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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. december 12-i ülésére 


 
 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Az önkormányzati választást követően megtartotta alakuló ülését a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás. 
 
Az ülésen a Társulási Tanács megalkotta és elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását. 
Ez egyrészt a választási eredmények, másrészt az időközben felmerült kérdések, aktualitások 
miatt szükséges. 
 
Kérem, hogy a Társulási Megállapodás módosítását a Testület elfogadni szíveskedjen. (A 
döntéshez minősített többség szükséges.) 
 
 
 
Szeghalom, 2014. december 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Macsári József 
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5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12. 


Tel/Fax: 66/470-380 


e-mail: szeghalom.kisterseg@gmail.com 
 
 
 
Ikt.:12-3/2014-SZKTT 
 
      Tárgy
 


: Társulási Megállapodás jóváhagyása 


 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsa a 2014. november 11-én megtar-


tott tisztújító-alakuló ülésén, jóváhagyta a Társulási Megállapodás módosítását. Az egységes 


szerkezetbe foglalt Megállapodást minden tag önkormányzat képviselő-testületének minősí-


tett többséggel kell jóváhagynia, ezért kérem a Tisztelt képviselő-testületet a döntés meghoza-


talára.  


Kérem továbbá a település polgármesterét, intézkedjen a döntésről szóló határozat Társulás 


részére történő megküldéséről. 


 


………….Önkormányzat Képviselő Testülete, Magyarország Alaptörvényének, 


továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 


törvény 87-95. §-ban foglalt rendelkezéseinek, megfelelően elkészített Szegha-


lom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Megállapodását 


Határozati javaslat 


        jóváhagyja. 


A képviselő-testület felhatalmazza a Társulási Tanácsba delegált polgármestert 


a Társulási Megállapodás aláírására. 


Határidő:2014. december 15. 
Felelős: 
 
 
Szeghalom, 2014. november 21. 
 
     Tisztelettel 
 
         Bere Károly sk. 
         Társulás Elnöke 
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5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12. 


Tel/Fax: 66/470-380 


e-mail: szeghalom.kisterseg@gmail.com 


 


Jegyzőkönyvi kivonat 


 


,mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 


2014. november 11-én megtartott  


Társulási Tanácsüléséről 


 


 


 


54/2014 (XI.11) számú Társulási Tanácsi határozat 


Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsa „Szeghalom Kistérség Többcélú 


Társulás – „Társulási Megállapodás” elnevezésű okiratot az 1. számú mellékletben szereplő 


Módosító Okirattal módosítja és a 2. számú mellékletben szereplő tartalommal egységes 


szerkezetben jóváhagyja és a 39/2013(V.23) határozat számmal elfogadott megállapodást 


hatályon kívül helyezi. A Társulás Elnöke felkéri a társulást alkotó tag önkormányzatok 


képviselő testületeit a Társulási Megállapodás 2014. december 15-ig történő elfogadására. 


Határidő: azonnali 


Felelős:   Bere Károly - Társulás Elnöke 


 


 


K.m.f 


 


       Bere Károly 


                               Társulás Elnöke sk. 


 


A kivonat  hiteléül: 


 


 


Pap-Szabó Katalin 


Jegyzőkönyv-vezető 
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1.számú melléklet 
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5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12. 


Tel/Fax: 66/470-380 


e-mail:szeghalom.kisterseg@gmail.com 


 


SZEGHALOM KISTÉRSÉG TÓBBCÉLÚ TÁRSULÁS 


TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁT  


 


MÓDOSÍTÓ OKIRATA 


 


A 4/2005(I.24) számú határozattal elfogadott többszörösen módosított Szeghalom 


Kistérség Többcélú Társulás, Társulási megállapodása a következő pontokban kerül 


módosításra: 


1.) A Megállapodás 7. pontja állandó lakosság szám állandó lakosság szám 


aktualizálása 2014. január 01-ei Magyar Államkincstár adata szerint – 41.836fő 


2.) A Megállapodás 7. pontja táblázat adatainak aktualizálása. A képviseletre jogosult 


személy pontos megnevezése és a lakosság szám pontosítása 2014. január 01-ei 


adat alapján. Függelékben való közzététele 1.számú függelék néven. 


 


 


Tagok Képviseli Székhely Lakosság 


száma/fő 


Bucsa Község 


Önkormányzata 


Kláricz János 


polgármester 


5527 Bucsa,  Kossuth tér 6. 2345 


Csökmő Község 


Önkormányzata 


Nagy Tibor 


polgármester 


4145 Csökmő, Kossuth u. 109. 1931 


Dévaványa Város 


Önkormányzata 


Valánszki 


Róbert   


polgármeter 


5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 7935 


Ecsegfalva Község 


Önkormányzata 


Kovács Máriai 


polgármester 


5515 Ecsegfalva,   Fő u. 67. 1294 


Füzesgyarmat Város 


Önkormányzata 


Bere Károly 


polgármester 


5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 5830 


Kertészsziget 


Község 


Önkormányzata 


Csordás László 


polgármester 


5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. 408 


Körösladány Város 


Önkormányzata 


Kardos Károly 


polgármester 


5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.     4726 


Körösújfalu Község 


Önkormányzata 


Szabó Csaba 


polgármester 


5536 Körösújfalu, Fő u. 14. 543 







Szeghalom Város 


Önkormányzata 


Macsári József 


polgármester 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 
9436 


Vésztő Város 


Önkormányzata 


Molnár Sándor 


polgármester 


5530 Vésztő, Kossuth u. 62. 7388 


Összesen  41.836 


 


 


 


 


3.) A Megállapodás III. fejezet 4. pontja – Belső ellenőrzési feladat 


 „Az önkormányzatok előzetes nyilatkozata alapján a Társulási Tanács 118/2012(XII.04). 


számú határozatával döntött, hogy a belső ellenőrzést a tag önkormányzatok önállóan 


biztosítják. A Szeghalom Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alkalmazásában 


álló belső ellenőr szabad kapacitás terhére belső ellenőrzési feladatot végez a külön 


megállapodás alapján ezt kérő önkormányzatok számára valamint ellátja a Társulás belső 


ellenőrzését is.” 


 szöveg törlésre kerül, helyébe a következő szöveg lép:  


„Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, mint fenntartó, minden évben köteles megszervezni 


az általa fenntartott Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény belső ellenőrzését. 


Melynek részeként a Társulási Tanács dönt a belső ellenőrzési ütemterv tartalmáról és annak 


jóváhagyásáról valamint kiválasztja az ellenőrzést lebonyolító külső szolgáltatót.”   


 


4.) A Megállapodás IX. 2. pont 1) bekezdés a)  


„Évenként a tag az önkormányzati folyó évi költségvetési éve tervezésében szereplő népesség 


szám után számított, 200.- Ft/fő/év összegű hozzájárulás.”  


szövegrész törlésre kerül, helyébe a szövegrész lép: 


„A Társulási Tanács minden évben az éves költségvetés tervezésekor határozatban dönt az 


adott évre vonatkozó – tag települések által fizetendő - érdekeltségi hozzájárulás összegéről, 


mely összeget az adott év költségvetési tervezésében szereplő lakosság szám után minden tag 


önkormányzat…„  


 


5.) A Megállapodás IV. fejezet 9 pontja: 


„ 4.) A Pénzügyi Bizottság egyben Közbeszerzési Bizottságként is működik.” 


szövegrész törlésre kerül. 


 







 


 


 6.) A Megállapodás Elnökére, Alelnökére és Bizottságára vonatkozó 


rendelkezései a következők szerint módosulnak: 


-  Az Elnök megbízatásának ideje:  „az Elnök megbízatása az önkormányzati választási 


ciklust követő első Társulási Tanácsülés megtartásáig szól, akkor ha az Elnököt az Őt 


delegáló településen újból polgármesternek választják, ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a 


testületek által delegált tagok közül a korelnök képviseli a Társulást a tisztújításig.” 


szövegrészre változik. 


- A Megállapodás 11. oldalának 6. pontjából törlésre kerül. A jelöltté váláshoz a 


jelenlévő tagok ¼-ének szavazat szükséges. Helyébe a következő szöveg lép: Az elnök 


személyére a Társulási tanács bármelyik tagja javaslatot tehet. 


