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A B C
Sorszám Cím Oldalak száma
1.melléklet Mérleg, 2016. 8
2.melléklet Eredmény-kimutatás, 2016. 2
3.melléklet Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása 1
4.melléklet Kiegészítő, tájékoztató adatok 1
5.melléklet Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása, 2016. 3
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A B C D
Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak


Eszközök


A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök


I. Immateriális javak


01 1. Vagyoni értékű jogok 2 927 3 183


02 2. Szellemi termékek


03 3. Immateriális javak értékhelyesbítése


04 I. Immateriális javak összesen: (04= 01+...+03) 2 927 3 183


05 II. Tárgyi eszközök


06 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 983 530 8 582 968


07 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 65 657 399 599


08 3. Tenyészállatok


09 4. Beruházások, felújítások 130 064 101 046


10 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése


11 II. Tárgyi eszközök összesen: (11=06+…10) 7 179 251 9 083 613


12 III. Befektetett pénzügyi eszközök


13 1. Tartós részesedések 48 746 48 746


14 - ebből: tartós részesedések jegybankban


15 - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 48 256 48 256


16 - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban


17 - ebből: tartós részesedések társulásban


18 - egyéb tartós részesedések 490 490


19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0


20 - ebből: államkötvények


21 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei


22 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0


23 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 
(23=13+19+22)


48 746 48 746


24 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök


25 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök


26 - ebből: immateriális javak


27 - ebből: tárgyi eszközök


28
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok


29
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
értékhelyesbítése


30 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 
összesen (30=25+29)


0 0


31 A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
összesen: (31=4+11+23+30)


7 230 924 9 135 542


32 B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
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33 I. Készletek


34 1. Vásárolt készletek 5 182 5 993


35 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek


36 3. Egyéb készletek


36 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek


37 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok


38 I. Készletek összesen: (38=34+…37) 5 182 5 993


39 II. Értékpapírok


40 1. Nem tartós részesedések


41 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok


42 - ebből: kárpótlási jegyek


43 - ebből: kincstárjegyek


44 - ebből: államkötvények


45 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei


46 - ebből: befektetési jegyek


47 II. Értékpapírok összesen (47=40+41) 0 0


48 B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:
(48=38+47)


5 182 5 993


49 C) Pénzeszközök


50 I. Hosszú lejáratú betétek 0 0


51 1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek


52 2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek


53 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 907 2 528


54 1. Forintpénztár 1 907 2 528


55 2. Valutapénztár


56 3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök


57 III. Forintszámlák 874 876 868 740


58 1. Kincstáron kívüli forintszámlák 874 876 868 740


59 2. Kincstárban vezetett forintszámlák


60 IV. Devizaszámlák 0 0


61 1. Kincstáron kívüli devizaszámlák


62 2. Kincstárban vezetett devizaszámlák


63 V. Idegen pénzeszközök


64 C) Pénzeszközök összesen: (64=50+53+57+60+63) 876 783 871 268


65 D) Követelések


66 I. Költségvetési évben esedékes követelések


67 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről
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68
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson belülről


69
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről


70
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson belülről


71
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi
bevételre 11 587 8 372


72
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések
jövedelemadókra


73
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális
hozzájárulási adóra és járulékokra


74
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra


75
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni
típusú adókra 1 048 539


76
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és
szolgáltatások adóira 6 788 6 172


77
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb
közhatalmi bevételekre 3 750 1 661


78 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 7 490 5 445


79
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések
készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,
közvetített szolgáltatások ellenértékére 1 444 751


80
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi
bevételekre 979 563


81
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási
díjakra 3 227 3 194


82
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott
általános forgalmi adóra 1 177 937


83
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános
forgalmi adó visszatérítésére 25 0


84
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések
kamatbevételekre


85
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb
pénzügyi műveletek bevételeire


86
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által
fizetett kártérítésre


87
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb
működési bevételekre 638 0


88
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
bevételre 1 718 1 370


89
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális
javak értékesítésére


90
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok
értékesítésére 1 718 1 370


91
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi
eszközök értékesítésére


92
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések
értékesítésére


93
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre


94
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú
átvett pénzeszközre 930 661


95
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai
Uniótól


96
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől


97
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről 930 661


98
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
átvett pénzeszközre 950 684


99
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az
Európai Uniótól
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100
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől


101
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről 756 684


102
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási
bevételekre


103
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú
belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből


104
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési
célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből


105
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére


106
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú
lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire


107
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú
tulajdonosi kölcsönök bevételeire


108
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú
külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből


109
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési
célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből


110 I. Költségvetési évben esedékes követelések
összesen:(110=67+69+71+78+88+94+98+102)


22 675 16 532


111 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések


112
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési
célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről


113
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülről


114
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson
belülről


115
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülről


116
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi
bevételre


117
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
jövedelemadókra


118
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
szociális hozzájárulási adóra és járulékokra


119
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra


120
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
vagyoni típusú adókra


121
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
termékek és szolgáltatások adóira


122
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb
közhatalmi bevételekre


123
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési
bevételre 3 716 0


124
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, 


125
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
tulajdonosi bevételekre 2 926 0


126
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
ellátási díjakra


127
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
kiszámlázott általános forgalmi adóra 790 0


128
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
általános forgalmi adó visszatérítésére


129
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
kamatbevételekre


130
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb
pénzügyi műveletek bevételeire


131
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
biztosító által fizetett kártérítésre
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132
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb
működési bevételekre


133
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási bevételre 690 736


134
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
immateriális javak értékesítésére


135
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
ingatlanok értékesítésére 690 736


136
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb
tárgyi eszközök értékesítésére


137
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
részesedések értékesítésére


138
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre


139
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési
célú átvett pénzeszközre 220


