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SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  


…../2011.(…) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező 


igénybevételéről szóló 2/1999. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 (Tervezet) 


 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 


1. § 
 


a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 2/1999. (III. 02.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e 
rendelet 1. melléklete lép. 
 
 
 


2.§ 
 


Ez a rendelet 2012. január 1.-jén lép hatályba 
 
 
Macsári József      Dr.Oláh Ernő 
Polgármester       címzetes főjegyző 
 
 


1.melléklet a /2011.() önkormányzati rendelethez 
 


(2012. január 1.-től érvényes díjak)) 
 A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 


 
 A B 
1. Megnevezés Díj * 
2. Lakossági hulladékgyűjtés és szállítás 271,95.- Ft./lakás/ürítés 


1178,14 Ft./hó/lakás 
3. (Céglogós zsák) 271,95.- Ft./db 
4. Közületi hulladékgyűjtés és szállítás Díj * 
5. Díj a megrendelő saját tulajdonú edényzetével: - 
6. 120 lit.-es: 546,55 Ft./ürítés 
7. Díj a szolgáltató edényzetével: - 
8. 120 lit.-es: 587,34 Ft./ürítés 
9. 240 lit.-es: 960,59 Ft./ürítés 
10. 1,1 m3-es: 2749,72 Ft./ürítés 
11. Konténer bérleti díja: 210,66 Ft./nap 
 
* A díjak arányosan 20.- Ft./ürítés rekultivációs, rekonstrukciós költséget tartalmaznak a 
szeghalomi felhagyott lerakók rekultivációjához. 








2011. január 1.-től érvényes díjak* 
 (A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 


  
Megnevezés hó/lakás 


Lakossági hulladékgyűjtés és szállítás 
  
(Céglogós zsák) 


257,77.-Ft.lakás/ürítés 
1117,00 Ft./hó/lakás 


257,77.- Ft./db 
  
Közületi hulladékgyűjtés és szállítás Díj 


Díj a megrendelő saját tulajdonú edényzetével:     
120 lit.-es: 518,06 Ft.. Ürítés 
Díj a szolgáltató edényzetével:     
120 lit.-es: 556,72 Ft. Ürítés 
240 lit.-es: 910,51 Ft. Ürítés 
1,1 m3-es: 2606,37 Ft. Ürítés 
Konténer szállítási díja: - alkalom 
Hulladéklerakási díj: - tonna 
Konténer bérleti díja 199,68 Ft. nap 


  
* A díjak arányosan 20.- Ft./ürítés rekultivációs, rekonstrukciós költséget tartalmaznak a 
szeghalomi felhagyott lerakók rekultivációjához 





		Megnevezés

		Közületi hulladékgyűjtés és szállítás

		Díj

		Ürítés








   Szeghalom Város Polgármesterétől 
Szeghalom Szabadság tér 4-8. T: 371-142. 
1515-18/2011. 


 
 


M E G H Í V Ó 
 


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, Szeghalom Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 
 


2011. december 16-án (pénteken) 14.00 órára  
 


ö s s z e h í v o m. 
 
Testületi ülés után 16.00 órakor díjátadó ünnepség lesz, ahol a 2011-ben 
kimagasló eredményeket elért tanulók, művészeti csoportok, sportolók, 
felkészítő pedagógusok, művészeti vezetők, edzők jutalmazására kerül sor. 
 
Az ülés helye:  
Művelődési Központ tanácskozóterme (Szeghalom, Tildy u. 30.) 
 
Napirend:  
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
2./ Országgyűlési képviselő tájékoztatója 
Előadó: Farkas Zoltán országgyűlési képviselő 
 
3./ B e j e l e n t é s e k 
 
Tisztelettel kérem, hogy az ünnepséggel egybekötött soron következő képviselő-
testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. 
 
Szeghalom, 2011. december 07. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 
         Macsári József  
           polgármester 
 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 


Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága 


 
 
 
 


M E G H Í V Ó 
 
 


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


2011. december 13-án (kedden) 16.00  órai 
 


kezdettel  ö s s z e v o n t  bizottsági ülést tart. 
 
Napirend: 
 
1./ A 2011. december 16-án tartandó képviselő-testületi ülés napirendjeinek 
véleményezése 
 
2./ B e j e l e n t é s e k 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme. 
 
Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 
 
 
S z e g h a l o m , 2011. december 07. 
 
 
 


Tisztelettel: 
 
 
 


        Macsári József  
            polgármester 
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    Szeghalom Város Polgármesterétől 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-142. 
 