- A Megállapodás 12. oldalának 9. pontja 2) bekezdés, írásban  szövegrész törlésre kerül. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







2. számú melléklet 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


      SZEGHALOM KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 


TÁRSULÁS 


TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 
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    SZEGHALOM KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 


TÁRSULÁS 


 


TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
 


 


2014. ………………….-től hatályos szövege 


 


A 2011. évi CLXXXIX. Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény IV. 


fejezetében foglaltak alapján a Társulást alkotó települések társulást hoznak létre annak 


érdekében, hogy kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb 


körben jussanak hozzá. Az önkormányzatok e megállapodás keretében történő 


együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával 


biztosítják a magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. Testületeik döntése alapján társulási 


megállapodást kötnek. 


 


 


I.  


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 


 


1) A Társulás neve: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás). 


 


2) A Társulás székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12. 


 
3)  A Társulás működési területe: A kistérséget alkotó 1. számú függelékben  felsorolt 


települési önkormányzatok közigazgatási területe. 


 


4)  A Társulás bélyegzője: „Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása” felirattal ellátott 


körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 


 


5)  Jogállása: A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 


vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 


 


6)  Képviseletre jogosult: A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén 


alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulás Tanácsa által megbízott személy 


látja el. 


 


7) A Társulás tagjai azok székhelye és lakosságának száma:  1.számú függelék 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


II.  


 


A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 


 


A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő 


hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen Társulási Megállapodásban rögzített 


eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok 


alábbi feladatait, (hatásköreit):  


(1) területfejlesztés,  


a) kistérség- fejlesztés program tervek elkészítése,  


b) kistérségi pályázatok készítése,  


c) pályázatok, támogatási igények összehangolása,  


d) turizmus fejlesztés  


e) infrastruktúra kiépítése, fejlesztésében közreműködés.  


f) külföldi kistérségekkel nemzetközi kapcsolat létesítése 


 


(2) szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás (Intézményi keretek közt) 


a) szociális és gyermekjóléti  szakszolgáltatások 


 b) személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátás 


 c) gyermekjóléti alapellátás 


 


 


 


   (3) egészségügyi feladatok 


 


a) a háziorvosi ügyelet kistérségi szintű ellátása  


 


   (4) szolgáltatás-szervezési feladtok,  


 


a) pályázatfigyelés 


b) térségi/települési eseménynaptár összeállítása,  


c) kistérségi rendezvények megszervezése,  


 


A Társulás az II. fejezet (1) – (4) pontban meghatározott feladatellátása során  


- szakmai és komplex program előkészítő, javaslattevő,  


- programmenedzselő,  


 


 


- koordináló,  


- döntést hozó,  


- a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat.  


 


 


 







III.  


 


TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 


 


A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 


 


 


1) A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy: 


 


- milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához, 


- milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése 


indokolt, 


- fel kell kutatni a szóba jöhető állami, külső és helyi forrásokat, 


- vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges 


eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és 


hátrányaival számba kell venni, 


- a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, 


az érdekeket össze kell hangolni, 


- a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni. 


 


 


2) A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés 


során: 


 


- figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, 


a szükséges hiánypótlásokat teljesíti), 


- gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések 


megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről, 


- a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok 


lebonyolításáról. 


 


3) A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos 


működtetést kíván, a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, 


szervezi. 


 


4) A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: 


 


- komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,  


- a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás 


biztosítása céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal 


tájékoztatja. 


 


 


 


 


 


 


 


 







Ágazati feladatok 


 


1.Területfejlesztési feladatok 


 


A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok 


területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési 


elképzeléseit. Ennek keretében: 


 


1) Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait. 


 


2) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 


figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok 


megvalósítását. 


 


3) Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. 


 


4) A kistérségi programok figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a 


meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi területéről 


benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban. 


 


5) Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei és a regionális 


szervezetekkel a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására. 


 


6) Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 


programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. 


 


7) Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek 


kezelésében. 


 


8) Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok 


megvalósításához. 


 


9) Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel 


rendelkező szervezeteknél. 


 


10) Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt 


– szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 


 


11) Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal. 


 


12) Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 


 


2. Egészségügyi feladatok 


 


A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése. A 


központi ügyelet székhelye: 5520 Szeghalom, Ady E. u 1/b. 


 


 







 


 


 


3. Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok  


 


1) Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, Családsegítő- és Gyermekjóléti 


Szolgálat feladatainak ellátását a Társulás intézménye útján látja el.  


 


2) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a szociális alap- szakosított 


intézményi, gyermekjóléti feladatok ellátására 2007. július 1- től létrehozta a Szeghalom 


Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményét, amely önállóan gazdálkodó 


költségvetési szerv. Ellátja a társult települések, közigazgatási területén az Intézmény Alapító 


okiratában foglalt szociális alapszolgáltatások és szakosított szolgáltatásokat. 


 


3) Társulási Tanács minden év április 01-ig elfogadja és határozatában rögzíti, „a személyes 


gondoskodást nyújtó ellátásokról készített önköltség összegét, azok igénybevételét, valamint a 


fizetendő térítési díjakat. Az erről szóló rendeleti szabályozásra a Társulás az Egységes 


Szociális és Gyermekjóléti Intézmény székhely településének (5510 Dévaványa Hősök tere 1) 


Társulás Dévaványa Város Önkormányzatát jelöli ki.” 


 


4) A Társulás összehangolja a kistérségben a szociális alapszolgáltatások és szakosított 


ellátásokat valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket. 


 


5) A Társulás szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 


 


6) A Társulás szociális és gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be. 


 


7) A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség szociális, gyermek- és 


ifjúságvédelmi szakemberei számára. 


 


 


 


4. Belső ellenőrzési feladat 


 


Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, mint fenntartó, minden évben köteles megszervezni 


az általa fenntartott Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény belső ellenőrzését. 


Melynek részeként a Társulási Tanács dönt a belső ellenőrzési ütemterv tartalmáról és annak 


jóváhagyásáról valamint kiválasztja az ellenőrzést lebonyolító külső szolgáltatót. 


 


 


IV.  


 


A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 


 


1. A tagsági jogviszony keletkezése 


 


1) Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei minősített többséggel döntenek 


és határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. Társuláshoz való 


csatlakozási szándékról legalább hat hónappal korábban a képviselő testületnek 


minősített többséggel kell dönteni. 







 


2) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulást alkotó tag önkormányzatok képviselő 


testületei minősített többséggel hozzájárultak Csökmő Község, társuláshoz történő 


csatlakozásához 2013. július 01-jei hatállyal. 


 


3) Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi 


kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok 


külön többlet finanszírozását érintő döntéseket. 


 


2. A tagsági jogviszony megszűnése 


1) A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó minősített 


többséggel hozott határozata megküldésével a naptári év utolsó napján kiléphet. A kilépésre 


vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás Elnökének 


írásban bejelenteni, aki azt a Társulás tagjaival haladéktalanul közli 


 


3) A Társulási tagság megszűnik 


 


- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 


- ha a társulási tagság a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező 


települések képviselő-testületei minősített többséggel meghozott határozatukkal 


megerősítik 


- törvény erejénél fogva 


- jogerős bírósági döntés alapján 


 


 


3) Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg a tag, vagy a fenntartásában működő 


intézmény visszatérítendő támogatásban részesült, és a visszafizetési kötelezettségét nem 


teljesíti, illetve olyan támogatásban részesült, amelynek felhasználását magasabb jogszabály 


meghatározott időtartamhoz köt. 


3. A Társulás tagnyilvántartása 


 


1) A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog 


megállapításának alapja is. 


 


2) A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: 


 


- az önkormányzat megnevezését, székhelyét, 


- belépés időpontját, 


- az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként kapott 


összeget, 


- a tagság megszűnésének időpontját, 


- a szavazati jogosultságot és mértékét. 


 







4. A Társulás szervei 


 


1. Társulási tanács 


2. Elnök 


3. Alelnök 


4. Bizottság 


5. Jegyzői kollégium 


6. Társulás Intézménye 


a)   Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti  Intézmény  


 


 


 


5. Társulási Tanács 


 


A Társulás vezető szerve a Társulás Tanácsa. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok 


képviselő testületei által delegált tagok. A Tanács saját tagjai sorából elnököt választ. Ha a 


Tanács tagja, (polgármester) akadályoztatva van, akkor a képviselő testület által a Tanácsba 


helyettesként delegált személy jár el (alpolgármester).  