140
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól


141
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől


142
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről 220


143
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú átvett pénzeszközre 6 925 8 294


144
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól


145
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől


146
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről 6 925 8 294


147
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések
finanszírozási bevételekre


148
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, 


149
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire


150
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések
befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, 


151
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 
összesen: 
(151=112+114+116+123+133+139+143+147)


11 331 9 250


152 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások


153 1. Adott előlegek 1 204 4 477


154 - ebből: immateriális javakra adott előlegek


155 - ebből: beruházásokra adott előlegek 2 561


156 - ebből: készletekre adott előlegek 477


157 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 72 172


158 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 857 1 267


159  - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 275 0


160
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások
elszámolása


161 3. Más által beszedett bevételek elszámolása


162 4. Forgótőke elszámolása 1 000 1 300
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163
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási
követelés elszámolása


164
6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett
ellátások megtérítésének elszámolása


165
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások elszámolása


166
8. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése
esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök


167
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök,
biztosítékok


168 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:
(168=153+160+161+…167)


2 204 5 777


169 D) Követelések összesen:(169=110+151+168) 36 210 31 559


170 E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 4 169 1 781


171 F) Aktív időbeli elhatárolások


172 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 287 233


173 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 134 579


174 3. Halasztott ráfordítások


175 F) Aktív időbeli elhatárolások 
összesen:(175=172+...174)


421 812


176 Eszközök összesen (176=31+48+64+169+170+175 8 153 689 10 046 955


Források


177 G) Saját tőke


178 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 10 050 624 10 050 624


179 II. Nemzeti vagyon változásai 17 671


180 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 543 495 543 495


181 IV. Felhalmozott eredmény -2 669 050 -2 442 481


182 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása


183 VI. Mérleg szerinti eredmény 21 005 -60 862


184 G) Saját tőke összesen: (184=178+…183) 7 946 074 8 108 447


185 H) Kötelezettségek


186 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek


187
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi
juttatásokra 5 10


188
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat
terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra


189
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi
kiadásokra 18 410 5 314


190
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak
pénzbeli juttatásaira


191
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb
működési célú kiadásokra


192
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére
államháztartáson belülre


193
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési
célú támogatásokra az Európai Uniónak


194 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra


195 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra


196
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb
felhalmozási célú kiadásokra







Mérleg 2016. 1.melléklet a .../2017.(V.30.)ökt.rendelethez


8/16.oldal


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


A B C D


197
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztésére államháztartáson belülre


198
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak


199
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási
kiadásokra


200
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú
lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak


201
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid
lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak


202
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
kincstárjegyek beváltására


203
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven
belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására


204
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi
kötvények beváltására


205
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli
lejáratú belföldi értékpapírok beváltására


206
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére


207
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi
lízing kiadásaira


208
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi
értékpapírok beváltására


209
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek,
kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi
szervezeteknek


210
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek,
kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek


211
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
váltókiadásokra


212 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
összesen:(212=187+…191+194+…196+199)


18 415 5 324


213 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek


214
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
személyi juttatásokra


215
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra


216
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi
kiadásokra 1 357 776


217
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
ellátottak pénzbeli juttatásaira


218
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb
működési célú kiadásokra


219
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztésére államháztartáson belülre


220
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
működési célú támogatásokra az Európai Uniónak


221
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
beruházásokra


222
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
felújításokra


223
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb
felhalmozási célú kiadásokra


224
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztésére államháztartáson belülre


225
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak







Mérleg 2016. 1.melléklet a .../2017.(V.30.)ökt.rendelethez
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232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


A B C D


226
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra 29 432 28 272


227
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi
vállalkozásnak


228
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
kincstárjegyek beváltására


229
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
belföldi kötvények beváltására


230
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására


231
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
pénzügyi lízing kiadásaira


232
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
külföldi értékpapírok beváltására


233
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és
nemzetközi szervezeteknek


234
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek


235
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
váltókiadásokra


236
II. Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek 
összesen:(236=214+…218+221+…223+226)


30 789 29 048


237 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások


238 1. Kapott előlegek 83 854 73 344


239
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások
elszámolása


240 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 1 902 2 958


241 4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)


242
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási
kötelezettség elszámolása


243
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett
ellátások megtérítésének elszámolása


244
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett
hozzájárulás elszámolása


245 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
összesen:(245=238+…244)


85 756 76 302


246 H) Kötelezettségek összesen:(246=212+236+245) 134 960 110 674


247 I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások


248 J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások


249 J) Passzív időbeli elhatárolások 72 655 1 827 834


250 Források összesen (250=184+246+… 249) 8 153 689 10 046 955







Eredmény-kimutatás, 2016.
2.melléklet a  ...../2017.(V.30.)ökt.rendelethez
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1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


A B C
Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak


01. Közhatalmi eredményszemléletű
bevételek


391 375 393 020


02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése
nettó eredményszemléletű bevételei


116 913 120 654


03. Tevékenység egyéb nettó
eredményszemléletű bevételei


265 445 317 759


I. Tevékenység nettó 
eredményszemléletű bevétele 
(01+02+03)


773 733 831 433


04. Saját termelésű készletek
állományváltozása


0 0


05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0


II. Aktivált saját teljesítmények értéke
(±04+05)


0 0


06. Központi működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei


1 318 253 1 221 788


07. Egyéb működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei


386 414 389 957


08. Felhalmozási célú támogatások
eredményszemléletű bevételei


17 456 350


09. Különféle egyéb eredményszemléletű
bevételek


274 236 270 424


III. Egyéb eredményszemléletű
bevételek (06+07+08+09)


1 996 359 1 882 519


10. Anyagköltség 155 543 155 334


11. Igénybe vett szolgáltatások értéke 179 578 171 624


12. Eladott áruk beszerzési értéke 1 633 5 694


13. Eladott (közvetített) szolgáltatások
értéke


6 539 4 419


IV. Anyagjellegű ráfordítások
(10+11+12+13)


343 293 337 071


14. Bérköltség 606 427 612 581


15. Személyi jellegű egyéb kifizetések 65 523 66 132


16. Bérjárulékok 149 835 152 982


V. Személyi jellegű ráfordítások
(14+15+16)


821 785 831 695







Eredmény-kimutatás, 2016.
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23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


A B C


VI. Értékcsökkenési leírás 298 294 301 926


VII. Egyéb ráfordítások 1 288 963 1 306 371


A) Tevékenység eredménye (I±II+III-
IV-V-VI-VII.)


