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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


 


 


ELŐTERJESZTÉS 


 


a Képviselő-testület 2014. március 24-i Testületi Ülésére 


 


 


 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


2014. január 1-jén lépett hatályba a 2013. évi CCXLIX. Törvény, mely többek között 


módosította a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. több paragrafusát is. 


A 2014. január 1-vel hatályba lépett módosítás 6. § kimondja, hogy a helyi 


önkormányzatoknak 3 hónap áll rendelkezésére, hogy a belvíz-elvezetési vagy öntözési 


célokat szolgáló vízfolyást csatornát felajánlják üzemeltetésre és fenntartásra a 


működési terület szerinti vízügyi igazgatási szervnek.  


A vízügyi igazgatási szerv a rendelkezés hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül 


szakmailag ellenőrzi a felajánlást, illetve vizsgálja, hogy a felajánlott vízfolyás vagy csatorna 


a belvízelvezetésben, vagy öntözésben betöltött szerepe közérdekű-e. 


Amennyiben a közérdek fennáll, úgy 3 hónapon belül előkészíti a csatorna üzemeltetésre 


történő átvételét, és kezdeményezi a vízügyi hatóságnál az üzemeltetőként, fenntartóként 


történő kijelölését. 


A vízügyi hatóság 60 napon belül folytatja le az eljárást, és hozza meg döntését, a döntést 


követően kerülhet sor az üzemeltelési szerződés megkötésére. 


Figyelembe véve azt a tényt, hogy Szeghalom város közigazgatási területén a több mint 


20.000 ha nagyságú külterületen kb. 120 km csatorna van, mely önkormányzati tulajdonú, és 


ez elsősorban a mezőgazdasági területek belvízmentesítését szolgálja, ezért indokolt az 


átadásuk a vízügyi igazgatási szervezetek részére. 


Ezek a csatornák nagyobbrészt 2008-2009. években kerültek önkormányzati tulajdonba, és 


korábban Sárréti  Mezőgazdasági Termelőszövetkezet tulajdonát képezte. 


Szeghalom város közigazgatási területén 2 vízügyi igazgatási szerv működik, a TIVIZIG 


illetve a KÖVIZIG. (területi lehatárolás 2. sz. melléklet) 


Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi Határozati javaslat elfogadását. 


 


Határozati javaslat: 


________/2014. (III. 24.) Ökt. sz. 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi CCXLIX. Törvénnyel 


módosított 1995. évi LVII. Törvény (a Vízgazdálkodásról) 45./D-45/G. §-a alapján a Körös-


vidéki Vízügyi Igazgatóság Gyula Városház u. 26. részére felajánlja üzemeltetésre és 


fenntartásra ezen Határozat 1. sz. mellékletében felsorolt (helyrajzi-számmal azonosított) és 


Szeghalom Város Önkormányzatának tulajdonát képező öntözést vagy belvízelvezetést 


szolgáló csatornákat. 


A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést a vízügyi 


igazgatósággal kösse meg. 
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Határidő:  azonnali 


Felelős:  Macsári József polgármester 


 


 


 


Határozati javaslat: 


________/2014. (III. 24.) Ökt. sz. 


A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést a vízügyi 


igazgatósággal kösse meg. 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi CCXLIX. Törvénnyel 


módosított 1995. évi LVII. Törvény (a Vízgazdálkodásról) 45./D-45/G. §-a alapján a 


Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Debrecen Hatvan u. 8. részére felajánlja üzemeltetésre és 


fenntartásra ezen Határozat 1. sz. mellékletében felsorolt (helyrajzi-számmal azonosított) és 


Szeghalom Város Önkormányzatának tulajdonát képező öntözést vagy belvízelvezetést 


szolgáló csatornákat. 


A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést a vízügyi 


igazgatósággal kösse meg. 


 


 


Határidő:  azonnali 


Felelős:  Macsári József polgármester 


 


Szeghalom, 2014. március 12.    


 


Előterjesztést készítette: Nagy István, műszaki irodavezető 


 


 


 


 


         


 


 


 


Macsári József 


         








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


 


Beszámoló 


 


a Képviselő-testület 2014. március 25-i ülésére  


 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


Szeghalom Város Önkormányzata 2013. évben az alábbi civil szervezetek részére nyújtott 


támogatást: 


 


Technikai Sportok Egyesülete                                                                         1.000.000.-Ft. 