A helyettesként eljáró személy jogai és kötelességei azonosak a Tanácsba delegált személy 


(polgármester) jogaival és kötelességeivel. Együttes akadályoztatásuk esetén az adott 


település képviselő-testülete határozza meg a helyettesítő személyét.  


 


 


                                                             6. Társulás Elnöke 


 


Az elnököt a Társulási Tanács, alakuló, tisztújító ülésén, saját tagjai sorából, titkos 


szavazással, minősített többséggel választja. Az Elnök megbízatása az önkormányzati 


választási ciklust követő első Társulási Tanácsülés megtartásáig szól, abban az esetben, ha az 


Elnököt, az Őt delegáló településen újból polgármesternek választják. Amennyiben ez a 


feltétel nem teljesül, akkor a testületek által delegált tagok közül a korelnök képviseli a 


Társulást a tisztújításig. Az elnök személyére a Társulási tanács bármelyik tagja javaslatot 


tehet. 


Minősített többség szükséges a társulási tanács hatáskörébe utalt választáshoz. A minősített 


többséghez kettő együttes feltételnek kell teljesülnie. 


a) Legalább annyi tag igen szavazata, amely eléri a jelen lévő tagok 


szavazatainak  2/3-át  


és 


b) Legalább annyi tag igen szavazat, ami eléri az általuk képviselt települések 


lakosságszámának a felét  


 


 


A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 


Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás alelnöke látja el.  


 


Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 


határozza meg. 







 


 


7. Társulás Alelnöke 


 


A Társulási Tanács saját tagjai sorából alelnököt vagy alelnököket választ. Az alelnök 


személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás alelnökének megválasztásához 


a Társulási Tanács összes szavazata alapján számított minősített többség szükséges a választás 


nyílt szavazással történik. 


 


 


8. Jegyzői Kollégium 


 


1.) A Jegyzői Kollégium a Társulás szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, 


valamint a Tanács döntéseinek végrehajtását segítő szerve.  


 


2.) Tagjai a társult önkormányzatok jegyzői. A Jegyzői Kollégium munkáját a tagjai közül 


választott elnök irányítja. 


 


4.) A Jegyzői Kollégium vezetője, illetve társult települések jegyzői tanácskozási joggal 


vesznek részt a Társulási Tanács ülésén.  


 


 


 


9. Pénzügyi Bizottság 


 


 


1.) A Társulás tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésére feljogosított szerve a 


Pénzügyi Bizottság. A Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 főből áll, elnökét és tagját a 


Társulási Tanács saját tagjaiból választja.  


 


2.) A bizottság elnökére és két tagjára a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A javasolt 


személynek az adott szakterületen gyakorlattal és kiemelkedő szakmai tudással kell 


rendelkeznie. A Pénzügyi Bizottság tagja csak az lehet, akit a Tanács minősített 


többségű szavazatát megszerzi. A választás nyílt szavazással történik.  


 


3.) A bizottság tagja nem lehet a Társulás elnöke. A Pénzügyi Bizottság elnöke, más a 


Társulás keretein belül működő állandó vagy eseti bizottság elnöke nem lehet.  


 


 


V.  


 


 


DÖNTÉSHOZATAL MÓDJA 


 


1.) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki a döntéseit a Társulási tanács ülésein 


hozza. A Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok felével rendelkező 


képviselő jelen van. Minden Társulási Tanács tagot egy szavazat illet meg. A Tanács a 


döntéseit egyszerű többséggel hozza –a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több 


mint felének igen szavazata szükséges. 


 







2.) Amennyiben valamelyik Társult tag önkormányzat egy adott projekt megvalósításában, 


vagy egy feladat ellátásában nem kíván, vagy nem tud részt venni, abban az esetben a 


Társulás nem hozhat olyan döntést, ami a részt nem vevő önkormányzatra kötelező erővel 


bírna. 


 


3.) A Társulási Megállapodás elfogadásához, módosításához a társulást alkotó minden 


önkormányzat  képviselő-testületének,  minősített többséggel meghozott döntése szükséges.  


 


VI. 


 


A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYE 


 


 


 Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 


 


1) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a szociális alap- 


szakosított intézményi, gyermekjóléti feladatok ellátására 2007. július 1- től 


létrehozta a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményét, 


amely önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Ellátja a társult települések 


közigazgatási területén az intézmény Alapító okiratában foglalt szociális alap és 


szakosított szolgáltatásokat. 


 


2) Az Intézmény alapítója és fenntartója Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás. 


Intézmény vezetésért az irányítási joggal rendelkező intézményvezető a felelős, aki 


felett a munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja. 


 


2)  Székhelye: Dévaványa, Jéggyár utca 47. 


 


3) Az Intézmény részletes feladatait, működésével megszűnésével kapcsolatos 


rendelkezéseket az Intézmény Alapító Okirata és a Szervezeti és Működési Szabályzat 


tartalmazza. 


 


 


 


 


 


 


VII. 


 


TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETI FELADAT ELLÁTÁSA 


 


A Társulás munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtása, szervezése) 


Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal (5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12.) látja el 2 fő 


köztisztviselő részvételével. Az ügyviteli feladatok ellátásának részletes szabályait a Társulás 


Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  


 


 


 


 


 







VIII.   


 


A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI- ÉS KÖTELESSÉGEI 


 


1. A Társulás tagjának jogai 


 


1) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 


feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, 


a Társulás szervezetének kialakításában. 


 


2) Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 


 


3) Teljes joggal képviseli a tanács ülésein a saját önkormányzata érdekeit. 


 


4) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 


 


5) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait 


és információit. 


 


6) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 


 


7) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 


 


8) A tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért 


pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb 


pénzbevételi stb.). 


 


9) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, 


jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására. 


 


10) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és 


szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a 


címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba. 


 


11) A Társuláson belül egy-egy kérdésben, kisebbségben maradt tagnak joga van a 


kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére, 


 


12) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 


 


 


 


 


 


2. A társulás tagjainak kötelességei 


 


1) A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 


betartása. 


2) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 


társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 


3) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 







4) A Társulás határozatainak végrehajtása. 


5) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás vezetőjével 


való egyeztetése, illetve a társulással való közlése. 


6) Befizetési kötelezettségek teljesítése. 


7) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges 


adatok és információk továbbítása a Társuláshoz. 


 


8) A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések 


teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 


 


IX. 


 


A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 


 


 


Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás saját vagyonnal rendelkezik, mely felett a 


vagyonkezelői jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Társulási Tanácsa a tulajdonában lévő 


és a kezelésbe adott vagyonnal önállóan gazdálkodik. Kötelezettség vállalásra jogosult a 


Társulás Elnöke, mellyel kapcsolatos részletes szabályokat a Pénzkezelési Szabályzat 


tartalmazza. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 


rendelkezik, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá. 


 


 


Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás feladatellátására szolgáló vagyon: 


 
    - éves kötelező befizetések, 


- átvett pénzeszközök, 


- pályázati források, ingó vagyontárgyak,  


- immateriális javak, melyek nagyságát éves 


  költségvetési zárszámadása tartalmazza. 


 


 


 


1. Pénzügyi alap 


 


1) A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi 


alap létrehozását határozzák el. 


 


2) Az alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a 


Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és 


immateriális vagyon. 


 


3) A közös pénzügyi alap elősegíti: 


 


- az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik 


hatékonyabb felhasználását,  


- egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb 


elérését, 


- települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik 


hatékonyabb felhasználását. 







 


4) Lehetővé teszi, hogy a Társulás és annak pénzügyi alapja működésének ideje alatt a 


tagsági időtartamra átadott hozzájárulásból képzett közös alapból az alap tagjai a tanács 


rendelkezése szerint: 


 


- az alap forrását, forrásának meghatározott részét együttesen felhasználhassák, 


- tervezett céljaik megvalósításához vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő 


támogatást kaphassanak. 


 


5) A közös pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól 


eltérően felhasználni nem lehet. 


 


6) Pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése  


 


A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) nem teljesítése esetén irányadó eljárás menete:  


  - A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban rögzített fizetési határidőt 


követő 30. napon a Társulás, fizetési felszólítást küld a kötelezettségvállalást nem 


teljesítő önkormányzatnak.  


