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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 
2015. október 26-án tartandó ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A 2015. évi CXXXIII. tv. módosította a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
III. törvényt és a Gyermekek védelméről szóló 1997. XXXI. tv-t. Ennek megfelelően:  


- gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató keretében működtethető.  


- A járásszékhely település köteles család- és gyermekjóléti központot működtetni. A 
járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti központ ellátási területe a járás 
lakosságára terjed ki. 


- Az önkormányzat 2015. október 31-ig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit. 


Önkormányzatunk a gyermekjóléti szolgáltatást és a családsegítést a Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (Dévaványa Jéggyár u. 47.) útján, társulási formában 
biztosítja. Így az első feltétel megvalósul, hiszen a két szolgáltatás egy intézményen belül van.  


Új feladat a Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozása. Ez járásunkban Szeghalom részére 
kötelezően ellátandó feladat 2016. január 1-től. 


Javaslatunk az, hogy az alapszolgáltatás változatlanul a Társulás keretein belül, az eddigiek szerint 
működjön tovább. A szervezet hosszú évek óta így működik, kialakult minden tekintetben, a 
változtatásnak nincs indoka. Még vannak olyan szolgáltatások, amelyek társulásos működtetése 
esetén a normatíva magasabb. Ezt sem lenne szabad „elengedni”. 


Sajnálatos módon még mindig nem került kihirdetésre a végrehajtási rendelet, amelynek szeptember 
30-ig kellett volna megjelennie. Így sok, alapvető fontosságú információ, szabályozás nem ismert, 
többek között az, hogy hány fő családgondozó lesz államilag finanszírozva, pontosan mik a Család- 
és Gyermekjóléti Központ feladatai, ahhoz hány főt biztosít az állam, milyen végzettség lesz 
előírva, stb. Ezek hiányában csak hozzávetőleg kalkulálható a jövőbeni működtetés.  


Az azonban vélelmezhető, az új szolgáltatás működtetése is a Társulás keretein belül lenne a 
legegyszerűbb és legolcsóbb. Adott a szakembergárda, a helyiség. Ha szakember válik 
„feleslegessé” egy településen, akkor azt a társulási intézmény keretein belül át lehet irányítani az új 
területre. Nem kell végkielégítést fizetni, hanem a gondozó olyan munkaterületre vezényelhető, 
ahol esetleg hiány merül fel. Ha a Társulás működteti a Család- és Gyermekjóléti Központot 
Szeghalom Önkormányzat megbízása alapján, a most használt épületben ez megoldható lenne, 
mivel van 2 üres iroda. A szakmai előírások alapján igen szoros a kapcsolat a Központ és az 
alapellátásban működő családgondozók között, és ez is jobban biztosítható egy intézményen belül. 
Vagyis az érvek amellett szólnak, hogy a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a jövőben is 
a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény biztosítsa, kiegészülve a 
Család- és Gyermekjóléti Központtal. 


A végrehajtási rendelet hiányában még a Társulási Tanács nem döntött arról, hogy mi legyen az 
Intézménnyel. Bízva abban, hogy a társulást alkotó önkormányzatok is a fentiek szerint 







gondolkodnak, az alábbi határozati javaslatot tesszük: (ez a testületi ülésig a végrehajtási rendelet 
ismeretében és a Társulási Tanács döntése függvényében változhat!) 


 


HATÁROZATI JAVASLAT 


Szeghalom Város Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás és 
családsegítés feladatait 2016. január 1. napjától a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény keretein belül kívánja ellátni az eddigiek szerint. A Család- és 
Gyermekjóléti Központ, mint járásszékhely város kötelező feladata ellátására és 
működtetésére szintén a Társulás keretein belül lát lehetőséget. Elismerve az Intézményben 
folyó magas szintű szakmai munkát, felkéri a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulást, hogy 
a Szeghalom Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatást a Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretében 2016. január 1-től biztosítsa. 


 
Szeghalom, 2015. október 13. 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Dr. Pénzely Erika jegyző     


 


 


 


                                                                                                                          Macsári József 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
 


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 
 


2015. október 20-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. tanácskozóterme (Szeghalom, Szabadság 
tér 4-8. sz.)  


 


1./ A 2015. október 26-án tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 


Napirend: 


2./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2015. október 14. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József  
      













 


 


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 
1472-18/2015. 


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


2015. október 26-án (hétfőn) 16.00 órára 
összehívom. 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozóterme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.)  