Szeghalmi Tenisz Egyesület                                                                               500.000. 


Vakok és Gyengénlátók Kistérségi Csoportja                                                      50.000.- 


Sárréti Népdalköri Egyesület                                                                              240.000.- 


Szeghalmi Safi Biliárd Klub                                                                               150.000.- 


Szeghalmi Női Kézilabda, Gyermek Ifjúsági és Szabadidősport Egyesület    3.200.000.- 


Szeghalmi Hagyományőr Egyesület                                                                    160.000.- 


Sárréti Gasztronómiai Egyesület                                                                           50.000.- 


Körös-Sárréti Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület                                  100.000.- 


Pro Musica Egyesület                                                                                          200.000.- 


Szeghalmi Nyugdíjasokért Alapítvány                                                                200.000.- 


Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület                                                     30.000.- 


Bagdi Gyula Asztalitenisz SE                                                                              150.000.- 


Szeghalmi Sporthorgász Egyesület                                                                        50.000.- 


Szeghalmi Kulturális Egyesület                                                                           450.000.- 


Szeghalmi Futball Club                                                                                     4.425.863.- 


Mozgáskorlátozottak Békés M. Egyesülete Szeghalmi Városi Szervezete           80.000.- 


Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom Olvasáskultúrájáért                               80.000.- 


Sárréti Utánpótlásnevelő SC                                                                             1.000.000.- 


Fiatalok Közössége Szeghalomért Egyesület                                                      250.000.- 


Senshi Sportegyesület                                                                                          300.000.- 


Szeghalmi Polgárőrség Közhasznú Szervezet                                                     500.000.- 


Szeghalmi Mentőalapítvány                                                                                  75.000.- 


REAL MAGIC SE, Békéscsaba                                                                            50.000.- 


Pék Dojo Sport Egyesület                                                                                      65.000.-  


Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány                                                                       15.000.- 


Összesen:                                                                                                          13.370.863.- 


 


A támogatott civil szervezetek elszámolási kötelezettségüknek a támogatási szerződésben 


foglaltaknak megfelelően határidőre (2014. január 31.) eleget tettek. 


 


Szeghalom, 2014. március 12.  


 


A beszámolót készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 


 


 


Macsári József  
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ELŐTERJESZTÉS 


 


a Képviselő-testület 2014. március 24-i Testületi Ülésére 


 


 


 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


A 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bek. foglaltak szerint a helyi önkormányzatoknak a 


költségvetési év elején, de lekésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell 


készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 


A 2014. évre vonatkozó Közbeszerzési Terv elkészítésre került, melynek javaslom 


elfogadását. 


 


Határozati javaslat: 


________/2014. (III. 24.) Ökt. sz. 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeghalom Város Önkormányzat 


2014. évi közbeszerzési tervét a Határozat mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 


 


Határidő:  értelemszerűen 


Felelős:  Macsári József polgármester 


 


Szeghalom, 2014. március 12.    


 


Előterjesztést készítette: Elek Ágnes, műszaki ügyintéző 


 


 


 


 


         


 


 


 


Macsári József 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
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ELŐTERJESZTÉS 


 


a Képviselő-testület 2014. március 24-i Testületi Ülésére 


 


 


 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


A Képviselő-testület 3/2014. (I. 21.) Ökt. Sz. Határozatával döntött arról, hogy a szeghalmi 


Kassai és Érmellék utcai játszóterek felújítása tárgyú közbeszerzését elindítja. 


A részletes konzultáció során került tisztázásra, hogy az MVH mint pályázat kiíró a 


játszóterek kialakítását építési beruházásba sorolja, függetlenül attól, hogy a játszótéri 


eszközök beszerzése meghaladja-e a nettó 8 millió Ft. 


E tényre figyelemmel, a két játszótér felújítása nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya 


alá a kivitelező kiválasztását a Beszerzési szabályzatunk alapján kell kiválasztani. 


Fentiek alapján kérem az alábbi Határozat tervezet elfogadását. 