17 757 -63 111


17. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0


18. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
eredményszemléletű bevételek


3 084 2 249


19. Pénzügyi műveletek egyéb
eredményszemléletű bevételei


0 0


- ebből: árfolyamnyereség 0 0


VIII. Pénzügyi műveletek 
eredményszemléletű bevételei 
(17+18+19)


3 084 2 249


20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű
ráfordítások


146 0


21. Részesedések, értékpapírok,
pénzeszközök értékvesztése


-310 0


22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai


- ebből: árfolyamveszteség


IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
(20+21+22)


-164 0


B) Pénzügyi műveletek eredménye
(VIII-IX.)


3 248 2 249


C) Mérleg szerinti  eredmény (=±A±B) 21 005 -60 862







Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása 3.melléklet a .../2017.(V.30.)ökt.rendelethez


12/16.oldal


1


2
3
4
5
6
7
8
9


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


A B C D E F G
1. 2. 3. 4. 5. 6. 9.


Sor-
szám Megnevezés


Immat 
javak


Ingatlanok és 
vagy. ért. jog 


Gépek, berend. , 
felszerelések,járművek


Beruházások, 
felújítások Összesen


1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró) 61 398 9 635 703 403 752 130 064 10 230 917
2. Immat.javak beszerzése, nem aktivált beruházások 1 387 0 0 804 2 191
3. Nem aktivált felújítások 0 0 0 67 587 67 587
4. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 1 673 363 361 147 0 2 034 510
5. Térítésmentes átvétel 0 28 860 40 1 755 036 1 783 936
6. Alapításkori átvétel, vagy.kezelésbe vétel miatti átv. 0 395 548 4 843 0 400 391
7. Egyéb növekedés 0 0 36 33 340 33 376
8. Összes növekedés (8=2+…+7) 1 387 2 097 771 366 066 1 856 767 4 321 991
9. Értékesítés 118 24 751 260 0 25 129
10. Hiány, selejtezés, megsemmisülés 1 589 0 11 811 0 13 400
11. Térítésmentes átadás 0 28 860 15 0 28 875
12. Alapításkori átadás, vagy.kezelésbe adás miatti átadás 0 276 095 106 625 0 382 720
13. Egyéb csökkenés 0 420 580 1 885 785 1 886 785
14. Összes csökkenés (14=9+…+13) 1 707 330 126 119 291 1 885 785 2 336 909
15. Bruttó érték összesen: (15=1+8-14) 61 078 11 403 348 650 527 101 046 12 215 999
16. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 58 470 2 652 174 338 095 0 3 048 739
17. Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 078 269 417 31 583 0 302 078
18. Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 1 654 101 210 118 750 0 221 614
19. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya(19=16+17-18) 57 894 2 820 381 250 928 0 3 129 203
20. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 0 0
21. Terven felüli értékcsökkenés növekedés 52 0 259 0 311
22. Terven felüli értékcsökk visszaírás, kivezetés 52 0 259 0 311
23. Terven felüli értékcsökk.záró állománya (23=20+21-22) 0 0 0 0 0
24. Értékcsökkenés összesen (24=19+23) 57 894 2 820 381 250 928 0 3 129 203
25. Eszközök nettó értéke (25=15-24) 3 184 8 582 967 399 599 101 046 9 086 796
26. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 55 014 21 212 274 797 0 351 023







Kiegészítő tájékoztató adatok 4.melléklet a .../2017.(V.30.)ökt.rendelethez
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1


2


3


4


5


6


7


8


9
10
11
12
13


14


15


16


17
18
19


20
21
22


A B C
Megnevezés Összeg (eFt, fő)


1. Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói 
kifizetés 5 191


2. Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben 
részesülők száma 286


3.
A költségvetési év január hónapban 
elszámolt, a megelőző év december 
hónapra járó bruttó személyi juttatás


53 312


4.


A költségvetési év január hónapban 
elszámolt, a megelőző év december 
hónapra járó bruttó személyi juttatás 
járulékai


11 599


5.


A költségvetési évet követő év január 
hónapban elszámolt és január 15-ig 
pénzügyileg teljesült, a költségvetési év 
december hónapra járó bruttó személyi 
juttatás


53 030


6.


A költségvetési évet követő év január 
hónapban elszámolt és január 15-ig 
pénzügyileg teljesült, a költségvetési év 
december hónapra járó bruttó személyi 
juttatás járulékai


11 610


7.


A költségvetési év január hónapban 
elszámolt, a megelőző év december havi 
szociális hozzájárulási adó összege (a 
szociális hozzájárulási adó január hónapot 
követően teljesített összegével együtt)


11 214


8.


