javasolja a rendelet-tervezetet ezekkel a 
módosításokkal elfogadásra. 
 
Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy több képviselői hozzászólás 
nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását a bizottsági módosító 
indítványokkal együtt. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2012. (XII. 15.) a civil szervezetek támogatási rendjéről 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) A rendelet célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi 
társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzattal való jó 
együttműködés előmozdítása érdekében, a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 
előírásainak megfelelően szabályozza a civil szervezetek támogatását. 
 
(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek helyi közéletre 
gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a 
szociális és karitatív tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a 
közrend- és vagyonvédelem, a sportolás, az egészséges életmód, az 
esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése terén végzett tevékenységét. 
 
(3) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott 
célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek számára jelen rendelet 
keretei között azonos feltételek mellett a költségvetésből pénzügyi támogatást 
biztosít Szeghalom Város Önkormányzata közigazgatási területén működő, a 
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek rendezvényeire és 
működésére. 
 
(4) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület 
évente a költségvetési rendeletében állapítja meg. 
 

Értelmező rendelkezések 
 

2. § 
 
(1) E rendelet alkalmazásában: 
1. a civil szervezetek működésével kapcsolatos költségek: 

a) anyagköltségek 
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aa) üzemanyagköltségek 
ab) táncosok ruházata, sportmez, cipő, sportszerek 
ac) nyomtatvány, irodaszer 
ad) fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely 
berendezés vagy gép használatához szükséges egy éven belül 
elhasználandó anyagok, irodai eszközök 
ae) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok, dekoráció, 
rendezvényhez, programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök) 
b) javítás, karbantartás költségei 
c) posta, telefon és kommunikációs költségek 
d) kiadványok, plakátok, szórólapok, előállításának költségei, 
e) helyiség bérleti díja 
f) bankköltségek 

2. a civil szervezetek nem működési célú költségei: 
a) étkezési-, utazási- és szállásköltség 
b) belépőjegyek 
c) gyógyászati segédeszközök 
d) a támogatott cél megvalósításához, szervezéshez szükséges 
da) eszközök bérleti díja 
db) kis értékű eszközök vásárlása 
dc) könyvek, írószerek, kiadványok vásárlása 
de) műsor- és zeneszolgáltatás 

3. civil adatbázis: az 1. melléklet szerinti adatokat tartalmazó informatikai 
nyilvántartás. 
4. civil szervezet: a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt 

kivételével -, valamint alapítvány. 
5. civil szervezet alapdokumentumai: létesítő okirat (alapszabály vagy alapító 

okirat), bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi 
bírósági végzés. 

6. közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, 
az országgyűlési választáson történő jelöltállítás, a megyei önkormányzat 
képviselőtestületébe történő jelöltállítás, polgármester jelölése. 

7. nem pénzbeli támogatás: vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog 
ideiglenesen, teljesen vagy részben ingyenesen történő átruházása vagy 
átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása. 

8. számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
előírásainak mind forgalmilag, mind tartalmilag megfelelő, a támogatott 
képviseletére jogosult személy, teljesítést igazoló nyilatkozatával ellátott 
számla. 

9. a pályázatot kiíró és elbíráló bizottság: a képviselő-testület és szervei és 
szervezetei és működési szabályzatáról szóló 4/1995. (III. 27.) önkormányzati 
rendeletben szereplő, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntő 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. 
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Az együttműködés megvalósulása 
 

3.§ 
 

(1) Szeghalom Város Önkormányzata a civil szervezetekkel történő 
együttműködés érdekében: 
a) tanácskozási joggal meghívja a képviselő-testület üléseire, valamint a 
szakmailag illetékes bizottságok üléseire a civil szervezeteket, amennyiben 
tevékenységi körüket érintő ügyet tárgyal. 
b) tájékoztatás és konzultáció céljából évente legalább egy alkalommal civil 
fórumot tart. 
c) honlapján a civil szervezetek nyilvános adatait közzé teszi, biztosítva azok 
elérhetőségét. 
d) az önkormányzat civil adatbázisban nyilvántartja a civil szervezetek 1. 
melléklet szerinti alapadatait. 
e) Azoknak a civil szervezeteknek, melyek benyújtották alapdokumentumaikat, 
és gondoskodnak azok folyamatos aktualizálásáról, a pályázatokhoz nem kell az 
alapdokumentumokat csatolniuk, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett 
dokumentumok tartalmában változás nem történt. 