  - A fizetési felszólítást követő 30 napon belül az önkormányzat fizetési 


halasztást, részletfizetést kérhet a Társulási Tanácstól, megalapozott indoklással 


alátámasztva.  


-  A halasztási, részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi Bizottsága, soron 


következő ülésén elbírálja s javaslatot tesz a Társulási Tanácsnak a kérelem 


teljesítésére vagy elutasítására.  


- Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás és a részletfizetés nem 


teljesítése esetén a Társulás, azonnali beszedési megbízást nyújt be a 


kötelezettségvállalást nem teljesítő önkormányzat  számlavezető pénzintézetéhez.  


 


 


 


2. A pénzügyi alap forrásai 


 


1) Kötelező befizetés 


 


 


a) A Társulási Tanács minden évben az éves költségvetés tervezésekor határozatban dönt 


az adott évre vonatkozó – tag települések által fizetendő - érdekeltségi hozzájárulás 


összegéről, mely összeget az adott év költségvetési tervezésében szereplő lakosság 


szám után minden tag önkormányzat, két részletben: - az első részletet: március 30-ig; 


- a második részletet: szeptember 30-ig befizet a Szeghalom Kistérség Többcélú 


Társulás számlájára.  


 


b) A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege. 


 


2) Saját elhatározáson alapuló befizetés 


 


- a tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrása meghatározott időre szóló 


átengedése, maghatározott idejű forrásátadás a Többcélú Társulás feladatai forrásai és 


fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében. 


 







3) Egyéb: 


 


- állami támogatás, hozzájárulás, 


- állami pályázati forrás, 


- gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 


- a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az 


adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, 


- az alapból kihelyezett összeg hozadéka. 


 


4) Az alapban az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami vagy garantált 1 évnél 


nem hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet 


befektetni. 


 


5) Az alapba elhelyezett kötelező befizetés után kamat nem jár. 


 


6) A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanácsának elnöke, távollétében vagy 


akadályoztatása esetén az alelnök és Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalának, 


Társulási Tanács által megbízott köztisztviselője gyakorolja. 


 


 


 


3. Az alap működése 


 


1) A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján éves költségvetést készít. 


A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési 


határozatban állapítja meg. A Társulási Tanács az munkaszervezeti feladatokat ellátó 


Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a többcélú kistérségi társulás költségvetésének 


végrehajtásáról.  


 


 


2) A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el. 


 


 


3) Az alap kezelése, az alap felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Tanács 


feladata. Ennek körében a Tanács: 


 


- meghatározza a befizetések összegét, idejét, 


- gondoskodik az alapban lévő pénzek kezeléséről, 


- az alap fel nem osztható tőkéjét évenként %-osan meghatározza, 


- meghatározza a közös alapból finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat, 


fejlesztési célokat, 


- elbírálja a konkrét támogatási igényeket, 


- odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél megjelöléssel, 


- dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszaterítendő 


támogatások folyósításának részletes szabályait és visszafizetés feltételei és szabályait, 


- pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad. 


 


4) A gazdálkodás jogszerűségét 3 tagú pénzügyi bizottság ellenőrzi. Tagjait a Társulási 


Tanács választja meg, a Társulási Tanács tagjai közül a választásra vonatkozó, e 


megállapodásban rögzített szabályok szerint. Az pénzügyi bizottság jelentése mellett a 







Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol az alapban lévő pénz 


felhasználásáról, a gazdálkodó szervezet gazdálkodásáról, a vissza nem térítendő és a 


visszatérítendő támogatások felvételéről és törlesztéséről, az alapból teljesített közös 


célú kiadásokról, az alap teljes működéséről. 


 


 


4. A Tanács döntéshozatali szabályai az alap felhasználása során 


 


1) A döntéshozatalnál az általános tanácsi döntéshozatali szabályok szerint kell eljárni. 


 


2) A Tanács döntéshozatalából kizárt az a tag, aki éves kötelező befizetési kötelezettségét 


nem teljesítette. 


 


 


 


5. A közös pénzügyi alap ügyviteli szabályai 


 


1) A Tanács elnöke, illetve az ügyvitellel megbízott, a pénzügyi alap kezelésével 


kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el: 


 


- elvégzi a szükséges összesítéseket és elemzéseket, 


- elkészíti az alap felhasználásával kapcsolatos beszámolót, 


- gondoskodik a pénzügyi alap alszámla könyveléséről, a pénzforgalom 


lebonyolításáról, 


- vezeti a szükséges nyilvántartásokat (tagnyilvántartás, stb.). 


 


2) A pénzügyi alap pénzforgalmára és kezelésére a hatályos pénzügyi rendelkezések az 


irányadók. 


 


6. A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése 


 


1) Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére 


vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból 


megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a 


közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne 


fizesse meg. 


 


2) Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban 


részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, 


 
úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési 


kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az 


általános szabályok szerint nyílik meg. 


 


3) A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke 


elhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges 


juttatásokkal és az alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege. 


Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács 


döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl: közös tervek 


készítésének költségei, közös kiadványok költsége stb. 







 


 


X. 


 


A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI RENDJE 


 


A Társulás bevételeivel kiadásaival kapcsolatban, a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 


finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulási Tanács a 


munkaszervezeti feladatokat ellátó Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal útján 


gondoskodik. 


 


Törvényességi felügyeletet a Békés Megyei Kormány Hivatal (5600 Békéscsaba József Attila 


u. 2-4.) látja el 


 


 


XI. 


 


TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIVÁLÁS 


 


A Társulásból történő kilépési szándékot az érintett település képviselő testületének legalább 


hat hónappal korábban jeleznie kell a Társulás Elnökének, aki erről tájékoztatja Társulási 


Tanácsot. 


 


 


 


XII.  


 


A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 


 


1) A Társulás megszűnik, ha: 


 


- annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testület minősített határozattal 


kimondja, 


- ha a társulásban és az alapban csak egy tag marad. 


 


2) A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó 


vagyont a tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásai 


arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell 


felosztani. 


 


3) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 


vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 


 


4) A felosztás elvei a következők: 


 


- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 


vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 


- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz 


arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az 


önkormányzatot. 







 


5) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem 


történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását 


veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. 


 


6) A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése 


során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, 


halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a 


célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 


 


7) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében 


biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése 


során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog 


gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 


 
8) Egyebekben a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 


 


 


XIII.  


 


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 


 


1) Jelen megállapodás Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a 54 


/2014(XI.11) Társulási Tanácsi Határozatával elfogadta.  Valamennyi társult 


önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó döntését követően 2014. 


…….napjától lép hatályba. 


 


2) A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás 


kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 


 


3) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az 


SZMSZ rendelkezései az irányadók. 


 
 


 


Záradék 


 


 


A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el 


előírásait és önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 


 


 Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete                           Ökt. határozatával,  


 Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete         Kt. határozatával, 


 Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete     Kt. határozatával, 


 Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete   Kt. határozatával, 


 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete   Kt.határozatával, 


 Kertészsziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete   Kt.  határozatával, 


 


 Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete   Kt.  határozatával, 


 Körösújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete   Kt.    határozatával, 


 Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testülete        Kt.     határozatával, 







 Csökmő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete   Kt.  határozatával 


 


A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a Társulási Tanácsba 


delegált tagok aláírásukkal látják el.  


 


  







1. számú függelék 


 


 
 


Tagok Képviseli Székhely Lakosság 


száma/fő 


Bucsa Község 


Önkormányzata 


Kláricz János 


polgármester 


5527 Bucsa,  Kossuth tér 6. 2345 


Csökmő Község 


Önkormányzata 


Nagy Tibor 


polgármester 


4145 Csökmő, Kossuth u. 109. 1931 


Dévaványa Város 


Önkormányzata 


Valánszki 


Róbert   


polgármeter 


5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 7935 


Ecsegfalva Község 


Önkormányzata 


Kovács Máriai 


polgármester 


5515 Ecsegfalva,   Fő u. 67. 1294 


Füzesgyarmat Város 


Önkormányzata 


Bere Károly 


polgármester 


5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 5830 


Kertészsziget 


Község 


Önkormányzata 


Csordás László 


polgármester 


5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. 408 


Körösladány Város 


Önkormányzata 


Kardos Károly 


polgármester 


5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.     4726 


Körösújfalu Község 


Önkormányzata 


Szabó Csaba 


polgármester 


5536 Körösújfalu, Fő u. 14. 543 


Szeghalom Város 


Önkormányzata 


Macsári József 


polgármester 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 
9436 


Vésztő Város 


Önkormányzata 


Molnár Sándor 


polgármester 


5530 Vésztő, Kossuth u. 62. 7388 


Összesen  41.836 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







2. számú függelék 


 


 


 


 


ALÁÍRÁSOK 


 


 


 


Szeghalom Város Önkormányzata:     ……………………….. 