 


Határozati javaslat: 


________/2014. (III. 24.) Ökt. sz. 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2014. (I. 21.) Ökt. Sz. 


Határozatát, mely a szeghalmi Kassai és Érmellék utcai játszóterek felújítása tárgyú 


közbeszerzési eljárás lefolytatására irányul, ezennel visszavonja.  


Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 


 


Határidő:  értelemszerűen 


Felelős:  Macsári József polgármester 


 


Szeghalom, 2014. március 12.    


 


Előterjesztést készítette: Nagy István műszaki irodavezető 


 


 


 


 


         


 


 


 


Macsári József 


         








 


Szeghalom Város Önkormányzata 


2014. évi közbeszerzési terve 


 


Jóváhagyva a ……../2014. (III. 24.) Ökt. sz. határozattal 


 


  A közbeszerzés tárgya és 


mennyisége 
  CPV kód 


Irányadó 


eljárásrend 


Tervezett eljárási 


típus 


 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 


sor került-e az 


adott 


közbeszerzéssel 


összefüggésben 


előzetes összesített 


tájékoztató 


közzétételére? 


 az eljárás 


megindításának, 


illetve a 


közbeszerzés 


megvalósításának 


tervezett időpontja 


 szerződés 


teljesítésének 


várható időpontja 


vagy a szerződés 


időtartama 


 I. Árubeszerzés        


       


 II. Építési beruházás        


Gyűjtőutak felújítása 45233120-6 nemzeti Kbt. 122/A. § pályázat függő  nem 


KEOP –Szeghalom, Dózsa 


utcai Általános iskola 


energiahatékonysági 


korszerűsítése 


45453100-8 


nemzeti 


nyílt pályázat függő 


 


nem 


Polgármesteri Hivatal 


épületének felújítása I. 


ütem 


45210000-2 
nemzeti 


Kbt. 122/A. § pályázat függő 


 


nem 


Parkolók építése-Dózsa Gy. 


u., Széchenyi u., és a 


Farkasfoki út felújítása 


45233120-6 


nemzeti 


Kbt. 122/A. § 2014. április 


 


nem 







Várhelyi tábor felújítása 45210000-2 nemzeti Kbt. 122/A. § Pályázat függő  nem 


Érmellék lakóterület 


közművesítése 


45111290-7 


 
nemzeti 


Kbt. 122/A. § 2014. június 
 


nem 


 III. Szolgáltatás-


megrendelés 
  


 
   


 
  


       


       


IV. Építési koncesszió       


       


       


V. Szolgáltatási 


koncesszió 
    


 
 


       


       


 


 


 


Szeghalom, 2014. március 31. 


 


 


 


 


     Macsári József      dr. Pénzely Erika 


       polgármester        jegyző 





































Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


ELŐTERJESZTÉS 


 


a Képviselő-testület 2014. március 24 -i ülésére  


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


 


 


A Szeghalmi Települési Értéktár Bizottság tagjai tevékenységük során azt tapasztalták, hogy több 


szeghalmi lakos szeretne részt venni a bizottság munkájában a szeghalmi értékek minél szélesebb 


körű felkutatása érdekében. Ennek a kérésnek eleget téve a bizottság 2013. október 10-ei alakuló 


ülésén javaslatot tett a tagok bővítésére, mely új tagokat a 2014. január 10-ei ülésen a bizottság 


tagjai egyhangúan elfogadták.  


 


Koczó Éva a Szeghalmi Települési Értéktár Bizottság elnöke azzal a kéréssel fordult a Tisztelt 


Képviselő-testülethez, hogy fogadják el az új tagok felvételét a bizottságba: 


 


Hajdu Ferenc   5520 Szeghalom, Jókai u. 1/1. 


Horváth Árpád  5520 Szeghalom, Ady u. 28. 


Kele József   5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 


Kovács Imre   5520 Szeghalom, Kinizsi u. 37. 


Thurzó Gergely  5520 Szeghalom, Bocskai u. 53/1. 


Vigh József   5520 Szeghalom, Petőfi u. 52/1. 


 


Ennek megfelelően a bizottság létszáma 3 főről 9 főre változik, valamint módosításra szorul az 


értéktár bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának függeléke.  