 
A támogatásokról 

 
4. § 

 
(1) Az önkormányzat nem pénzbeli támogatást nyújt civil szervezetek számára 
intézményei és tulajdonában lévő épületei használatának útján. 
 
(2) Az önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében, 
céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő pénzbeli 
támogatást nyújt. 
 
(3) Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik 
 a) szeghalmi székhelyű, 
 b) a szeghalmi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, 
tevékenységhez kéri a támogatást. 
 
(4) Támogatásban nem részesíthetők a közvetlen politikai tevékenységet folytató 
szervezetek, továbbá olyan civil szervezetek, amelyek a támogatói döntést 
megelőző 5 éven belül: 
 a) együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon 
bejegyzett párttal, vagy 
 b) jelöltet állított helyi önkormányzati választáson. 
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(5) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott 
összeg terhére a bizottság pályázatot ír ki és dönt a rendelkezésre szánt 
keretösszeg odaítéléséről. 
 
(6) Sportegyesületek - kérelemre - a pályázat elbírálása előtt szükség esetén, 
igazolás ellenében támogatási előleget igényelhetnek, ha egyéb pályázati önrész 
biztosításához forrásra van szükségük. 
 

Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása 
 

5. § 
 

(1) A pályázati támogatási rendszer egységes, ugyanakkor biztosítja a 
szakterületek – kiíró által igényelt – sajátosságainak érvényesülését is. Az 
egységesség biztosítása érdekében a pályázati felhívások és a részletes pályázati 
kiírások felépítését a (2) bekezdés, kötelezően előírt dokumentációját a 6. § 
tartalmazza. A szakterületi sajátosságok megjelenítésére a részletes pályázati 
kiírás adatlapja és a csatolandó mellékletek szolgálnak. 
 
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázat célját, 
b) a pályázat benyújtására jogosultak körét, 
c) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését, 
d) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját, 
f) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, 
g) a hiánypótlás lehetőségét, határidejét, 
h) a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét, 
i) az eredményről történő értesítés módját, határidejét, 
j) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat, 
k) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit, 
l) az elszámolható költségek körét és az elszámolás módját, határidejét, 
m) az ellenőrzés módját. 
 

(3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és a helyi 
képújságban kell közzétenni. 
 

6. § 
 

(1) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell: 
a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát,  
bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult   
személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát, 
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a) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó 
 számlaszámát, 

b) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt 
 összeget, 

c) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, 
 megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját 
 forrás összegét, 

d) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját, 
f) az igényelt támogatás átutalásának, részletekben utalandó támogatás 

 esetén a részletek átutalásának idejét. 
(2) A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

a) a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített 
 másolata, kivéve azokat a civil szervezeteket, akik a 3. § (1) bekezdés e) 
 pontjában előírt feltételeket teljesítették, 

b) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet 
 esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, 

c) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a 
 támogató ellenőrzéshez hozzájárul, a támogatásból szerzett 100 ezer forint 
 egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi, 

d) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről, 
e) a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása. 
 

7. § 
 

(1) A pályázatokat írásban, hét példányban kell benyújtani. 
 
(2) A pályázatok benyújtási határideje a meghirdetéstől számított 20 nap. 
 
(3) A Polgármesteri Hivatal a hiányos pályázatot benyújtó pályázót egy 
alkalommal, 5 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel. 
 

Pályázat elbírálása 
 

8. § 
 

(1) A beérkezett pályázatokat a kiíró bizottság bírálja el. Alapítvány által 
benyújtott pályázatot a Képviselő-testület bírálja el. 