 


Bucsa Község Önkormányzata:     ……………………….. 


 


Csökmő Nagyközség Önkormányzata:    ………………………. 


 


Dévaványa Város Önkormányzata:    ……………………… 


                      


Ecsegfalva Község Önkormányzata:    ………………………. 


 


Füzesgyarmat Város Önkormányzata:    ……………………….. 


 


Kertészsziget Község Önkormányzata:               ………………………..


   


Körösladány Város Önkormányzata:    …………………………


    


Körösújfalu Község Önkormányzata:    ……………………….. 


 


Vésztő Város Önkormányzata:     …………………………. 
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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. december 12-ei ülésére  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának 9. pontjában szerepel a hivatal adószáma. 
Elírás miatt szükséges annak módosítása.  
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal módosított 
Alapító okiratát. 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 
Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.  
 


1. Az Alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 


„9. Általános forgalmi adó alanyisága:


 Adószáma:15344571-2-04” 


 alanyi adómentesség. 


 
2. Az Alapító okirat módosításai 2014. december 12. napján lépnek hatályba. 


 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Szeghalom, 2014. december 3. 
 
Az előterjesztést készítette: Hajdu Helga 
 
 
 
 


Macsári József  
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________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600  
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200  
Tel.: 66/371-611 Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail:  Csütörtök 800-1600  


  Péntek 800-1200 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
___________ 


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


 
 
 


A Képviselő-testület 2014. december 12-ei testületi ülésére 
E L Ő T E R J E S Z T É S 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 23/2014. (II.24.) Ökt. számú határozatával 
döntött arról, hogy a Belügyminisztérium 10/2014. (II.19.) BM. rendeletében ( az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásairól) 
foglaltak alapján 181 millió forint összegű támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztérium felé.  
 
Figyelemmel a rendeletben foglaltakra a Képviselő-testület a Bajcsy-Zs. utca – Érmellék utca mint 
gyűjtő utak felújítását, valamint a Polgármesteri Hivatal felújításának I. ütemét jelölte meg 
fejlesztési célként. 
 
2014. évben Önkormányzatunk támogatásban nem részesült. Augusztus hónapban írásban 
megkerestük a Belügyminisztériumot tájékoztatást kérve a támogatással kapcsolatban. A 
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára szeptember hónapban írásban tájékoztatta 
Önkormányzatunkat, miszerint a 181 millió forint támogatást várhatóan jövő évben 
megkapjuk, illetve 2015. évet követő három éven belül további 181 millió forint támogatásban 
részesül Önkormányzatunk a Belügyminisztérium előzetes elképzelése szerint. 
 
A támogatást a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló tevékenységhez 
kapcsolódó fejlesztésekre lehet fordítani. 
 
A Bajcsy-Zs. utcai és Érmellék utcai gyűjtő utak felújítási tervei rendelkezésünkre állnak, a 
költségvetését szükséges aktualizálni. A Polgármesteri Hivatal épületének felújítására nem 
rendelkezünk tervekkel, ezért a tervezési munkát indokolt rövid határidőn belül megrendelni 
szaktervezőtől.  
 
A Polgármesteri Hivatal felújítása I. ütem részeként a teljes elektromos hálózat felújítását, a hátsó 
épületszárny és közös lépcsőház nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, födém felújítás és 
hőszigetelés, hátsó épületszárny fűtéskorszerűsítés, épületgépészeti felújítás, hátsó szárny és 
lépcsőház belső felújításának keretében: burkolatok, festés-mázolás, nyílászáró csere, korlátok, 
nagyterem belső építészet munkálatait indokolt terveztetni.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el: 
 
 







Határozati javaslat: 
________/2014. (XII.12.) Ökt. sz. határozat 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel a 23/2014. (II.24.) Ökt. számú 
határozatban foglaltakra döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatal felújításának I. ütemére 
vonatkozó műszaki terveket szaktervezővel el kell készíttetni.  
  
A tervező kiválasztása a beszerzési szabályzatban foglaltak szerint történhet. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy fentiekkel kapcsolatos intézkedést tegye meg. 
 
Felelős: Macsári József  Polgármester 
Határidő:
 


 értelemszerűen 


Szeghalom, 2014. december 03. 
 
 
 
 
                                                                                                           Macsári József 
                                                                                                             Polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: 
Nagy István műszaki irodavezető                            
 
 
 
 
 
 
 
 





		Előterjesztés 2014.12.12-i testületi ülés






Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
Szeghalom Város Képviselő-testülete 


2014. november 24-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési 
nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 5/1996. (II. 26.) számú rendelet módosításának 
tervezetét és annak 


Indokolását 


2015. január 1-én lép hatályba a 37/2014. (IV. 30.) sz. EMMI rendelet, a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozási és egészségügyi eljárásokról. Ennek a rendeletnek a bevezetése jelentősen megemeli a 
nyersanyag normákat. A rendelet szigorúan kitér az étlaptervezés szabályaira, az étkezésekkel 
kapcsolatos követelményekre. Valamint kitér arra is, hogy a közétkeztető köteles korcsoportonként 
az előírt energiaszükségletet biztosítani. A naponta biztosítandó élelmiszerek esetében tételes 
felsorolás van korcsoportonként az egy főre biztosítandó élelmiszereket illetően. Az új szabályozás 
nem veszi figyelembe a szezonális élelmiszereket, a gyermekek számára az év bármely szakaszában 
biztosítani kell az előírt élelmiszereket. Ezek tudatába szükséges a napi háromszori és négyszeri 
étkezések esetén a tervezett 20 %-os, napi egyszeri étkezés esetén pedig a 7 %-os térítési díjemelés. 
 
HATÁSVIZSGÁLAT: jelentős hatásai vannak a rendeletnek. Fontos ki9emelni, hogy a 
gyermekélelmezés köteles az egészséges élelmiszereket (tejtermék, friss zöldség, gyümölcs, stb.) 
biztosítani, ezért a gyermekek egészséges étkeztetése megvalósul. Természetesen ez a térítési díj 
megfizetésekor a szülők tapasztalni fogják a jelentős áremelkedést. Elképzelhető, hogy emiatt 
kifogások érkeznek. Sajnos az indokolásban jelzettek miatt, az ilyen mérvű emelés mindenképpen 
szükségszerű. A gyermekélelmezési konyha a szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételeket 
biztosítani tudja. 
 
 
Szeghalom, 2014. november 12. 
 
 
Az előterjesztést készítette:  
Dr. Pénzely Erika 
Hajdu Helga      
 
 
 


Macsári József 







 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 
 


…/2014.(XI. 25.) ÖR 
Az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek 


meghatározásáról szóló 5/1996. (II. 26.) ÖR 
módosításáról 


 
 


TERVEZET 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 


1. § 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat intézményeinél 
alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 5/1996. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet 1. és 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. sz. melléklete lép. 


2. § 


A jelen rendelet 2015. január 1-én lép hatályba és 2015. január 2-án hatályát veszti. 
 