 


Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el az új tagok felvételét a Szeghalmi Települési 


Értéktár Bizottságba, továbbá fogadja el az értéktár bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata 


függelékének módosítását. 


 


 


 


HATÁROZATI JAVASLAT 


 


 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hajdu Ferenc 5520 


Szeghalom, Jókai u. 1/1., Horváth Árpád 5520 Szeghalom, Ady u. 28., Kele József 5520 


Szeghalom, Bocskai u. 40/1., Kovács Imre 5520 Szeghalom, Kinizsi u. 37., Thurzó Gergely 5520 


Szeghalom, Bocskai u. 53/1. és Vigh József 5520 Szeghalom, Petőfi u. 52/1. új tagok felvételét a 


Szeghalmi Települési Értéktár Bizottságba, valamint elfogadja az értéktár bizottság Szervezeti és 


Működési Szabályzata függelékének módosítását. 
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FÜGGELÉK 


 


Szeghalmi Települési Értéktár Bizottság tagjai: 


 


Név: Lakcím: 


Koczó Éva elnök 5520 Szeghalom,  


Kurpé István 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 8/1. 


Nácsa László 5520 Szeghalom, Bartók B. u. 10. 


Hajdu Ferenc 5520 Szeghalom, Jókai u. 1/1. 


Horváth Árpád 5520 Szeghalom, Ady u. 28. 


Kele József 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 


Kovács Imre  5520 Szeghalom, Kinizsi u. 37. 


Thurzó Gergely 5520 Szeghalom, Bocskai u. 53/1. 


Vigh József 5520 Szeghalom, Petőfi u. 52/1. 


 


 


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 


 


Határidő: 8 napon belül 


Felelős: Macsári József polgármester  


 


Szeghalom, 2014. március 12.  


 


Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 


 


 


 


Macsári József  
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 


 


/2013. március 26-tól hatályos/ 


 


mely létrejött egyrészt Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 


(képviseli: Macsári József polgármester), másrészt Szeghalom Roma Nemzetiségi 


Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Gyöngyösi István elnök) közötti 


együttműködési megállapodást - a 2011. évi CLXXIX. Nemzetiségek jogairól szóló 


törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek 


végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet alapján, továbbá az 


államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján – a felek az 


alábbiak szerint rögzítik: 


 


Jelen megállapodás célja, hogy a Felek meghatározzák a Szeghalom Roma 


Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez szükséges működési, személyi- és tárgyi 


feltételek biztosításának módját, a működéssel kapcsolatos végrehajtási gazdálkodási 


feladatok ellátásának rendjét. 


 


I.  Általános rendelkezések 


 


1. Felek megállapodnak, hogy Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a 


továbbiakban: SZRNÖ) kötelezően megtartandó üléseinek jegyzőkönyvét 


Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala segítségével írásba foglalja.           


2. Az elkészült jegyzőkönyvek aláíratásáról, hitelesítéséről, a Békés Megyei 


Kormányhivatalhoz történő megküldéséről Szeghalom Város Polgármesteri 


Hivatala gondoskodik. 


3. Az Önkormányzat az SZRNÖ működéséhez szükséges tárgyi és személyi 


feltételeket, a Szabadság tér 4-8. sz. alatti önkormányzati ingatlan épületein belül a 


feladatellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel, ingyenesen biztosítja 


igény szerint. E helyiség fűtésének, világításának költségeit az Önkormányzat 


átvállalja. 


4. Az SZRNÖ erre vonatkozó igénye esetén, a közcélú rendezvények – 


közmeghallgatás, lakossági fórum - megtartása érdekében az Önkormányzat az 


SZRNÖ rendelkezésére bocsát ingyenesen, egy erre a célra alkalmas helyiséget. 


5. Az SZRNÖ egyéb rendezvényei megtartásához az Önkormányzattól, és/vagy az 


intézményektől, és/vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságtól igényelt 


helyiségekre vonatkozóan az érintett szervezet vezetőjével kell az igénylésre, 


használatra vonatkozóan egyeztetni, illetve megállapodni. 