A költségvetési év január hónapban 
elszámolt, a megelőző év december havi 
egészségügyi hozzájárulás összege (a 
szociális hozzájárulási adó január hónapot 
követően teljesített összegével együtt)


267


9.  5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 18 349
10.  18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 28 231
11.  27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 505 444
12. Fordított általános forgalmi adó 492


13.  - ebből beruházásokhoz, felújításokhoz 
kapcsolódó 130


14.  - ebből vásárolt termékekhez és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 362


15.
Tárgyévben behajthatatlan követelésként 
leírt összeg és elengedett követelés 
összege


1 534


16. Az államháztartáson belülről 
térítésmentesen átvett eszköz 1 783 936


17. - bruttó értéke 1 783 936
18. - halmozott értékcsökkenése 0


19. Az államháztartáson belülre térítésmentesen 
átadott eszköz 28 860


20. - bruttó értéke 28 875
21. - halmozott értékcsökkenése 15







Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása, 2016. 5.melléklet a ../2017.(V.30.)ökt.rendelethez
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1
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7
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31
32
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34
35
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37
38
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41
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44
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47
48
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50
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53
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55
56
57
58
59
60
61


62
63
64


65


66
67


68
69


70


71


72


73


74


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA
ÖSSZESEN:


Fők.szla Megnevezés Bruttó ért. Értékcs./ért.v. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért.
11112 Korl.forg.képes vagyoni ért.jog aktivált áll. 36 142 4 140 32 002 2 481 672 630 541 1 851 131 3 431 119 2 211 528 1 219 591 83 600 20 557 63 043 31 417 13 621 17 796


111912
Korl.forg.képes "0"-ra leírt vagyoni jogok aktivált 
állománya 25 386 508 25 386 508 0 5 049 714 5 049 714 0 186 650 186 650 0 166 250 166 250 0 311 450 311 450 0 295 354 295 354 0


111914
Kisértékű "0"-ra leírt vagyoni jogok aktivált 
állománya 285 600 285 600 0 28 268 28 268 0


111982
Korl.forg.képes "0"-ra leírt üzemeltetésre adott 
vagyoni jog 19 920 19 920 0


112912
Korl.forg.képes "0"-ra leírt szellemi termékek 
aktivált állománya 6 250 000 6 250 000 0 17 033 850 17 033 850 0 0 0


A/I. Immateriális javak összesen: 31 692 570 31 660 568 32 002 24 565 236 22 714 105 1 851 131 186 650 186 650 0 3 597 369 2 377 778 1 219 591 680 650 617 607 63 043 355 039 337 243 17 796 3 183 563
121111 Forg.képtelen,  KNVT földterület 86 993 870 86 993 870 0
121112 Korl.forg.képes földterület 3 733 618 3 733 618 0 10 977 229 10 977 229
121113 Földterület, üzleti 64 848 050 64 848 050


12112111 Forg.képt., KNVT lakótelkek 412 758 412 758
1211212 Korl.forg.képes lakótelkek 3 203 069 3 203 069 5 436 104 5 436 104 3 922 594 0 3 922 594 20 149 831 0 20 149 831 2 024 551 2 024 551
1211213 Lakótelkek, üzleti 15 102 813 15 102 813
1211222 Korl.forg.képes  egyéb telkek 3 310 000 3 310 000 3 321 711 3 321 711
1211223 Egyéb telkek, üzleti 22 211 000 22 211 000


12113111 Forg.képt., KNVT lakóépület 21 079 103 1 135 643 19 943 460
1211312 Korl.forg.képes lakóépületek 170 000 151 797 18 203 589 000 41 278 547 722
1211313 Lakóépületek, üzleti 254 404 776 55 525 782 198 878 994


12113311 Forg.képt., KNVT egyéb épület 16 445 746 3 608 191 12 837 555
1211332 Korl.forg.képes egyéb épületek 165 890 937 40 889 095 125 001 842 39 363 054 14 787 247 24 575 807 157 341 492 34 590 306 122 751 186 407 074 000 51 733 706 355 340 294 181 052 590 71 989 517 109 063 073 132 865 604 38 893 894 93 971 710
1211333 Egyéb épületek, üzleti 77 150 445 20 232 307 56 918 138


12114111 Forg.képt., KNVT ültetvény 4 962 000 0 4 962 000
1211412 Korl.forg.képes ültetvény 234 046 947 944 931 233 102 016
1211421 Forg.képt.erdő, KNVT 537 000 0 537 000
1211423 Erdő, üzleti 6 926 000 0 6 926 000
1211442 Korl.forg.képes építmény 69 000 69 000


12114411 Forg.képt., KNVT építmény 30 148 623 1 221 480 28 927 143
12114911 Forg.képt., KNVT egyéb építmény 5 196 472 366 1 699 176 744 3 497 295 622


1211492 Korl.forg.képes egyéb építmény 44 252 755 15 379 527 28 873 228 3 232 223 552 606 2 679 617 4 436 123 472 918 3 963 205 24 328 000 4 705 367 19 622 633 3 730 746 426 439 3 304 307 340 564 970 93 120 164 247 444 806
1211493 Egyéb építmény, üzleti 115 876 589 11 671 199 104 205 390
1218222 Korl.forg.képes, egyéb telkek, üzemelt.adott 39 442 000 39 442 000
1218332 Korl.forg.képes, egyéb épület, üzemelt.adott 158 620 613 24 849 973 133 770 640


1218492 Korl.forg.képes egyéb építmények, üzemelt.ad. 3 475 415 832 613 067 449 2 862 348 383 0 0 0 0
121923311 "0"-ig leírt forg.képt.egyéb épület, KNVT 5 264 367 5 264 367 0


12192332 "0"-ig leírt korl.forg.képes egyéb épület 100 000 100 000 0
12192333 "0"-ig leírt egyéb épület, üzleti 2 087 000 2 087 000 0


121924911 "0"-ig leírt forg.képt.egyéb építmény, KNVT 953 000 953 000 0
12192492 "0"-ig leírt korl.forg.képes egyéb építmény 10 961 141 10 961 141 0 825 000 825 000 0 204 000 204 000 0 188 000 188 000 0 465 000 465 000 0
12192493 "0"-ig leírt egyéb építmény, üzleti 165 000 165 000 0 0 0 0


A/II/1 Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok összesen: 10 061 087 418 2 507 284 626 7 553 802 792 47 330 988 16 206 131 31 124 857 167 417 719 35 267 224 132 150 495 435 393 594 56 439 073 378 954 521 205 221 167 72 703 956 132 517 211 486 897 354 132 479 058 354 418 296 8 582 968 172