 
 
 
  Macsári József       dr. Pénzely Erika 


 
   polgármester               jegyző 


 
 







1.sz. melléklet a …./2014. (XI. 25.) ÖR-hez 
 


Élelmezési nyersanyagnormák 
2015. január 1-től 


 (ÁFA nélküli ár Ft-ban) 


 
 


2.sz. melléklet a …./2014. (XI. 25.) ÖR-hez 
 


Intézményi térítési díjak 
2015. január 1-től 


(A térítési díjak 27% ÁFA-t tartalmaznak) 
 


 Intézmény Díj Ft/nap 
1. Bölcsőde 640 
2. Óvoda 605 
3. Általános Iskola Menza     415 
4. Középiskola Menza 469 
5. Általános Iskola Napközi       739 
6. Általános Iskola Kollégium   1172 
7. Középisk.Kollégium 1334 
8. Külső vendég ebéd *744 
9. Önkormányzati körön belüliek részére **744 


 
*110 % rezsiköltséget tartalmaz 
**60 % rezsiköltséget tartalmaz 


 
Ellátási formák Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen 


1. Bölcsőde     85 90 244 85   504 
 552312       


2. Óvoda   108 260 108   476 
 552323        


3. Általános Iskola Menza         327     327 
 552323         


4. Középiskola Menza     369     369 
 552323         


5. Általános Iskola Napközi         108 366 108   582 
 552323        


6. Általános Iskola 
Kollégium   139 108 366 108 202 923 


 552334       
7. Középisk.Kollégium 304   414   332 1050 
 552334       


8. Önkormányzati körön 
belüliek részére     378     378 


 552411         
9. Külső vendég ebéd      378     378 
 751950         

























		Térítési díj

		Előterjesztés térítési díj rend mód

		Módosítás nyersa. rend november

		Nyersanyag rendelet 1. 2. sz. melléklet



		melléklet 2

		melléklet






 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2014. december 12-i ülésére  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ bérleti, illetve szolgáltatási díjainak felülvizsgálata 
megtörtént. Szükségessé vált ezeknek a díjaknak az aktualizálása. Nagyné Hajdu Erzsébet 
intézményvezető elkészítette az új díjszabásról szóló táblázatot, melyben a 2012 január 1-től 
alkalmazott díjakat a piaci viszonyokhoz alakították. 
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy 2015. január 1-től a Művelődési, Sport- és Szabadidő 
Központ bérleti, illetve szolgáltatási díjait a javaslatban foglaltak szerint határozza meg. 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ 
bérleti, illetve szolgáltatási díjait 2015. január 1-től az alábbiak szerint határozza meg: 
 


1. A Művelődési Központ terembérleti díjai: 
Emeleti klubtermek    2.900.-Ft./óra 
Előtér, nyugdíjas terem   4.200.-Ft./óra 
Balett terem     6.500.-Ft./óra 
Táncterem     8.700.-Ft./óra 
Színházterem             11.000.-Ft./óra 


 
2. Sporttelep és Sportcsarnok bérleti díjai: 


Amatőr sporttevékenység   6.500.-Ft./óra 
Versenysport edzései, utánpótlás  2.500.-Ft./óra 
Diáksport     2.500.-Ft./óra 
Szabadtéri sporttevékenység esetén: 


felnőtt, ifjúsági  2.000.-Ft./alkalom 
utánpótlás   1.000.-Ft./alkalom 


  Ha a bérlő szedi a belépőjegyet           11.000.-Ft./óra 
  Kereskedelmi célú tevékenység esetén       18.500.-Ft./óra 
  Védőburkolat              13.000.-Ft./alkalom 
  Mobil parketta             27.000.-Ft./alkalom 
 


3. Várhelyi Tábor szolgáltatásai: 
 Nappali kint tartózkodás   1.500.-Ft./nap 
 Éjszakai kint tartózkodás   2.300.-Ft./nap 
 Egyszeri ágynemű használat      700.-Ft 







 


Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1200 1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1200 1300-1600 


  Péntek 800-1200 nincs 
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 Sátorozási lehetőség    1.500.-Ft./fő 
 Kajak-, kenubérlés       800.-Ft./fő/4 óra 
       1.250.-Ft./fő/nap 


Kerékpárbérlés    500.-Ft./fő/4 óra + 100.-Ft. minden 
megkezdett óra 


Kedvezmény: 20 fő feletti létszám esetén 6 éjszaka után a 7. ingyenes 
 


4. Egyedi díjszabás: 
- hosszabb idejű bérlés esetén 
- ha a bérlés kiegészül eszközigényléssel (audiovizuális eszközök) 
- nagyrendezvények, lakodalmak esetén 


 
5. A terembérleti díjak ÁFA- mentesek, a Várhelyi Tábor szolgáltatásainak díjai bruttó 


árak, tartalmazzák az ÁFA-t.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
 
Szeghalom, 2014. december 3.  
 
Az előterjesztést készítette: Hajdu Helga 
 
 
 


Macsári József  



mailto:polgarmester@szeghalom.hu�











		Előterjesztés pályázat Műv. Kp csrnok bérleti díj

		Műv központ bérleti díjak melléklet






 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
_________        ___  


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


M E G H Í V Ó 
384-15/2014. 


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 2011. évi CLXXXXIX. tv. 65. §-ban biztosított 
jogkörömben eljárva, Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő 
ülését  


2014. december 12-én (pénteken) 15.00 órára 
összehívom. 
Az ülés helye: Művelődési,- Sport és Szabadidő Központ tükörterme (Szeghalom, Tildy Z. u. 30.) 


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  


Napirend: 


2./ Térítési díj rendelet elfogadása 
3./ Rendeletalkotás a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
4./ Rendelet hatályon kívüli helyezkedése 
5./ Társulási megállapodás elfogadása 
6./ Alapító okirat módosítása 
7./ Szolgáltatási díjak megállapítása 
8./ Belső ellenőrzési terv elfogadás 2015. évre 
9./ Engedély megadása műszaki tervek vonatkozásában 
10./ Bejelentések 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 


Szeghalom, 2014. december 4. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 





		képviselő-testületi ülés_meghívó_2014 december 12.






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. december 12-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 113/2014. (VI. 30.) határozatával döntött arról, hogy  PRO URBE 
díjat adományoz Csarkó Jánosnak a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatóhelyettes részére a több évtizedes kiváló pedagógiai, intézményegység vezetői 
munkájáért és a közlekedés területén elért kimagasló eredményekért. 
Jelentem, hogy a polgármestert, gondoskodott a kitüntetés ünnepélyes átadásáról. 
A Képviselő-testület a 114/2014. (VI. 30.) sz. határozatával döntött arról, hogy PRO URBE 
díjat adományoz Majoros Béla a Csaba-Metal Zrt. vezérigazgató részére a szeghalmi üzem 
érdekében végzett áldozatos munkájáért. 
Jelentem, hogy a polgármestert, gondoskodott a kitüntetés ünnepélyes átadásáról. 
A Képviselő- testület a 115/2014. (VI. 30.) sz. határozatával döntött arról, hogy Díszpolgári 
Címet adományoz Dr. Szentkereszty Tamás fogorvos részére a gyógyító munkájáért és 
közéleti tevékenységéért. 
Jelentem, hogy a polgármestert, gondoskodott a kitüntetés ünnepélyes átadásáról. 
A Képviselő- testület a 116/2014. (VI. 30.) sz. határozatával döntött arról, hogy Díszpolgári 
Címet adományoz Prof. Dr. Csizmadia G. Imre kémikus részére a tudománytörténeti 
jelentőségű munkássága elismeréseként. 
Jelentem, hogy a polgármestert, gondoskodott a kitüntetés ünnepélyes átadásáról. 
A Képviselő- testület a 122/2014. (VIII. 1.) sz. határozatával döntött arról, hogy 2014. 
szeptember-december közötti időszakra - helyi termelő bevonásával- folytatni kívánja az 
óvodás korú gyermekek óvodatejjel/óvodakakaóval való ellátását. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
A Képviselő- testület a 123/2014. (VIII. 1.) sz. határozatával döntött arról, hogy az Alapfokú 
Művészeti Iskola TÁMOP 3.3.14 pályázatát gyermekenként 10.000.-Ft.-tal támogatja. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
A Képviselő- testület a 124/2014. (VIII. 1.) sz. határozatával döntött arról, hogy Farkas 
Zoltán képviselő kérelmére a 2013. évi lemondott tiszteletdíjának fennmaradt összegét, 
1.046.852,-Ft-ot a Szeghalmi Női Kézilabda Club számára biztosítsa.  
Jelentem, hogy a polgármestert, a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 


A Képviselő- testület a 126/2014. (VIII. 1.) sz. határozatával döntött arról, hogy Szívos 
Tamás (Szeghalom, Kolozsvári u.40.sz. 3.a.) kiskorú gyermek gyógyulását 100.000 Ft-tal 
támogatja. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 


Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 


Szeghalom, 2014. december 3. 
 