6. Az Önkormányzat ellátja az SZRNÖ testületi üléseinek előkészítését, a testületi 


döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó 


nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat és egyéb működéssel, 


gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat. Az ezt 


meghaladó feladatok fedezetét és az egyéb működési költségeket az SZRNÖ az 


állami támogatás és egyéb bevételeiből biztosítja.  
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7. A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző – vagy a jegyzővel 


azonos képesítésű előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz a nemzetiségi 


önkormányzat testületi ülésein, és jelzi amennyiben törvénysértést észlel. 


 


II. Gazdálkodás 


 


1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 


 


1.1. A költségvetési koncepció elkészítése 


 


1.1.1. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a költségvetési koncepció 


összeállítását megelőzően áttekinti a nemzetiségi önkormányzat elnökével a 


nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, 


várható bevételi forrásait. 


1.1.2. Az elnök a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a vonatkozó 


jogszabályoknak megfelelően nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat 


képviselő-testülete részére. A koncepcióról alkotott határozatot az elnök 


eljuttatja a jegyzőhöz.  


  


1.2.   A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése. 


 


1.2.1. A gazdálkodási ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzat a nemzetiségi 


önkormányzattal történő kapcsolattartásra a pénzügyi irodavezetőt jelöli ki.  


1.2.2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi önkormányzat pénzügyi irodája 


által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a központi költségvetésről 


szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 


Képviselő-testületnek. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a 


nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 


előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a működési és 


felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten, a külön 


jogszabályban meghatározott rend szerint. A nemzetiségi önkormányzat elemi 


költségvetését a nemzetiségi önkormányzat hagyja jóvá. A nemzetiségi 


önkormányzat évente egyszer, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig 


határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja 


felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 


bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 


keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 


követő három évre várható összegét. 


 


2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 


 


2.1. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér 


el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt 


végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. A 


testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti 
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időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 


határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.  


 


2.2. Az előirányzat-módosítást a jegyző (az általa megbízott pénzügyi ügyintéző) 


készíti elő. 


 


3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje 


 


3.1.1.  A költségvetés végrehajtása: A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának 


végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. 


3.1.2. Kötelezettségvállalás rendje: A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai 


terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban 


felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult 


kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget 


vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló  fel nem 


használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. 


Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet. 


3.1.3. Utalványozás: A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a 


bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: 


utalványozásra) kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi 


önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után 


lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás 


ellenjegyzése mellett kerülhet sor.  


3.1.4. Ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán 


a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő 


utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A 


kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi nemzetiségi 


önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a helyi 


önkormányzat önkormányzati hivatalának pénzügyi irodavezetője írásban 


jogosult. A kötelezettségvállalást és ellenjegyzést, valamint az utalványozást és 


ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti. 


3.1.5. Érvényesítés: Az érvényesítést a helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának 


pénzügyi irodavezetője vagy az általa meghatalmazott pénzügyi ügyintézők 


írásban jogosultak végezni. 


 


3.2. A nemzetiségi önkormányzat számlái 


 


3.2.1. A nemzetiségi önkormányzat Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzata 


megnevezéssel 10402661-50526555-80501003 számlaszámon, a K&H Bank 


Zrt. Szeghalmi Fiókjánál önálló fizetési számlát vezet. A fizetési számla 


megnyitásáért, megszüntetéséért, törzskönyvi nyilvántartásba vételéért és 


adószám igényléséért a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője felelős, a 


helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének közreműködésével.  


 


3.3. Pénzellátás 
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3.3.1. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a költségvetési 


törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe. 


3.3.2. Készpénz a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető 


ki, ha az önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges 


dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt 


megelőző napon de. 11.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodáján 


jelzi. 


 


4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje 


 


4.1. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje. 


4.1.1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának első 


félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a 


költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-


testületet. A tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési 


határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. 


Az elkészített zárszámadási határozattervezetet az elnök a költségvetési évet 


követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A 


képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot. A zárszámadási 


határozattervezetet a vonatkozó jogszabályok szerinti részletezettségben kell a 


képviselő-testület részére előterjeszteni. A települési önkormányzat hivatala 


közreműködik a végrehajtásban.  


 


4.2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 


4.2.1. A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli 


nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.  