 
(2) Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a civil szervezet, amely 

a) a benyújtott pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan 
 adatot szolgáltatott, 

b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 6. § (1) és (2) 
 bekezdésében meghatározottakat, 
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c) az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt 
 el, 

d) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a 
 támogatási céltól eltérően használta fel, 

e) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, 
f) a hiánypótlást határidőre nem teljesíti, 
g) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ában meghatározott 

 összeférhetetlenség áll fenn. 
 

(3) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni: 
a) a támogatott szervezet pontos megnevezését, 
b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program 

 megnevezését, annak megvalósítása befejezési határidejét, 
c) a támogatás összegét, 
d) a támogatással történő elszámolás határidejét, 
e) a támogatás átutalásának, részletekben utalandó támogatás esetén a 

 részletek átutalásának határidejét. 
 

Pályáztatás nyilvánossága 
 

9. § 
 

(1) A civil szervezet részére biztosított támogatásról tájékoztatót kell készíteni. 
A tájékoztatót közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján. 
 
(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell: 

a) a támogatott szervezet megnevezését, 
b) a támogatás célját, 
c) a támogatás összegét. 
 

A támogatás felhasználása 
 

10.§ 
 

(1) A támogatásról szóló döntés alapján a civil szervezettel támogatási 
szerződést kell kötni. 
 
(2) A szerződésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) a szerződést kötő felek pontos megnevezése, 
b) a támogatásról szóló döntés száma, a döntéshozó megnevezése, 
c) a támogatott cél pontos meghatározása, 
d) a támogatás összege, 
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e) a támogatás átutalásának, részletekben utalandó támogatás esetén a 
 részletek átutalásának határideje, 

f) a támogatásról történő elszámolás határideje, módja. 
 

(3) A támogatás csak a döntésben és az az alapján kötött megállapodásban 
megjelölt célra használható fel. 
 
(4) A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a 
döntéshozó ahhoz hozzájárul, és a megállapodást ennek megfelelően 
módosítják. 
 

Támogatással történő elszámolás 
 

11. § 
 

(1) A civil szervezet a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő január 31-
ig köteles elszámolni. 
 
(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 2. mellékletben 
meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót 
kell tartalmaznia. 
 
(3) A támogatás felhasználását a polgármester a jegyző útján – a bemutatott 
számlák alapján – a tárgyévet követő év február 20-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés 
eredményéről a tárgyévet követő év márciusi rendes ülésén írásban tájékoztatja a 
Képviselő-testületet. 
 
(4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 3. melléklet 
szerinti adattartalommal. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla 
eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „……….. Ft ……….. számú szerződés 
Szeghalom Város Önkormányzatával kötött szerződése terhére elszámolva”, 
majd el kell látni a civil szervezet képviselőjének aláírásával, dátummal. A 
számlákat ezt követően le kell másolni, majd a másolatokra rá kell írni, hogy „A 
másolat az eredetivel mindenben megegyezik.”, valamint el kell látni a 
képviselő aláírásával, dátummal. 
 
(5) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a 
támogatási megállapodásban meghatározott határidőig nem használta fel, a fel 
nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni. 
Sportegyesületek esetében elfogadható a számlával/számlákkal el nem számolt 
összegre vonatkozóan az egyesület tárgyév december 31-i bankszámla 
kivonatának hitelesített másolata is. 
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(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a 
támogatott nem a támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően használta 
fel a kapott támogatást vagy egy részét, a támogatott köteles a polgármester 
felszólításától számított 8 napon belül az önkormányzat részére egy összegben 
visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét. 
 

Záró rendelkezések 
 

12. § 
 

(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
3. sz. napirend: Önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletének 
módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Képviselő-testület korábban már szabályozta az 
Önkormányzat vagyongazdálkodását, amelyet most módosítani szükséges. Az 
utóbbi hónapokban megtörtént a Földhivatallal az egyeztetés a nyilvántartással 
kapcsolatban, és az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter naprakész állapotú. 
Bizottságok véleményezték a rendelet-tervezetet és azt változtatás nélkül 
elfogadásra javasolták Képviselő-testületnek. Kéri a rendelet-tervezettel 
kapcsolatos hozzászólásokat. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Szavazásra 
bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását, és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

9/2012. (V. 2.) ör. módosításáról 
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
képviselő-testület) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(továbbiakban: Nvtv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: új Ötv.) 
107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. 
(V. 2.) önkormányzati rendelet  
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(1)  4. § (3) bekezdésében hivatkozott 1. sz. melléklet helyébe e rendelet 1. 
sz. melléklet lép. 