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  


Napirend: 


2./ DAREH Önkormányzati Társulás határozatának végrehajtása 
3./ Döntés a gyermekjóléti szolgáltatásról és családsegítésről 
4./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2015. október 14. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 
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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 2015. október 26-i  rendkívüli Testületi Ülésére 
 
 
Tárgy: DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás – melynek Szeghalom Város Önkormányzata is tagja - KEOP-
7.1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
területén” című projektjének megvalósítási határideje 2015. december 31. napján lejár. 
 
A Társulási Megállapodás aláírásával a Társulás tagjai a projekt keretében vállalták az 
üzemeltetési koncepció kidolgozását. 
 
A Társulási Megállapodásban meghatározottak alapján elkészült a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Működtetésre 
vonatkozó koncepció és díjpolitika című Tanulmány, ezt követően pedig a végleges 
Koncepció. 
 
A DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlése a 2015. október 8. napján tartott ülésén 
alábbi határozat (a 13/2015. (X.08.) TGy. határozat kivonata az előterjesztés 1. melléklete) 
szerint – a határozat mellékletét képező tartalommal - döntött a díjpolitika és koncepció 
elfogadásáról: 
 
„A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Taggyűlése 
 


1. dönt arról, hogy KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt 
keretében létrehozott rendszer üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó koncepciót 
a határozat mellékletét képező, DAREH Önkormányzati Társulás 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Díjpolitika, a működtetésre vonatkozó koncepcióban 
meghatározottak szerint elfogadja, és felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a 
Közreműködő Szervezet által esetlegesen javasolt, részleteket érintő, apróbb 
módosításokat - a Taggyűlés utólagos tájékoztatása mellett - a működési koncepció és 
díjpolitika vonatkozásában átvezesse, 
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2. nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek, továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott 
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a 
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő 
legalább öt évig, 


 
3. felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a soron következő ülésükön az üzemeltetési 


koncepciót és díjpolitikát fogadják el, valamint a jelen határozat 2. pontja szerinti 
tartalommal nyilatkozzanak legkésőbb 2015. október 26. napjáig, 
 


4. felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy az 1. pontban elfogadott működtetési 
modellhez szükséges, 100 %-ban társulási tulajdonú nonprofit zártkörűen működő 
gazdasági társaság alapító okiratának elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye 
meg, a szükséges egyeztetéseket szervezze meg és az alapító okirat tervezetét a 
Társulás Taggyűlésének következő ülésére terjessze be. 


 
Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán a DAREH Önkormányzati Társulás elnöke 
Határidő: 1. és 2. pont vonatkozásában azonnal 
 3. pont tekintetében 2015. október 26. 
 4. pont esetén 2015. november 15.” 
 
A DAREH Önkormányzati Társulás által 2013. február 11. napján aláírt Támogatási 
Szerződés 8. számú mellékletének 3.9., illetve 3.10. pontjai alapján szükséges a tagtelepülések 
képviselő-testületeinek is határozattal elfogadni az üzemeltetési koncepciót és díjpolitikát, 
valamint a fenti Taggyűlési határozat 2. pontja szerint tartalommal nyilatkozatot tenni. A 
képviselő-testületi határozatok a projekt eredményes zárásának feltételei. 
 
 
A DAREH 2015. október 9-én délután küldte meg az Önkormányzatunk részére a 
üzemeltetési koncepció és a díjpolitika elfogadására vonatkozó anyagot. A koncepció 
áttanulmányozása során megállapítható, hogy a felvázolt rendszerrel Szeghalom Város 
Önkormányzata is egyetért. 
A beruházás uniós forrásból finanszírozott KEOP pályázati forrásból valósult meg. A pályázat 
feltételei szigorúak, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeket és határidőket a 
Társulás minden településének be kell tartania. 
Mindezek alapján elmondható, hogy  ha Önkormányzatunk elfogadja az Előterjesztésben 
szereplő díjpolitikát, de az illetékes miniszter a hulladékszállításra vonatkozó árat továbbra 
sem állapítja meg rendeletében félő, hogy az Önkormányzatnak továbbra is plusz 
finanszírozást kell a nyújtania a későbbiekben is a hulladékszállítást végző közszolgáltató 
felé. 
 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 
elfogadására: 
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Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
 
1. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás területén” című projekt vonatkozásában az üzemeltetési koncepciót 
és díjpolitikát a DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlésének 13/2015. (X.08.) TGy. 
határozata szerinti tartalommal elfogadja, 
 
2. nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, 
továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, 
díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig. 
 