4.2.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, 


szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a nemzetiségi 


önkormányzat elnöke – vagy e feladattal megbízott tagja – köteles minden 


tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a polgármesteri hivatal nemzetiségi 


önkormányzat gazdasági ügyintézésével megbízott munkatársának leadni. 


 


4.2.3. A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott 


adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való 


tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének 


elnöke, a helyi önkormányzat polgármestere és jegyzője együttesen felelős. 


 


4.3. Egyéb rendelkezések 


4.3.1. A települési önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó 


szabályok vonatkoznak a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodására. 


4.3.2. A nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a helyi önkormányzat kizárólag 


abban az esetben és addig a mértékig felel, ahogyan azt külön megállapodásban 


vállalta.  
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Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, 


az együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.  


A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat 


megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi 


választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.  Az 


együttműködési megállapodást Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-


testülete a 96/2012.(VI.25.) önkormányzati határozatával, Szeghalom Roma 


Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2012. /VI.19./roma  


nemzetiségi önkormányzati határozatával jóváhagyta. 


 


Szeghalom, 2014. március hónap …….. napján 


 


Záradék: Szeghalom Város Önkormányzat 37/2013.(III.25.) sz. határozatában és a 


Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4/2013.(III.19.) sz. határozatában 


foglalt módosítások átvezetve. 


 


 


 


Macsári József polgármester 


Szeghalom Város Önkormányzatának 


Képviselő-testülete 


  


 


Gyöngyösi István elnök 


Szeghalom Roma Nemzetiségi 


Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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          1. sz. melléklet 


 


 


Utalványozási, ellenjegyzői  és szakmai teljesítés igazolási joggal felruházott 


személyek: 


 


1. Utalványozás: Gyöngyösi István elnök, Jónás József elnökhelyettes 


2. Ellenjegyzés: Kohut Tibor pénzügyi irodavezető 


3. Érvényesítés: Kohut Tibor pénzügyi irodavezető, Simon Mátyás 


Tamásné, Kata Mónika, Takács Árpádné pénzügyi ügyintéző  


4. Szakmai teljesítési igazolás: Gyöngyösi István elnök, Jónás József 


elnökhelyettes 


 


 


 


 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


 


ELŐTERJESZTÉS 


 


a Képviselő-testület 2014. március 24-i ülésére  


 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének civil szervezetek támogatására kiírt 


pályázati felhívásra az alábbi civil szervezetek nyújtották be pályázatukat: 


 


Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Szeghalmi Városi Szervezete 


Sárréti Népdalköri Egyesület 


Szeghalmi Safi Biliárd Klub 


Szeghalmi Tenisz Egyesület 


Vakok és Gyengénlátók Kistérségi Csoportja 


Szeghalmi Sporthorgász Egyesület 


Bagdi Gyula Asztalitenisz SE 


Senshi Sportegyesület 


Pro Musica Egyesület 


Szeghalmi Női Kézilabda, Gyermek Ifjúsági és Szabadidősport Egyesület 


Sárréti Gasztronómiai Egyesület 


Szeghalmi Hagyományőr Egyesület 


Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület 


Szeghalmi Kulturális Egyesület 


Fiatalok Közössége Szeghalomért Egyesület 


Pék Dojo Sport Egyesület 


Szeghalmi Futball Club 


Körös-Sárréti Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület 


Vésztői Tömeg- és Szabadidősport Egyesület 


 


Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság döntött az egyesületek által benyújtott pályázatokról. A 


pályázatot benyújtott alapítványok támogatásáról a tisztelt Képviselő-testület felé az alábbi 


javaslatot teszi: 


 


Szeghalmi Mentőalapítvány                                                             200.000.-Ft. 


Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom Olvasáskultúrájáért     200.000.-Ft. 


„Sárrét a Könnyűzenéért” Alapítvány                                            150.000.-Ft. 


 


Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a mellékelt pályázatokat szíveskedjen elbírálni. 
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Határozati javaslat I. 


 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szeghalmi Mentőalapítvány (5520 


Szeghalom, Fáy u. 1.) által benyújtott pályázati anyagát elbírálva részére 200.000.- Ft. támogatási 


összeget ítél meg. A civil szervezet a támogatási összeget a következő cél megvalósítására 


fordíthatja: mellkaskompressziós eszköz beszerzése a szeghalmi esetkocsira.  