 
(2)  5. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. sz. melléklet helyébe e rendelet 2. 

sz. melléklet lép. 
 
(3)  7. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. 

sz. melléklet lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. december 15-én lép hatályba. 
 
4. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető 
Központjának létrehozása, Alapító Okiratának megalkotása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A közoktatás állami 
feladattá válása miatt intézményműködtetési és étkeztetési tevékenység 
ellátására Intézményműködtető Központ elnevezéssel önkormányzati 
költségvetési szervet alapít. Az Alapító Okirat ennek megfelelően elkészült, 
amelynek írásos anyaga a képviselők rendelkezésére áll. Bízik abban, hogy a 
korábbi testületi ülésen elfogadott KIK és Szeghalom Város Önkormányzata 
között létrejött megállapodás alapján, ennek az új intézménynek a feladata lesz a 
Péter András Gimnázium működtetési feladatainak ellátása is. A Képviselő-
testület csupán javaslatot tehet a szakképzés és a gimnáziumi oktatás 
különválasztására. Várhatóan jövő héten kerül sor az ezzel kapcsolatos 
törvényalkotásra. Kéri ezzel kapcsolatban a képviselői hozzászólásokat. 
 
Ács Zsolt testületi tag: A vezetői álláshelyre pályázatot kell kiírni, erre mikor 
kerül sor? 
 
Macsári József polgármester: 2013. január 1-től jön létre az új intézmény, 
egyelőre megbízott intézményvezetővel, de februárban kiírják a pályázatot az 
álláshelyre. Javasolja elfogadni a határozati javaslatot azzal, hogy 2013. január 
1. napjával pályázat kiírása nélkül intézményvezetői magasabb megbízást adjon 
a Képviselő-testület Csák Erikának, bérének változatlanul hagyása mellett, aki a 
megszűnő intézmény gazdaságvezetője. Megbízása a pályázati eljárás 
eredményes befejezéséig, de legfeljebb a 2012/2013. tanév végéig szól. A 
szóbeli javaslattal kiegészített határozati javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
 
181/2012. (XII. 14.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatás állami 
feladatává válása miatt, a 2012. CLXXXVIII. törvény alapján az 
intézményműködtetési és étkeztetési tevékenység ellátására Szeghalom Város 
Önkormányzat Intézményműködtető Központ elnevezéssel 2013. január 1. 
napjával önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési 
szervet alapít, és ezzel egyidejűleg elfogadja az intézmény Alapító Okiratát. 
 
Képviselő-testület 2013. január 2. napjával pályázat kiírása nélkül 
intézményvezetői magasabb megbízást ad Csák Erikának, bérének változatlanul 
hagyása mellett, aki a megszűnő intézmény gazdaságvezetője. A megbízás a 
pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb a 2012/2013. tanév 
végéig szól. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges további 
intézkedéseket. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: folyamatos, értelem szerint 
 
B e j e l e n t é s e k: 
 
Macsári József polgármester: A Tildy Zoltán Általános Iskola a művészeti 
tagozatával együtt 2012. december 19-én karácsonyi ünnepséget rendez a város 
lakói részére a Művelődési Központban. A helyiség bérleti díjának kifizetéséhez 
kérnek anyagi támogatást. Ezt az összeget, 63.000,- Ft értékben biztosítani fogja  
a polgármesteri keretből, de tekintettel arra, hogy alapítványról van szó, így 
ehhez a Képviselő-testület döntése szükséges. Kéri támogatni javaslatát. 
Megállapítja, hogy ezzel kapcsolatban hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a 
szóbeli határozati javaslat elfogadását, és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 
182/2012. (XII. 14.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja „A holnap 
iskolájáért Alapítvány Szeghalom” kérelmét, és részükre a Tildy Zoltán 
Általános Iskola Művészeti Csoportja által, 2012. december 19-én 
megrendezésre kerülő karácsonyi rendezvény költségeihez – bérleti díj 
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kifizetéséhez – 63.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 2012. évi 
polgármesteri keretből. 
 