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Pénzely Erika jegyző a határozati kivonat megküldéséért 
Határidő:   2015. október 26. 
 
 
Szeghalom, 2015. október 09. 
 
 


Macsári József 
polgármester 
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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 2015. október 26-án tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 31/2015. (IV. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a 2011.évi 
CLXXII. törvény 25. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Szeghalmi Járásbíróság ülnökéül 
választja a határozatban foglalt személyeket.  
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 


A Képviselő- testület a 32/2015. (IV. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Farkasfoki 
dűlőút felújítása tárgyban a kivitelező kiválasztására vonatkozóan elindítja a közbeszerzési 
eljárást. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
 
A Képviselő- testület a 33/2015. (IV. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy Csepregi 
András István (Békéscsaba, Orosházi u. 111.) pályázatát formailag és tartalmilag 
megfelelőnek minősíti, megbízását javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálatának a működéséért felelős főigazgatói-helyettesi 
beosztására. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület az 34/2015. (IV. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy Czikkely 
Erika Ildikó (Gyomaendrőd, Hősök útja 5.) pályázatát formailag és tartalmilag megfelelőnek 
minősíti, megbízását javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békés Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálatának az általános helyettesítési feladatokat ellátó főigazgató-
helyettesi beosztására. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
 
A Képviselő- testület a 35/2015. (IV. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy Pardi Gézáné 
(Vésztő, Wesselényi u. 7/3.) pályázatát formailag és tartalmilag megfelelőnek minősíti, 
megbízását javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békés Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézményének vezető (magasabb vezető) beosztására. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 36/2015. (IV. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy Szabadosné 
Füri Éva (Körösladány, Nadányi u. 12/1/5.) pályázatát formailag és tartalmilag megfelelőnek 
minősíti, megbízását javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békés Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézményének vezető (magasabb vezető) 
beosztására. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 







A Képviselő- testület a 37/2015. (IV. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy Szabóné 
Holló- Vámos Tünde (Szeghalom, Kolozsvári u. 37.) pályázatát formailag és tartalmilag 
megfelelőnek minősíti, megbízását javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézményének vezető (magasabb 
vezető) beosztására. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 


A Képviselő- testület a 38/2015. (IV. 27.) sz. határozatával döntött arról, pályázatot nyújt be a 
21/2015 8IV.17.) MvM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
tárgyú kiírás keretén belül egy 8+1 személyes kisbusz beszerzésére, valamint a pályázat során 
szükségesnek tartja a 2009. február óta működő, külterületi területeket érintő, tanyagondnoki 
szolgálathoz hasonló feladatok ellátásának bővítését. Továbbá biztosítja a nettó finanszírozású 
támogatás mellett az önrészt (ÁFA) a 2015. évi költségvetés terhére. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 39/2015. (IV. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy pályázatot 
nyújt be a 2015. áprilisában megjelent nemzetgazdasági miniszter- a belügyminiszterrel és az 
emberi erőforrások miniszterével egyetértésben- a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. 
melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, 
valamint biztosítja a pályázat benyújtásához szükséges önerőt a 2015. évi költségvetés 
terhére. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
 
A Képviselő- testület a 40/2015. (V. 6.) sz. határozatával döntött arról, hogy Szeghalom 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 2015. évi nyári 
gyermekétkeztetéshez. Szeghalom Város Önkormányzata vállalja, hogy a nyári időszakban 
folyamatosan, 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít a rászoruló 
gyermekek számára. 2015-ben a nyári gyermekétkeztetés június 16. és augusztus 28. között 
zajlik.  
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 41/2015. (V. 6.) sz. határozatával döntött arról, hogy elfogadja 
Szeghalom Város Önkormányzat Drogstratégiáját. Önkormányzatunk csatlakozni kíván a 
Békés Megyei Önkormányzat által működtetett Kábítószerügyi Egyeztető Fórumhoz. 
Az eredményes munka érdekében a működési feltételek biztosítása céljából a KAB-KEF-15. 
projekt keretében pályázatot nyújt be. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 


A Képviselő- testület a 42/2015. (V. 19.) sz. határozatával döntött arról, hogy 39/2015 
(IV.27.) Ökt. számú hat. alapján pályázatot nyújt be a 2015 áprilisában megjelent 
nemzetgazdasági miniszter- a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben- a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések támogatására a Szeghalom, Ady Endre utca 2. szám alatti konyha 
felújításának I. ütemére. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 