 


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


a Képviselő-testület 2011. december 16-i ülésére 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Képviselő-testület a 134/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. határozata alapján támogatta 
a Szeghalmi Munkanélküliek Egyesületének kérelmét, és részükre 5 évre 
földterületet biztosított művelésre, bérleti díj nélkül.  
Jelentem, hogy Képviselő-testület ezt a döntését az Egyesülettel egyeztetve 
módosította a 179/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. határozatával annyiban, hogy csak a 
01045 hrsz.-ú 2,6 ha nagyságú területet biztosítják számukra, mivel az is 
elegendő. Az 1,7 ha nagyságú földterületet az Önkormányzat a START munka 
program keretében hasznosítja, melynek támogatására pályázat lett benyújtva. 
 
Képviselő-testület a 141/2011. (IX. 26.) Ökt. sz. határozatában döntött arról, 
hogy 2011. október 1-től a településen lévő 95 db közkifolyóból 42 db-ot 
továbbra is üzemeltet, és indokoltnak tartotta 16 db-ot tartalékkútnak 
meghagyni, illetve 37 db-ot véglegesen megszüntetni 
Jelentem, hogy fenti döntést módosítani kellett a 178/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. 
határozattal, mivel a Petőfi u. 44. sz. alatt tartalékkútnak minősített közkifolyót 
továbbra is üzemeltetni az Önkormányzat, mivel az ott lakó részére biztosítani 
kell közkifolyón keresztül a vízvételi lehetőséget. A Békés Megyei Vízművek 
Zrt.-vel ennek alapján szükséges megkötni a szerződést. 
 
Képviselő-testület a 164/2011. (X. 22.) Ökt. sz. határozatával Leader pályázat 
benyújtását határozta el szabadtéri kulturális rendezvény helyszíneinek 
fejlesztése céljából a meglévő mobil színpadhoz hangtechnikai eszközök, 
védőeszközök beszerzésére. 
Jelentem, hogy a pályázat határidőre be lett nyújtva, és jelenleg még elbírálás 
alatt áll. 
 
Képviselő-testület a 173/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. határozatában jóváhagyta a 
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodását, 
valamint a 174/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. határozatában a pénzügyi feladatok 
ellátásáról szóló Együttműködési Megállapodást. Jelentem, hogy mindkét 
döntésről szóló határozat továbbítva lett a Társulás elnökének. 
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177/2011. (XI. 28.) Ökt. sz. határozatával Képviselő-testület egyetértett azzal, 
hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szeghalom Kossuth u. 18. sz. 
alatti, emeltszintű ellátást biztosító férőhelyet általános férőhellyé 
visszaminősítse 2011. december 1. napjával, és ennek megfelelően 
visszafizetésre kerül az érintett 8 fő gondozott részére az egyszeri belépési díj 
különbözete, mindösszesen: 1.283.796,- Ft. 
Jelentem, hogy a visszafizetés ennek megfelelően történik a lakók részére. 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
Szeghalom, 2011. december 07. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 
 


Macsári József 
polgármester 













Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ
: 5520 Szeghalom, Tildy u. 30., Pf.: 30. 


  66/371-543     /: 66/371-542    e-mail: muvkozpont@fibermail.hu 
Városi Sportcsarnok  


5520 Szeghalom Szabolcs Vezér u. 3. 
 


 
SZEGHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
MACSÁRI JÓZSEF  
Polgármester Úr részére 
Polgármesteri Hivatal  
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
         46/2011. ikt.szám 


Tárgy: a Művelődési, Sport- és 
Szabadidő Központ pótelőirányzat 
kérelme  


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 


 
A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ azzal a kéréssel fordul a tisztelt Képviselő-
testülethez, Polgármester Úrhoz, hogy az intézménynek 3.000.000,- forint pótelőirányzatot 
biztosítson a 2011. évi működési céltartalék terhére. 
Intézményünk a többlettámogatási igényét az alábbiakkal indokolja: 
 
A 2010. évi éves szöveges beszámolóban már előrevetítettük hogy a GDF SUEZ Energia 
Magyarország Zrt. a 2010. évre ki nem számlázott gázenergia díja 3.304.306,- forint volt, 
amit a 2011-es költségvetés tervezésénél még nem tudtunk pontosan meghatározni. 2011. évre 
a tervezett gázenergia díj 5.200.000,- forint volt, ami ténylegesen 2011. októberéig 
6.310.000,- forint, illetve 2011.12.10-ig esedékes 1.337.000,- forint, azaz 2.447.000,- forintos 
többlet keletkezett. 
A Várhelyi Ifjúsági tábor épületének felújítására a Városi Önkormányzat pályázaton nyert 
pénzt, viszont a beruházás több olyan költséget generált az intézménynek, amely csak a 
felújítás alatt derült ki: - villanybojler vásárlás, - riasztórendszer telepítés, működtetés, - 
villanyszerelési munkák. Ezek összesen 780.000,- forintba kerültek az intézménynek.  
 