A támogatás kifizetésének feltétele az alábbi nyilatkozatok benyújtása:  

1. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. tv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, 
vagy hiányáról; 

2. szervezetüknek köztartozása (APEH, TB, stb.) nincs; 
3. hozzájárulnak a jelen pályázatukban foglalt adatok (pályázó neve, 

igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és Szeghalom város 
hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez. 

 
Támogatott a támogatással a következő évi támogatási igények benyújtásakor, 
de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig köteles elszámolni. A határidőre 
történő el nem számolás a következő évi támogatásból történő kizárást vonja 
maga után. 
 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben 
szükséges intézkedéseket. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: 2012. december 19., illetve értelem szerint 
 
Macsári József polgármester: A Szeghalmi Futball Club és a Női Kézilabda 
Egyesület is sikeresen pályázott TAO-s pályázati támogatásra. A szponzorokat 
az utóbbi egyesület még keresi, a labdarugó egyesületnél meg vannak azok a 
vállalkozások, ahol felajánlották a mintegy 14 milliós összegű adójukat arra a 
célra, hogy Szeghalmon az utánpótlás-nevelés továbbra is biztosított legyen. A 
tavalyi évben ugyancsak hasonló hírről lehetett beszámolni, amikor 9 milliót 
nyert az egyesület. Az egyesület kérése most is az, hogy a 2013. évi 
finanszírozásuk terhére kapjanak előleget, mivel a 10 %-ot biztosítani kell  a 
pályázati forrás lehívásához. Javasolja, hogy biztosítsák a lehetőséget a 
Szeghalmi FC. részére. 1.650.338,- Ft 10 % önrészről van szó, és ennyivel 
csökkentik jövőre a támogatásukat az Oktatási Bizottság keretéből. Megállapítja, 
hogy a bejelentéssel kapcsolatban hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a 
szóbeli határozati javaslat elfogadását, és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Szeghalmi Futball Club által, Magyar Labdarugó Szövetséghez benyújtott 
TAO-s pályázatát. A pályázat az utánpótlás-nevelés támogatására irányul, a 
támogatás mértéke 90 %-os. A szükséges önerő mértéke 10 %, azaz: 
1.650.338,- Ft. Ezt az összeget Képviselő-testület biztosítja a 2012. évi 
költségvetés terhére. Ezzel csökkenti az egyesület jövő évi támogatását. 
 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben 
szükséges intézkedéseket. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: 15 napon belül, illetve értelem szerint 
 
Macsári József polgármester: Aláírás nélküli szórólapokat juttatnak el a 
szeghalmi lakosokhoz, ami arról szól, hogy a Képviselő-testület hagyta, hogy az 
állam elvigye a középiskolát, és nem tett semmit az érdekében. Szerepel továbbá 
a szórólapon az is, hogy az elmúlt 2 évben az Önkormányzat nem osztott tartós 
élelmiszert a szeghalmi lakosoknak. Erre reagálva elmondja, hogy a jövő évi 
törvény alapján várhatóan nem lesz akadálya annak, hogy a Péter András 
Gimnázium működtetését továbbra is az Önkormányzat lássa el. A szakképzés 
kerül át a törvény alapján a Megyei KIK-hez. Az Önkormányzat ennyit tehetett 
meg, a szétválásról nem dönthetett, csupán javaslatot tehetett ezzel kapcsolatban 
a legutóbbi rendkívüli képviselő-testületi ülésen. 
 