Tisztelettel: 


Macsári József 
  polgármester 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
 


M E G H Í V Ó 
 
 


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


2014. december 9-én (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 


1./ A 2014. december 12.-én tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 


Napirend: 


2./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2014. december 4. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József  
      





		összevont bizottság_meghívó_2014december 9






________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600 1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: nagyistvan@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1200 1300-1600 


  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


 
E L Ő T E R J E S Z T É S 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2014. december 12-én tartandó ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mellékelten beterjesztem a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi rendelet-tervezetet és 
annak 
 


Indokolását 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1999-ben alkotott rendeletet a települési 
szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező igénybevételéről. 
Az alaprendeletet a Képviselő-testület 14 alkalommal módosította. A módosítások elsősorban a díj 
változások miatt történtek, illetve az akkor érvényben lévő Hulladékgazdálkodási törvényhez kellett 
igazítani a helyi szabályozást. 
Időközben elfogadásra került a 2012. évi CLXXXV. tv. (a hulladékról), mely 2013. január 01-től 
felváltotta a Hulladékgazdálkodási törvényt.  
 
A helyi rendelet teljes körű felülvizsgálatát az is indokolja, hogy az új Hulladék törvény 35. §-a 
részletesen szabályozza az Önkormányzati rendelet tartalmi elemeit, mely a korábbi rendelethez 
viszonyítva részletesebb tartalmi elemeket ír elő. 
 
HATÁSVIZSGÁLAT: A rendelet betartásával az elérhető környezetterhelés csökkentése az élhető 
város fenntartását eredményezi. Ez a hulladékgazdálkodási tevékenység az emberi egészségre, a 
környezeti elemekre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre a lehető legkisebb 
kockázatot jelenti. Az Önkormányzat számára költség kihatása nincs, személyi, tárgyi feltételek 
biztosítása nem szükséges. 
Kérem a rendelettervezet elfogadását. 
 
Szeghalom, 2014. december 3. 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika jegyző 
 
Nagy István 
Műszaki irodavezető 
 
 


 
 


 
Macsári József


 



mailto:szociroda@szeghalom.hu�





 
T E R V E Z E T 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
________/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete 


a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 
 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdése, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. §. a – g./ pontjaiban és a 
39. §. (2) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIV. tv. 13. §. (1) bekezdés 19./ pontja szerinti 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 


A rendelet célja, hatálya 
 


1. §. 
 
E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják 
Szeghalom Város közigazgatási területén a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, 
rendjét és módját. 
 


2. §. 
 
(1) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, 
használójára függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi 
személyiséggel nem rendelkező jogi szervezet. 
 
(2) Nem alkalmazható a rendelet a különleges kezelést igénylő, veszélyes hulladékokra, a 
radioaktív hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és velük összefüggő 
tevékenységre. 
 
(3) A rendeletben foglaltak betartásáról az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és a 
Szolgáltató útján gondoskodik 
 


3. §. 
 
A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek 
szabályait külön rendelet tartalmazza. 
 
 


Fogalmi meghatározások 
 


4. §. 
 
(1)      E rendelet alkalmazásában: 
 


1. Alapszolgáltatás:


 


 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal 
történő ürítése, melyet valamennyi ingatlan tulajdonos köteles igénybe venni. 







      2.   Elkülönítetten gyűjtött hulladék:
 


 Elkülönítve gyűjtött papír, műanyag és üveg. 


3. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget):


 


 A háztartásokban keletkező, hasznosításra 
alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére 
szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan 
rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. 


4.  Lakóegység:


 


 helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és mellékhelyiségek 
műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös 
közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában 
alkalmas. 


5.  Társasház:
 


 a négy lakóegységnél nagyobb ingatlan. 


6. Típus edényzet:


 


 a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, 
szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző 
gyűjtési igények kielégítésére alkalmasak. 


(2)      Egyéb alapfogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a 
továbbiakban: Ht.) 2.§. (1) bekezdése az irányadó. 
 


 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 


 
5. §.  


 
(1) Szeghalom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően 
ellátandó közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 
 
(2) A közszolgáltatás igénybevétele Szeghalom város közigazgatási területén lévő lakott  
ingatlanok tulajdonosai részére egész évben kötelező. 
 
(3) Az ingatlan tulajdonos köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a 
közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni. 
 
(4) Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás 
szabályaitól eltérő módon kezelni. 
 
 


A hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásának rendje 
 


6. §. 
 
(l)    Szeghalom Város Közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az 
önkormányzati tulajdonban lévő Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kunágota, 
Rákóczi u. 9. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az Önkormányzattal kötött megállapodás 
alapján.  
 







(2)  A Képviselő-testület Szeghalom városban összegyűjtött települési szilárdhulladék 
elhelyezésére Békéscsaba Regionális Hulladéklerakót jelöli ki. 
 
(3) A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató családi és sorházak 
részére heti egy alkalommal, társasházaknál heti kettő alkalommal gondoskodik. Intézményi 
és nem lakossági megrendelők részére a közszolgáltató a hulladék rendszeres elszállításáról 
egyedi megegyezés alapján gondoskodik. 


 
 


7. §. 
 
(1) A települési hulladék elszállítási napjáról, illetve esetleges változásáról a 


közszolgáltató az ingatlan tulajdonost a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni. 
 
(2) A települési szilárd hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató 


rendelkezésére kell bocsátani. 
 
(3) A települési hulladék a gyűjtőedényben tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy 


annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató 
alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne 
akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.  


 
(4) A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt egyedi jelzéssel ellátott zsákban 


lehet települési hulladékot kitenni.  
 


8. §. 
 
(1) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18 órától a szállítás napján legkésőbb 7 óráig 


helyezendő ki és a szállítás napján 18 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a 
géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető 
ki közterületre. 


 
(2) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a 


kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét, vagy életét veszélyezteti, vagy 
begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, 
ártalmatlanítása, hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító, 
hasznosító telep dolgozóit, műszaki berendezéseit. 


 
(3) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, 


vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett 
hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét – emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon 
kiüríteni nem lehet – az ingatlan tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki 
nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni. 


 
9. §. 


 
(1) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 


fertőtleníteni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonos feladata. Az 
1100 literes gyűjtőedény évenkénti fertőtlenítése a szolgáltató kötelessége. 
 







(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 


 
(3) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 


parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a 
kiürítését akadályozza. 


 
 


10. §. 
 


(1) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények 
használhatóak: 


 
• 120 literes szabványos tároló 
• 240 literes szabványos tároló 
• 1100 literes szabványos tároló 
• illetve egyedi jelölésű többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák. 


 
(2) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a 


szolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények 
mellett helyezheti el. 


 
(3) A háztartásokban összegyűlő nagyobb méretű berendezési tárgy (lom) szervezett 


összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente legalább két 
alkalommal külön díjazás nélkül köteles gondoskodni.  


 
(4) A közszolgáltató legalább évi egy alkalommal gondoskodik a településen keletkező 


veszélyes hulladékok díjmentes átvételének megszervezéséről. 
 
 


Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 
 
 


11. §. 
 
 
(1) A települési hulladékot az ingatlantulajdonos gyűjtőedényben köteles gyűjteni.  


(2) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáért köteles díjat fizetni. 


(3) Az ingatlantulajdonos – ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett – 
nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a 
közszolgáltatást nem veszi igénybe. 
 
(4) Az ingatlantulajdonosoktól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatási díjat negyedévente, utólag számla ellenében jogosult a közszolgáltató 
beszedni. 
 
 
 
 
 







12. §. 
 


(1) A közszolgáltatás díját átutalással vagy készpénzfizetési átutalással (csekk) kell 
kiegyenlíteni. 


 
(2) A fizetésre kötelezett a szolgáltató által megküldött számla alapján megállapított 


határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató 
késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A díjhátralék keletkezését követően a Ht. 52. 
§-a alapján kell eljárni. 


 
(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 


ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban vagy személyesen kifogást emelhet. A 
kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó 
hatálya nincs. A kifogásra annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
közszolgáltató válaszolni köteles. 


 
(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a közszolgáltató visszafizeti, vagy az 


ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő esedékes díjfizetési 
kötelezettségbe beszámítja. 


 
(5) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 


díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősülnek. 


 
(6) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék 


elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a 
közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult.  


 
 


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 


13. §. 
 
 


(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 
meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében a települési szilárd hulladék tartozik. 
 