131112 Korl.forg.képes informatikai eszk.
131113 Informatikai eszk., üzleti 974 106 291 258 682 848 1 669 732 879 565 790 167 429 295 69 339 359 956 463 434 68 388 395 046
131114 Informatikai eszk., kisértékű 0 0 1 017 495 1 017 495 0 223 622 223 622 0
131122 Korl.forg.képes egyéb gép, berendezés 0 0 25 834 737 12 496 538 13 338 199 923 649 334 954 588 695
131123 Egyéb gép, berendezés, üzleti 30 470 941 7 210 528 23 260 413 805 649 385 533 420 116 3 272 545 1 637 659 1 634 886 100 000 61 615 38 385 6 459 185 4 639 918 1 819 267
131124 Egyéb gép, berendezés, kisértékű 13 723 037 13 723 037 0 1 503 817 1 503 817 0 2 491 922 2 491 922 0 242 163 242 163 0 4 857 885 4 857 885 0 2 634 545 2 634 545 0
131132 Korl.forg.képes kulturális gép 0 68 000 68 000
131133 Kulturális gép, üzleti 715 000 715 000 33 609 0 33 609


1311311 Forg.képtelen kulturális gép, KNVT 5 206 623 5 206 623
1311411 Forg.képtelen hangszerek, KNVT 0 116 000 0 116 000


131163 Járművek, üzleti forgalomképes 27 082 433 17 056 968 10 025 465 4 156 681 2 689 884 1 466 797 299 205 40 712 258 493


131812
Korl.forg.képes, üzemeltetésre átadott 
inform.eszköz 15 196 692 13 702 15 182 990


131813 Üzemeltetésre átadott inform.eszköz, üzleti


131822
Korl.forg.képes, üzemeltetésre átadott egyéb 
gép 324 226 342 5 959 396 318 266 946


131823 Üzemeltetésre átadott egyéb gép üzleti 11 990 746 7 060 319 4 930 427
131824 Üzemeltetésre átadott egyéb gép kisértékű 1 1 0


1319112 "0"-ig leírt korl.forg.képes informatikai eszk. 11 368 327 11 368 327 0
1319113 "0"-ig leírt informatikai eszk., üzleti 8 607 560 8 607 560 0 12 525 349 12 525 349 0 2 003 228 2 003 228 0 5 382 113 5 382 113 0 254 963 254 963 0 3 326 614 3 326 614 0
1319122 "0"-ig leírt korl.forg.képes egyéb gép 11 500 290 11 500 290 0
1319123 "0"-ig leírt egyéb gép üzleti 26 685 194 26 685 194 0 6 351 955 6 351 955 0 1 417 032 1 417 032 0 1 804 203 1 804 203 0 6 348 001 6 348 001 0


13191311
Forg.képtelen,kulturális aktivált állománya, 
KNVT 76 800 76 800 0


1319162 "0"-ra leírt, korl.forg.képes járművek 7 394 000 7 394 000 0 3 166 667 3 166 667 0
1319163 "0"-ig leírt járművek, üzleti 8 463 850 8 463 850 0 5 711 000 5 711 000 0 240 000 240 000 0


1319813
"0"-ig leírt informatikai gép, üzleti, 
korl.forg.képes 597 106 597 106 0


1319822
"0"-ig leírt egyéb gép, üzemelt.átadott, 
korl.forg.képes 29 085 255 29 085 255 0


1319823 "0"-ig leírt egyéb gép, üzemelt.átadott, üzleti 11 028 290 11 028 290 0


A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek össz.: 521 447 176 143 176 464 378 270 712 28 567 502 27 357 219 1 210 283 9 614 022 7 619 180 1 994 842 7 991 913 7 558 482 433 431 62 581 045 47 592 049 14 988 996 20 325 230 17 625 166 2 700 064 399 598 328


1515 Forg.képes erdő  befejezetlen beruházása 1 014 090 1 014 090


1522
Korl.forg.képes épületek  befejezetlen 
beruházása 81 188 857 81 188 857


1511
Forg.képt.egyéb célú telek befejezetlen 
beruházásai 0 787 098 0 787 098


1513
Forg.képt.egyéb építmény befejezetlen 
beruházásai 5 816 350 5 816 350


1514
Korl.forg.képes egyéb építmények befejezetlen 
beruházásai 1 172 180 1 172 180


1521 Korl.forg.képes épületek befejezetlen felújításai 0


NAGY MIKLÓS VK. ÉS SKMGY INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT MŰV., Sport és Szabadidő KÖZPONTÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, BÖLCSŐDE
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1524
Forg.képt.egyéb építmény befejezetlen 
felújításai 6 199 957 6 199 957


1525 Forg.képes épület befejezetlen felújításai 0


1516
Forg.képes egyéb építmény  befejezetlen 
beruházása 4 867 700 4 867 700


A/II/4 Beruházások, felújítások összesen: 100 259 134 0 100 259 134 787 098 0 787 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 046 232
A/II Tárgyi eszközök összesen: (A/II/1..+A/II.4) 10 682 793 728 2 650 461 090 8 032 332 638 76 685 588 43 563 350 33 122 238 177 031 741 42 886 404 134 145 337 443 385 507 63 997 555 379 387 952 267 802 212 120 296 005 147 506 207 507 222 584 150 104 224 357 118 360 9 083 612 732


162
Forg.képes részesedések nem 
pü.vállakozásokban 560 000 310 000 250 000


162
Korl.forg.képes részesedések nem 
pü.vállakozásokban 48 006 000 48 006 000


163 Forg.képes részesedések pü.vállakozásokban 490 000 490 000
A/III/1 Tartós részesedések összesen 49 056 000 310 000 48 746 000 0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 49 056 000 310 000 48 746 000 0 0 0 48 746 000