 


Támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő január 31-ig köteles elszámolni.  


 


Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 


 


Határidő: Értelemszerű 


Felelős: Macsári József polgármester 


 


 


Határozati javaslat II. 


 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom 


Olvasáskultúrájáért (5520 Szeghalom, Nagy M. u. 2.) által benyújtott pályázati anyagát elbírálva 


részére 200.000.- Ft. támogatási összeget ítél meg. A civil szervezet a támogatási összeget a 


következő cél megvalósítására fordíthatja: „Szent Iván-éj 2014” rendezvény lebonyolítása során 


felmerülő költségek. 


 


Támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő január 31-ig köteles elszámolni.  


 


Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 


 


Határidő: Értelemszerű 


Felelős: Macsári József polgármester 


 


 


Határozati javaslat III. 


 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sárrét a Könnyűzenéért” Alapítvány 


(5520 Szeghalom, Jókai u. 31.) által benyújtott pályázati anyagát elbírálva részére 150.000.- Ft. 


támogatási összeget ítél meg. A civil szervezet a támogatási összeget a következő cél 


megvalósítására fordíthatja: a Sárréti Könnyűzenei Fesztivál megvalósítása. 


 


Támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő január 31-ig köteles elszámolni.  


 


Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 


 


Határidő: Értelemszerű 


Felelős: Macsári József polgármester 


 


Szeghalom, 2014. március 12.  


 


Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 


 


Macsári József 








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  


 


2014. március 18-án (kedden ) 16.00 órai 
 


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


 


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme 


 


Napirend: 


1./ A 2014. március 24-én tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 


előterjesztéseinek véleményezése. 


2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2014. március 13. 


 


 


Tisztelettel: 


 


 


        Macsári József  


      








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 2014. március 24-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 137/2013. (XI. 25.) sz. határozatával jóváhagyta az ALFÖDVÍZ 


Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságával kötendő 


megállapodást. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá, a kifizetésről a 


„Bérlakás elszámolási számláról” gondoskodjon. 


Jelentem, hogy a megállapodás aláírásra került, a kifizetés a leírtaknak megfelelően 


megtörtént.  


 


 


A Képviselő- testület a 139/2013. (XI. 25.) sz. határozatával engedélyezte a dologi kiadások 


kiemelt előirányzatából 4.578.000,- Ft átcsoportosítását Szeghalom Város Önkormányzat 


Intézményműködtető Központ 2013. évi költségvetésében a beruházási kiadások kiemelt 


előirányzatának megemelésére. 


Jelentem, hogy az átcsoportosítás megtörtént.  


 


 


A 140/2013. (XI. 25.) sz. határozatával a Képviselő- testület megismerte a Békés Megyei 


Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által megküldött a járásban működő kötelező felvételt 


biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet és 


felhatalmazta a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére 


Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket a határidőn belül megtette. 


 


 


A 141/2013. (XI. 25.) sz. határozatával a Képviselő- testület Szeghalom, Érmelléken lévő 


0799 hrsz-ú töltés, 0804 hrsz-ú árok, 0803 hrsz-ú út és 0730 hrsz-ú út által körbezárt 


településrész nevét „Érmelléki Ipari Park” névben állapította meg. 


Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek és az építési telkek 


házszámozása elhelyezkedésüknek megfelelően 1-től kezdődően emelkedően folyamatos. 


 


 


A Képviselő- testület a 154/2013. (XII. 13.) sz. határozatával pályázatot írt ki a Szeghalom 


Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja vezetői álláshelyének 2014. március 1-


től 2019. február 28-ig – 5 éves időtartamra – történő betöltésére. 


Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 


 


 







A Képviselő- testület a 155/2013. (XII. 13.) sz. határozatával a Szeghalom Város 


Önkormányzat Intézményműködtető Központ vezetői munkakörére kiírt pályázati felhívás 


alapján beérkezendő pályázatok értékelésére szakmai bizottságot hozott létre. 


Jelentem, hogy a szakmai bizottság elnöke a pályázatok értékelését követően megtette a 


javaslatot a vezetői munkakör betöltésére. 