Többletköltség:  3.227.000,- forint 
Pótelőirányzat: 3.000.000,- forint 
Csökkentette volna pótelőirányzat kérelmünk összegét a Várhelyi Ifjúsági Tábor teljes 
szezonban való működtetése, illetve a Mozi Presszó bérleti díjbevétele – azonban a vállalkozó 
2011. augusztusában megszűntette tevékenységét, s azóta nincs új bérlő. 
 
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a Képviselő-testület és Bizottságok felé közvetítse 
és támogassa pótelőirányzat iránti kérelmünket a 2011. évi városi működési céltartalék 
terhére. 
 
Szeghalom, 2011. december 5. 
     Tisztelettel: 


Maróthy Györgyné  
      igazgató 



mailto:muvkozpont@fibermail.hu



		Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ
















ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2011.december 16-án tartandó testületi ülésére 
 
 
 
 
Tisztel Képviselő-testület! 
 
 
Mint ismeretes a Tildy utca 15-17. szám, és 19-21 szám alatt működő általános 
iskola régi épülete (volt szálloda) az elmúlt években megszűnt iskolaként 
funkcionálni, azt jelenleg bérbeadás útján hasznosítjuk. A Földhivatali 
nyilvántartás szerint, a Tildy u. 15-17 házszámú, valamint a 19-21 házszámú 
épületek egy ingatlanon vannak nyilvántartva, melynek helyrajzi száma 992/2. 
Az eltérő használati funkciók miatt, indokolt a 992/2 hrsz-ú ingatlan 
megosztása, oly módon, hogy külön helyrajzi számon szerepeljen az iskolai 
feladatot ellátó épületek, illetve jelenleg más célra használt épületek. 
 
Az Ady Endre utca 1/B. házszám alatt található a szakorvosi rendelőnk, 
egészségügyi alapellátás épülete, az orvosi ügyeleti feladatokat ellátó épület, 
melynek helyrajzi száma 497. Szintén indokolt a kötelező alapfeladatot ellátó 
egészségügyi épületek leválasztása, a szakorvosi ellátást biztosító épülettől. 
 
Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fenti telekalakítások 
végrehajtására adjuk ki a megbízást. 
 
 
Szeghalom, 2011. december 7. 
 
 
 
 


 
Macsári József 


Polgármester








Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság  Elnökétől 


 
 
 
 


M E G H Í V Ó 
 


 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottsága 2011. december 13-án 15.00 órai kezdettel bizottsági ülést 
tart,  amelyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme (Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8. sz.) 
 
Napirend: 
 


- Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre 
beérkezett pályázatok véleményezése 


 
- Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 


Alapító Okiratának módosítása 
 
Kérem, hogy a bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjék. 
 
 
Szeghalom, 2011. december 06. 
 
 
 


Tisztelettel: 
 
 
 


Elek Ferencné  sk. 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság  


elnöke 








HATÁROZATI JAVASLAT 
 


a Képviselő-testület 2011. december 16-i ülésére. 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testület a Péter András Gimnázium 
és Szigeti Endre Szakközépiskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja. 


 
1. Az Alapító Okirat 13.1. pontja utolsó mondata helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 
„13.1. A 8520221, 85322121, 8531221, 8531121, 8531231, 8532221, 8532321, 
8555921 szakfeladatok esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleményével rendelkező sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók 
nevelése, oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 
igénybevételével. Az ellátandó fogyatékosság típusai: a többi tanulóval együtt 
nevelhető értelmi (enyhe fokban sérült), beszédfogyatékos, autista, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése.” 
 
2. Az Alapító Okirat 18.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
„18.1. Ingatlanok: 
Szeghalom, Dózsa György u. 2. (hrsz:239/5) 
Szeghalom, Ady Endre u. 3. sz.(hrsz: 499) 
Szeghalom, Ady Endre u. 1/A.sz. (hrsz:498) 
Szeghalom, Ady Endre u. 6. sz. (hrsz.: 509) nyilvántartott Szeghalom Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok.” 
 
3. Az Alapító Okirat módosításai 2011. december 17. napján lépnek 
hatályba. 


A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 


Határidő: 8 napon belül 


Felelős: Macsári József polgármester 


 


Szeghalom, 2011. december 6. 


         Macsári József 
          polgármester 


