01111192
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott vagyoni ért.jog, "0"-ra leírt 26 520 26 520 0


01111292


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott szellemi termékek, "0"-ra 
leírt 6 892 317 6 892 317 0


01111293
Vagyonkezelésbe, koncesszióba adott szellemi 
termékek, "0"-ra leírt, üzleti 3 084 365 3 084 365 0


01131112
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott informatikai eszköz 4 505 684 3 442 853 1 062 831


01131912


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott "0"-ra leírt informatikai 
eszköz 58 540 715 58 540 715 0


01131122
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott egyéb gép 30 334 815 15 429 960 14 904 855


01131922
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott "0"-ra leírt egyéb gép 33 628 951 33 628 951 0


01131923
Vagyonkezelésbe, koncesszióba adott "0"-ra 
leírt egyéb gép, üzleti 2 210 613 2 210 613 0


011311311
Forg.képtelen, vagyonkezelésbe, koncesszióba 
adott kulturális gép, KNVT 25 820 0 25 820


01131962
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott "0"-ra leírt járművek 6 600 000 6 600 000 0


011211222
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott egyéb telkek 11 137 324 11 137 324


011211322
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott épület 68 997 779 13 498 114 55 499 665


011211332
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott egyéb épület 229 778 035 79 506 259 150 271 776


011211492
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott egyéb építmény 12 143 000 2 805 574 9 337 426


011219492
Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 
koncesszióba adott egyéb építmény, "0"-ra leírt 646 500 646 500 0


A/IV
Vagyonkezelésbe, koncesszióba adott 
eszközök 468 552 438 226 312 741 242 239 697 0 0 0 242 239 697


A.)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
BEFEKT.ESZK. ÖSSZ.:(A/I+A/II+A/III) 10 763 542 298 2 682 431 658 8 081 110 640 101 250 824 66 277 455 34 973 369 177 218 391 43 073 054 134 145 337 446 982 876 66 375 333 380 607 543 268 482 862 120 913 612 147 569 250 507 577 623 150 441 467 357 136 156 9 135 542 295
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.:(eFt) 8 081 111 34 973 134 145 380 608 147 569 357 136 9 135 542


TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV TÁRGYÉV


B.) 
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.:(Ft) 0 0 0 0 5 992 754 0 5 992 754


I. Készletek 0 5 992 754
II. Értékpapírok 0
C.) PÉNZESZKÖZÖK 864 354 809 2 070 989 277 232 131 914 3 385 888 1 046 864 871 267 696


1.Hosszú lejáratú betétek
2.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 886 345 720 270 188 485 84 745 452 990 194 960
3.Kincstáron kívüli forintszámlák 863 468 464 1 350 719 88 747 47 169 2 932 898 851 904
4.Devizaszámlák 0
5.Idegen pénzeszközök 0


D.) KÖVETELÉSEK 22 941 789 3 339 992 428 999 154 377 4 056 375 637 974 31 559 506
1.Költségvetési évben esedékes követelések 11 808 265 30 445 4 056 375 637 275
2.Költségvetési évet követően esedékes 
követelések 6 637 839 2 611 998
3.Követelés jellegű sajátos elszámolások 4 495 685 697 549 428 999 154 377
4.Egyéb követelések 699


E.) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 397 445 205 659 531 834 63 078 300 431 282 862 1 781 309
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 266 297 168 747 35 014 341 600 0 0 811 658


1.Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli 
elhatárolása 232 837
2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli 
elhatárolása 33 460 168 747 35 014 341 600 0
3.Halasztott ráfordítások 0 0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F): 8 969 070 980 40 758 756 135 418 416 381 298 512 161 304 698 359 103 856 10 046 955 218


FORRÁSOK
G.) SAJÁT TŐKE 7 073 096 069 27 555 174 120 179 319 379 408 802 152 029 805 356 178 166 8 108 447 335


1.Nemzeti vagyon induláskori értéke 8 621 794 589 98 803 373 174 250 443 447 004 099 258 612 307 450 159 790
2.Nemzeti vagyon változásai 17 671 053
3.Egyéb eszközök induláskori értéke és 
változásai 534 170 497 3 144 787 1 043 897 1 893 554 617 586 2 624 671
4.Felhalmozott eredmény -2 040 151 587 -74 576 591 -51 346 075 -60 423 901 -106 010 207 -109 972 553
5.Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0
6.Mérleg szerinti eredmény -60 388 483 183 605 -3 768 946 -9 064 950 -1 189 881 13 366 258


H.) KÖTELEZETTSÉGEK 106 979 265 725 292 0 200 2 856 907 112 086 110 673 750
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1.Költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek 2 354 411 0 200 2 856 907 112 086
2.Költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek 29 048 152
3.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 75 576 702 725 292
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI 
ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0


I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0


J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 788 995 646 12 478 290 15 239 097 1 889 510 6 417 986 2 813 604 1 827 834 133
1.Eredményszemléletű bevételek passzív 
időbeli elhatárolása
2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli 
elhatárolása 33 959 767 12 478 290 15 239 097 1 889 510 6 417 986 2 813 604
3.Halasztott eredményszemléletű bevételek 1 755 035 879
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (G+H+I+J) 8 969 070 980 40 758 756 135 418 416 381 298 512 161 304 698 359 103 856 10 046 955 218