 


 


Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 


 


Szeghalom, 2014. március 12. 


 


 


 


Tisztelettel: 


 


Macsári József 


  polgármester 


 


 


 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        _______________________  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


 


Iktatószám: 384-3/2014. 


M E G H Í V Ó 


 
A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében biztosított 


jogkörömben eljárva, Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő 


ülését  


 


2014. március 24-én (hétfő) 16.00 órára 


 


összehívom. 


 


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozóterme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


sz.)  


 


Napirend: 


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  


2./ 2014. évi Közbeszerzési terv elfogadása 


3./ 2014. április 1-től érvényes vízterhelési díj elfogadása 


4./ Külterületi vízelvezetési csatornák üzemeltetésre történő átadása 


5./ Kassai és Érmellék utcai játszóterek építésének közbeszerzési eljárásának visszavonása 


6./ Beszámoló a civil szervezetek részére 2013-ban nyújtott támogatásról 


7./ Alapítványok 2014. évi támogatása 


8./ Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 


felülvizsgálata 


9./ Szeghalmi Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása 


10./ Bejelentések 


 


Zárt ülés 


- Fellebbezések elbírálása 


- Bérlakás megvételével kapcsolatos részletfizetési kedvezmények iránti kérelmek 


elbírálása 


 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 


Szeghalom, 2014. március 13. 


 


Tisztelettel: 


               Macsári József 








________________________________________________________________________________________________ 


Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8
00


-12,00 13,00-16
00 


 


Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 8
00


-12
00


  


Tel.: 66/371-611 Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  


E-mail: jegyzo@szeghalom.hu  Csütörtök 8
00


-12,00 13,00-16
00  


  
Péntek 8


00
-12


00
 


Szeghalom Város Jegyzőjétől 
  


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 2014. március 24-i ülésére. 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény (Njtv) rendelkezései alapján létrejött 


Szeghalom Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Szeghalom Város Önkormányzat 


Képviselő-testülete között a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok 


ellátásáról szóló együttműködési megállapodás. 


 


Az Njtv. 80. §-a előírja, hogy az együttműködési megállapodás minden évben felül kell vizsgálni. 


A felülvizsgálat megtörtént és a megállapodás módosítása szükséges. 


 


Az együttműködési megállapodás II. Gazdálkodás részében az alábbi (vastagon szedett) módosítás 


szükséges: 


 


1.1.2. Az elnök a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a vonatkozó 


jogszabályoknak megfelelően nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 


részére. A koncepcióról alkotott határozatot az elnök eljuttatja a jegyzőhöz.  
 


4.1.1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának első félévi 


helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció 


ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi 


önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg 


alakulását. Az elkészített zárszámadási határozattervezetet az elnök a költségvetési évet követő 


negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a 


zárszámadásról határozatot alkot. A zárszámadási határozattervezetet a vonatkozó jogszabályok 


szerinti részletezettségben kell a Képviselő-testület részére előterjeszteni. A települési 


önkormányzat hivatala közreműködik a végrehajtásban. 


 


HATÁROZATI JAVASLAT 


 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Roma Nemzetiségi 


Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 


 


Az együttműködési megállapodás II. Gazdálkodás részében a módosítások átvezetése után az 1.1.2. 


pont az alábbiak szerint módosul: 


 


1.1.2. Az elnök a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a vonatkozó 


jogszabályoknak megfelelően nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 


részére. A koncepcióról alkotott határozatot az elnök eljuttatja a jegyzőhöz.  
 







 


 


4.1.1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának első félévi 


helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció 


ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi 


önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg 


alakulását. Az elkészített zárszámadási határozattervezetet az elnök a költségvetési évet követő 


negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a 


zárszámadásról határozatot alkot. A zárszámadási határozattervezetet a vonatkozó jogszabályok 


szerinti részletezettségben kell a Képviselő-testület részére előterjeszteni. A települési 


önkormányzat hivatala közreműködik a végrehajtásban. 


 


Határidő: Értelem szerint 


Felelős: Macsári József polgármester 


 


Szeghalom, 2014. március 12. 


 


 


 


 


 


          Macsári József 


 


Az előterjesztést készítette:  


Valastyánné Győri Piroska 


            aljegyző 


  