A tartós élelmiszercsomag osztás elmaradásával kapcsolatban hangsúlyozni 
kívánja, hogy 2012-ben Szeghalom Város Önkormányzata összesen 66 millió 
forintot fordított a szociálisan rászorulók megsegítésére, több jogcímen. 
Karácsony előtt jövedelmi viszonyoktól függetlenül a nyugdíjasoknak 
biztosítják a 2.000,- Ft értékű támogatást, és felsorolja mindazokat a támogatási 
formákat, amelyeket a szociálisan rászorulók részére biztosítanak az 
Önkormányzat részéről. Kiemeli azt is, hogy több mint 500 munkanélküli 
szeghalmi lakosnak tudtak munkát biztosítani, akár hosszabb időszakra is.  
Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e közérdekű bejelentésük. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A név nélküli szórólappal kapcsolatban az 
a véleménye, hogy az Önkormányzattal szemben méltánytalan ilyen 
szövegrésszel ellátott szórólap terjesztése, és még az aláírást sem merik 
felvállalni, akik ezt készítették. Részletesen kifejti véleményét a középiskola 
államosításával kapcsolatban, a Fidesz intézkedéseit érintően. Nem az 
Önkormányzat szemére kell vetni, hogy nem tett meg mindent a Péter András 
Gimnázium érdekében. Név szerint felsorolja azoknak a nevét, akik a 
gimnáziumot meg tudták volna menteni.  Farkas Zoltán országgyűlési képviselő 
nevét is említi, aki szavazott az államosításra, az oktatással kapcsolatos 
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változásokra. Az Önkormányzat az elmúlt évtizedekben mindent megtett annak 
érdekében, hogy az intézményeket, köztük a Péter András Gimnáziumot is 
működtesse. Többször felújították, fejlesztették annak érdekében, hogy a 
működés feltételeit biztosítsák. 
Farkas Zoltán képviselő úrhoz a korábbi üléseken is fogalmazott meg 
kérdéseket, amire eddig még nem kapott választ. Ezeket most megismételve, 
várja a választ. 
 
Farkas Zoltán testületi tag: Az elhangzott kérdésekre részletesen nem kíván 
válaszolni. Megjegyzi, hogy 4 évenként van választás, a képviselők parlamenti 
döntését nem lehet megkérdőjelezni, és visszahívhatóság sincs a magyar 
választói jogrendszerben. A továbbiakban fontos bejelentése, mint ahogyan az 
elmúlt években ezt mindig megtette, hogy 2013. évben sem kívánja felvenni a 
részére járó képviselői tiszteletdíjat az Önkormányzatnál. Ennek összegét 
felajánlja a köz javára, amit konkrétan a későbbiekben nevesít, egyeztetve ezt a 
polgármester úrral, illetve a Képviselő-testülettel. A többi felvetésre nem kíván 
reagálni. 
 
Macsári József polgármester: Képviselő úr bejelentésével kapcsolatban 
határozathozatal szükséges. Javasolja tudomásul venni a tiszteletdíjról való 
lemondást, és ezt szavazásra bocsátja. Szavazás eredménye alapján megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 
határozatot hozta: 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Farkas Zoltán önkormányzati képviselő tiszteletdíjról való lemondását 
2013. január 1-től december 31-ig. A tiszteletdíj éves összege Szeghalom 
Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési célú általános 
tartalékába kerül. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedéseket. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
Ács Zsolt testületi tag: Dr. Farkas József alpolgármester a választások óta 
folyamatosan sértő szavakat használ más személyét érintően. Véleménye szerint 



 35

a képviselő-testületi ülésen ennek nincs helye, és kéri, hogy az ilyen 
megjegyzésektől tartózkodjon. 
 
Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy egyéb bejelentés nincs. Az 
ülés befejezéseként tisztelettel megköszöni képviselőtársainak ez évi munkáját 
és kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kíván mindenkinek. A testületi 
ülést követően díjátadó ünnepségre, majd Adventi koncertre kerül sor a 
Művelődési Központ színháztermében. Az ünnepi programokra mindenkit 
szeretettel várnak. 
Megköszöni a figyelmet és a nyilvános testületi ülést lezárja. 
 
 

K.m.f. 
 

     Macsári József sk. Dr. Pénzely Erika sk. 
            polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
 
 