MEGNEVEZÉS Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték


Korlátozottan forg.képes vagyon 4 595 244 877 780 953 940 3 814 290 937 71 896 224 38 920 236 32 975 988 167 604 369 35 453 874 132 150 495 438 990 963 58 816 851 380 174 112 257 554 238 111 567 785 145 986 453 488 147 774 133 122 987 355 024 787
Forgalom képtelen vagyon 5 368 475 456 1 711 359 425 3 657 116 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 000 0 116 000 76 800 76 800 0
Üzleti,forgalom képes vagyon 685 839 793 176 395 255 509 444 538 27 063 685 25 853 402 1 210 283 7 122 100 5 127 258 1 994 842 7 749 750 7 316 319 433 431 4 651 644 3 184 847 1 466 797 16 466 614 14 355 245 2 111 369
Befejezetlen beruházások, felújítások 100 259 134 0 100 259 134 787 098 0 787 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kisértékű vagyonelem 13 723 038 13 723 038 0 1 503 817 1 503 817 0 2 491 922 2 491 922 0 242 163 242 163 0 6 160 980 6 160 980 0 2 886 435 2 886 435 0
Nemzeti vagyonba tartozó eszközök 
összesen: 10 763 542 298 2 682 431 658 8 081 110 640 101 250 824 66 277 455 34 973 369 177 218 391 43 073 054 134 145 337 446 982 876 66 375 333 380 607 543 268 482 862 120 913 612 147 569 250 507 577 623 150 441 467 357 136 156


Korlátozottan forg.képes vagyon 6 019 438 445 1 158 835 673 4 860 602 772
Forgalom képtelen vagyon 5 368 668 256 1 711 436 225 3 657 232 031
Forgalom képes vagyon 748 893 586 232 232 326 516 661 260
Befejezetlen beruházások, felújítások 101 046 232 0 101 046 232
Kisértékű vagyonelem 27 008 355 27 008 355 0
Összesen: 12 265 054 874 3 129 512 579 9 135 542 295


A VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG ÉS INTÉZMÉNYEK SZERINTI MEGOSZLÁSA


AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA
(Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök)
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


BEJELENTÉS 
A Képviselő-testület 2016. május 29-i soron következő testületi ülésére 


 
 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 6. pont 
szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására az Ady utcai konyha 
épületének felújítására, magastető ráépítésére. 
 
A 2017. május 24-én megküldött Hiánypótlásra felszólító levél alapján a pályázathoz 
kapcsolódó Képviselő-testületi Határozatot módosítani szükséges. 
 
Fentiek figyelembevételével a 2017. április 24-én meghozott Határozat visszavonásra kerül, 
és a kérem a T. Képviselő testülete, az alábbi Határozati javaslat elfogadására. 
 
                                                       
 
Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 6. pont 
szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására az Ady utcai konyha 
épületének felújítására, magastető ráépítésére. 
 
Megvalósítás helyszíne: 5520 Szeghalom, Ady Endre 2. szám alatti konyha, hrsz: 510/3 
 
 
A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség:  53.120.968 Ft. 
 
támogatott költségek:      Az igényelt támogatás összege:    38.518.395,- Ft (75%) 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:   12.839.466,-  Ft (25%) 
 
nem támogatott saját költség: 1.763.107,- Ft 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a beruházás megvalósításához a támogatott költségek 
saját forrásának összegét, valamint a nem támogatott saját költséget, azaz 
összesen14.602.572,- Ft-ot biztosítja a 2017., illetve a 2018. évi költségvetésében. 
 
A műszaki lebonyolítás tervezett hossza: 2017.szeptember 1.- 2018. november 30. 
ezen belül beruházás ütemezése: 







-engedélyezési eljárások: tenderdokumentáció összeállítása, tételes költségvetési kiírással 
bevont tervezők közreműködésével: 2017. szeptember-2017. decemberéig (jogerős építési 
engedéllyel rendelkezik beruházó, az építési engedély kötelmes munkáknál) 
- közbeszerzési eljárás 2018. január 1- 2018. március 
- kivitelezés: 2018. április – 2018. október (igazodva az iskola tanítási rendjéhez) 
-átadás várható ideje 2018. szeptember-október 
-pénzügyi elszámolás 2018. november- 2018. december 31. 
 
 
A finanszírozás tervezett üteme: 
A támogatás és önerő felhasználása: kivitelezési költség (támogatás felhasználása önerővel 
együtt) 53.120.968 Ft, 2017. szeptember 1 - 2018. november 30. 
A beruházás megvalósításához szükséges 
 
támogatás és önerő felhasználásának elszámolása 53.120.968 Ft   
2018.december 1. -2018.december 31. 
 
 
A fejlesztés szükségességének indoklása: 
A konyhaépület több mint 40 éve épült, az akkori kor technológiájának figyelembevételével, 
ezért felújítása rendkívül fontos. 
A NÉBIH 2016. 02. 01. napján elvégzett teszt auditon elért eredmény 61 % azaz elégséges, 
mely értékelés szintén rendkívül indokolttá tesz a felújítást. 
 
 
 
 
2017. április 5-e előtt nem került sor a beruházáshoz kapcsolódó tevékenységre. 
 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2017 évi költségvetésében 
elkülöníti, a szükséges önerőt az 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelet 2.§ (7)  b) 
„felhalmozási céltartalék” alapján a 14. sz. melléklet a 1/2017. (II.21) önk. rendelethez 21. 
sor „Felhalmozási céltartalék”  D oszlop terhére biztosítja. 
 
 
 
Határidő: pályázat hiánypótlás határideje: 2017.05.09 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
előterjesztést készítette: Nagy István 
 
 
Szeghalom, 2017. május 29. 
 
         Macsári József 
          polgármester 
 
 








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-testületének 


2017. május 29-i ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


Az alábbiakban Önök elé terjesztem Szeghalom Város Önkormányzatának 2016.évi 


zárszámadásáról szóló rendelet módosítását és annak 


 


indokolását 


 


A Képviselő-testület 2017.áprilisi ülésén fogadta el 6/2017.(IV.25.) számú rendeletét a 


2016.évi zárszámadásról. 