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza különösen:  
 


• A szerződő feleket az adószám és a számlavezető pénzintézet feltüntetésével 
• A közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját, időtartamát. 
• Az ürítés gyakoriságát, az ürítési napokat. 
• A gyűjtőedény/ek használatának módját. 
• A közszolgáltatás díját és a fizetés módját. 
• A szerződés felmondásának feltételeit. 
• Az irányadó jogszabályok ismertetését. 


 
(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles 
végezni. A közszolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedénynek a szolgáltatás során történő 
meghibásodása esetén annak javításáról, cseréjéről a közszolgáltató köteles gondoskodni. 







Minden más esetben a használó kártérítési kötelemmel tartozik a közszolgáltató felé. Az 
ingatlantulajdonos tulajdonában lévő gyűjtőedény javításáról, esetleges cseréjéről a tulajdonos 
köteles gondoskodni.   
 
(4) A közszolgáltató alkalmazottai a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel 
helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani.  
 
(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem 
köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsákba lett 
kihelyezve.  
 
(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd 
hulladék elszállítását, ha: 
 


• nem az e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben kerül kihelyezésre. 
• érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely 


a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható vagy 
ártalmatlanítható. 


• a gyűjtőedény közterületen oly módon került elhelyezésre, hogy azt a 
közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel 
megközelíteni. 


 
(7)   Amennyiben a szolgáltató meghibásodás, illetve előre nem látható okok miatt a 
szolgáltatást nem tudja elvégezni, annak pótlásáról köteles 48 órán belül gondoskodni. 
Ünnep- vagy munkaszüneti napra eső szállítást, amennyiben átütemezhető, köteles egy nappal 
előtte vagy utána elvégezni. 
 
 


A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 
 


14. §. 
 


 
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47. §-a és 91. §-a szerint a 
Magyar Energia Hivatal javaslatával figyelembe véve a Miniszter állapítja meg.  


 
(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 
folyamatosan legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.  
 
(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a 
közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáján, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt 
legalább 15 nappal megelőzően. A szüneteltetés csak teljes hónapra érvényesíthető.  
 
(4) A bejelentés valódiságának igazolásához szükséges egy alapdíjas víz- vagy 
villanyszámla becsatolása az érintett ingatlanra vonatkozólag. 
 
(5) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban 
haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 
 
 
 







Kedvezmények 
 


15. §. 
 


(1) A szolgáltató által biztosított kedvezmény odaítéléséről a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság dönt. 


 
(2) A Szociális és Egészségügyi Bizottság a mindenkori díj 50 %-nak erejéig kedvezményt 


állapít meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
másfélszeresét, egyedül élő esetében annak kétszeresét. 


 
(3) Azok a 75. életévüket betöltött házaspárok vagy egyedül élő személyek, akiknek a 


családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj minimum legkisebb összegének a két és félszeresét, a hulladékszállítási 
szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe. 


 
(4) A (2) és (3) bekezdésben szabályozott kedvezményekre vonatkozó kérelmeket minden év 


november 01. – december 31. között lehet benyújtani. A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság a következő év február 28-ig dönt. 


 
(5) Támogatásban a kertes családi házban és sorházban élők és azon lakótelepi lakásban 
élők részesülhetnek, akiknek közös költsége nem tartalmazza a hulladékszállítási díjat. 
 
(6) Abban az esetben ha a közszolgáltató által nyújtott keret nem fedezi a 
kedvezményezettek támogatási összegét, akkor a Képviselő-testület az Önkormányzat 
tartalékalapjából a különbözetet biztosítja. 
 
(7) Hulladékszállítási díjkedvezményre kizárólag akkor jogosult a kérelmező, ha igazolni 
tudja, hogy díjhátralékkal nem rendelkezik. 
 
 


Adatvédelmi rendelkezések 
 


16. §. 
 


(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlantulajdonosokról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges 
adatok feltüntetésével.  
 
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat 
elsődlegesen az ingatlantulajdonos közvetlen adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A 
személyes adatok kezelése során a közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően 
köteles eljárni. 
 
(3) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 







(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 65. §. (2) bekezdése alapján a természetes személyazonosító 
adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyílván, ezeket az adatokat kezeli. 
 
(5) A közszolgáltató a természetes személy ingatlantulajdonos adatait a közszolgáltatási 
szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó tartozás 
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat 
megsemmisíti.  
(6) Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos 
személyének megállapításához a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas 
adatbázis létrehozása és működtetése. 
 
 


Záró rendelkezések 
 


17. §. 
 
(1) A rendelet 2014. december 15. napján lép hatályba. 
 
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 
elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 
2/1999. (III.02.) számú önkormányzati rendelet. 
 
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK. irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 
 
 
Szeghalom, 2014. december 2. 
 
 
           Macsári József                                                                      Dr. Pénzely Erika 
            Polgármester                                                                                 Jegyző 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Jelen rendelet kihirdetésének napja 2014. december 15. 
 
 
 
                                                                                                        Dr. Pénzely Erika  
                                                                                                               Jegyző 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
       


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2014. december 12-n tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. tv. 119. § (5) bek. szerint a helyi 
önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 
31-ig hagyja jóvá. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. r. 32. § szintén így rendelkezik. 


Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján 
készíti el az éves ellenőrzési tervet. 


Az ellenőrzéshez az alábbi témajavaslatokat fogalmaztuk meg:  


- A 2014. évi állami normatíva ellenőrzése 


- Bizonylati rend és fegyelem az Intézményműködtető Központ és a Művelődési Központ 
vonatkozásában, a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokra is kiterjedően 


- Pénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban a 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjteménynél 


- a Földforgalmi törvény jegyzői eljárásainak ellenőrzése 


Kérem, hogy a Képviselő-testület, hogy a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet 
jóváhagyni szíveskedjen!                                           


 


                                                                                                                Macsári József 


HATÁROZATI JAVASLAT: 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évre a belső ellenőrzés 
számára az előterjesztésben megfogalmazott ellenőrzéseket írja elő. 


Szeghalom, 2014. december 3. 
 
Készítette: dr. Pénzely Erika jegyző 





		Előterjesztés belső ellenőrzési terv 2015.
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2014. december 12-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás igénybe vételéről szóló 5/2003.(IV.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelettervezetet és annak 


Indokolását 


Szeghalom Város területén a szennyvízcsatorna hálózat 100 %-os kiépítettségű. Erre büszkék 
lehetünk, megyénkben, de talán országosan is párját ritkítja településünk. 
A teljes kiépítettség mellett a rákötési arány elérte a 95 %-ot. Ez szintén rendkívül elismerésre 
méltó, környezettudatos szemléletre vall. Többször tárgyalt már arról is a Testület, hogy a 
szennyvíz tisztítónk is kiváló hatásfokkal dolgozik, szinte tisztább vizet bocsát ki, mint maga a 
Berettyó. 
 
Ennek következménye, hogy az elmúlt években már a szennyvíz szippantására nincs igény. 
Városunkban nincs is ilyen szolgáltató, ilyen tevékenység nem folyik. Erre tekintettel a folyékony 
hulladék közszolgáltatás biztosítása okafogyottá vált. 
A jövőbeni kötelező rákötések miatt sem keletkezhet folyékony hulladék. 
Mindezek alapján az erről szóló rendelet, ami a díjszabást is magában foglalta, idejétmúlt és 
hatályban tartása nem indokolt. 
 
HATÁSVIZSGÁLAT : jelentősnek minősíthető hatása nincs a rendeletnek. Társadalmi, gazdasági, 
költségvetési és egyéb jelentős következmény nem várható. Az indokolatlanul hatályban tartott 
helyi jogszabályok száma csökken. 
Kérem a rendelettervezet elfogadását! 
 
 
 
Szeghalom, 2014. december 3. 
 
                                                                                                     Macsári József 
 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző                                                                           







Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2014.(XII.15.) számú önkormányzati 


rendelete 
 


A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatás 
igénybevételéről szóló 5/2003.(IV.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 


 
 (tervezet) 


 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésére figyelemmel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C § (2) bekezdés alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 


 
1.§ 


 
 


A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatás igénybevételéről 
szóló 5/2003.(IV.1.) önkormányzati rendelet 2014. december 15. napjától hatályon kívül 
helyezi. 
 


2.§ 
  


(1)  A rendelet 2014. december 15. napján lép hatályba. 
(2)  A rendelet 2014. december 16. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
  polgármester        jegyző 
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