A Képviselő- testület a 43/2015. (V. 19.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Magyar 
Labdarúgó Szövetség a be/SFP-5407/2014 ügyiratszámú határozatában 7 148 036.- forint 
támogatási összeget ítéltek meg a 2014-2015 labdarugó idényre vonatkozóan 
előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen. 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalmi Futball Club a részére a 
fent megjelölt támogatási összeghez az önerő mértékét 3 063 444,- forinttal biztosítja. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 44/2015. (V. 28.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Közbeszerzési 
Bizottság által meghozott döntési javaslat értelmében a beadott ajánlatok közül az Észak-
Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft., 3600 Ózd, Gyár út 1. ajánlata érvénytelen. Az E-ON 
Energiakereskedelmi Kft., 1051 Budapest Széchenyi tér 7-8. ajánlata érvényes, az eljárás 
nyertesének nettó 19.770.740,29,- Ft összegű ajánlatával E-ON Energiakereskedelmi Kft., 
1051 Budapest Széchenyi tér 7-8. hirdeti ki. Mindezek alapján az eljárást eredményesnek 
nyilvánítja.  
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 47/2015. (VI. 02.) sz. határozatával döntött arról, hogy elfogadja a 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde nyitva tartási rendjét. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 48/2015. (VI. 02.) sz. határozatával döntött arról, hogy felhatalmazza 
Macsári József polgármestert a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP- ÉMOP- ÉAOP- 
KDOP- KMOP- NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú „Fenntartható 
településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált 
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektek keretében készült Szeghalom 
város integrált településfejlesztési stratégia tervezetével kapcsolatos egyetértési nyilatkozat 
megtételére, valamint az egyetértési nyilatkozat Belügyminisztérium részére történő 
megküldésére. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 49/2015. (VI. 02.) sz. határozatával döntött arról, hogy pályázatot 
nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartási miniszterrel közösen 
megjelentetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására a Semmelweis és Fáy u. járdáinak felújítására. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
 
Szeghalom, 2015. október 14. 
 
Tisztelettel:  
 
 
 Macsári József 


   polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. október 26-ai soron következő testületi ülésére 


 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata 2015 évben pályázatot kíván benyújtani az első világháború 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű 
pályázati kiírásra „Szeghalom I. világháborús emlékművének renoválása a megemlékezések méltó 
körülményeinek megteremtése érdekében” címmel. 
 
A beruházás tervezett összköltsége nettó 1.653.543 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 2.100.000 Ft. 
Igényelt támogatás összege: 2.000.000 Ft   
Saját forrás (önerő): 100.000 Ft  
 
Az I. világháborús emlékmű renoválása tartalmazza a belső váz tisztítását, korrózióvédelmét, vasak 
pótlását, bronz szobor külső tisztítását, lyukak és felületi hibák javítását, az emlékmű 
helyreállításának eredményeképpen méltó körülmények születnek az évente megrendezendő 
megemlékezések színhelyének, valamint ébren tartja az első világháborús emlékezetet, s ezáltal 
hozzájárul a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás 
erősítéséhez. 
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Határozati javaslat: 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az 
első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása 
témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, 
KKETTKK-CP-02 jelű pályázati kiírásra „Szeghalom I. világháborús emlékművének renoválása a 
megemlékezések méltó körülményeinek megteremtése érdekében” címmel. 
 
 
A beruházás tervezett összköltsége nettó 1.653.543 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 2.100.000 Ft. 
Igényelt támogatás összege: 2.000.000 Ft   
Saját forrás (önerő): 100.000 Ft  
 
Az I. világháborús emlékmű renoválása tartalmazza a belső váz tisztítását, korrózióvédelmét, vasak 
pótlását, bronz szobor külső tisztítását, lyukak és felületi hibák javítását, az emlékmű 
helyreállításának eredményeképpen méltó körülmények születnek az évente megrendezendő 
megemlékezések színhelyének, valamint ébren tartja az első világháborús emlékezetet, s ezáltal 
hozzájárul a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás 
erősítéséhez. 
 
 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás elnyerése 
esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2015 évi költségvetésében elkülöníti. 
 
 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
 
Határidő: pályázat benyújtása: 2015.október 31-ig folyamatosan a forrás kimerüléséig 
Felelős:
 


 Macsári József polgármester 


  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2015.10.15. 
         Macsári József 
          polgármester 
 