 


Mint közismert, önkormányzatunk, mint a "KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-


javító Önkormányzati Társulás tagja vett részt az ivóvízminőség-javító programban. A projekt 


lezárulása után a tagönkormányzatok részére a vagyont a Társulás átadta, ennek 


2016.december 31-ig történő aktiválásáról az önkormányzatoknak nyilatkozniuk kellett. A 


vagyonkiadás módjáról és a nyilvántartásba vételről/aktiválásról folyamatos volt az 


egyeztetés, a kollégák több alkalommal vettek részt szakmai konzultációkon. Az ezek 


következményeként kialakult álláspont alapján került a vagyon aktiválására, majd a 2016.évi 


zárszámadás előkészítésére és a Képviselő-testület elé történő előterjesztésére. 


 


A Magyar Államkincstár a 2017.május 8-i héten tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy az 


aktiválás és a vagyon nyilvántartása során egy adminisztrációs lépés elmaradása miatt a 


mérlegben és az eredmény-kimutatásban az adatok nem a megfelelő helyen szerepeltek.  


Hangsúlyozzuk, hogy az önkormányzat vagyonának nagyságában/mérlegfőösszegében 


az elfogadott zárszámadási rendeletben szereplő adatokhoz képest összességében változás 


nem történt, ugyanakkor a számviteli nyilvántartásainknak és a zárszámadási rendeletnek az 


egyezőségét biztosítani kell. 


[k1] megjegyzést írt:  







 2 


Fentiek alapján a 2017.áprilisában elfogadott zárszámadási rendelet 5 mellékletének néhány 


sorát - a Magyar Államkincstár elvárásainak megfelelően - módosítottuk és jelen előterjesztés 


keretében terjesztjük a Képviselő-testület elé. 


 


Szeghalom, 2017. május 16. 


 


 


 


 


Macsári József 


 


Az előterjesztést készítette: 


Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető 


 
 
 


Hatásvizsgálat 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. 
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a 
településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények működtetése, stb.).  
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen 
tartalmazza. 
Környezeti és egészségi következményei 
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a 
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem 
jelentettek a költségvetési szervek számára.  
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, 
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. 
 








 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 


……/2017. (V. 30.) 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: 
 
 


Általános rendelkezések 
 


1. §. 
 
(1) A rendelet hatálya a Szeghalom Város közigazgatási területén keletkező települési 


hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint a Szeghalom Város 
Önkormányzata és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti 
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.  
 


(2) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti 
területen a hulladékról szóló törvény szerint ingatlanhasználónak minősülnek.  
 


(3) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás a települési hulladék 
rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatás, valamint a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) által üzemeltetett szelektív 
gyűjtőpontokon elhelyezhető, a háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladék 
(és egyéb hulladékalkotók) rendszeres gyűjtésére, elszállítására irányuló közszolgáltatás. 


 
(4) Nem alkalmazható a rendelet a különleges kezelést igénylő, veszélyes hulladékokra, a 


radioaktív hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és velük összefüggő 
tevékenységre, melynek szabályait külön rendelet tartalmazza. 


 
(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek 


szabályait külön rendelet tartalmazza. 
 
 
 


2. §. 
 
 


(1) Szeghalom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a  
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében – több helyi önkormányzattal 
közösen – társulást hozott létre, Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (székhelye: 5900 Orosháza, 
Szabadság tér 4-6.,) (a továbbiakban: DAREH Önkormányzati Társulás) elnevezéssel. 







A feladat-ellátási szerződés e rendelet 1. sz. mellékletét képezi. 
  


 
(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat a hulladékgazdálkodási 


közszolgáltatási szerződés útján – esetlegesen együttműködő partner vagy 
alvállalkozók bevonásával – látja el.  


 
3. §. 


 
A hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásának rendje 


 
 


(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 települési hulladék elszállítási napjáról, illetve esetleges változásáról a 
közszolgáltató az ingatlan tulajdonost a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni. 
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.  
 


(5) 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. 
 
 


(6) 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. 


 
 


4. §.  
 


(1) A gyűjtőedényt szükség szerint, 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. 


 
(4) A hulladék szállításának minimális gyakorisága: 


a)  vegyes hulladék esetében 
aa) az ab) és ac) pontokban foglaltak kivételével heti egyszeri alkalom, 
ab) a kisvárosias lakóterületen lévő lakóingatlanok esetében heti kétszeri alkalom, 
ac) üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától szeptember 30. 
napjáig hetente egyszeri alkalom, 


b) zöldhulladék esetében 
ba) a bb) és bc) pontokban foglaltak kivételével évi tizennégy alkalom, amely során a 
szolgáltatást januárban két alkalommal, április 1. napjától november 30. napjáig 
összesen tizenkét alkalommal biztosítani kell, 
bb) a kisvárosias lakóterületen lévő lakóingatlanok esetében évi öt alkalom, amely 
során a szolgáltatást januárban két alkalommal, április 1. napjától november 30. 
napjáig összesen három alkalommal biztosítani kell, 
bc) üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától szeptember 30. 
napjáig legalább 10 alkalommal alkalom, 


c) elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (papírhulladék, valamint műanyag és fém 
csomagolási hulladék) esetében havi egyszeri alkalom; 


d) hulladékgyűjtő szigetekről az elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint üveg, 
műanyag és fém csomagolási hulladék kétheti egyszeri alkalom. 


 
(5) E rendelet alkalmazásában kisvárosias lakóterületnek minősül a Szeghalom Város 


Önkormányzat Képviselő-testületének Szeghalom város helyi építési szabályzatáról 
szóló 7/2010. (VI. 1.) számú rendeletében meghatározott övezet. 
 
 
 
 
 


5. § 
 


(1) Közszolgáltató legalább évente egyszeri alkalommal köteles a lomhulladék elszállítását 
biztosítani. 
 
(2) Közszolgáltató a lomtalanítási akció pontos idejéről a lakosságot szórólap kiküldésével és 
hirdetmény útján tájékoztatja. 
 
(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban 
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.  
 
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 







(5) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban 
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem 
helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.  
 
(6) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:  


a) vegyes hulladék;  
b) zöldhulladék; 
c) elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint műanyag, fém és üveg csomagolási 


hulladék; 
d) építési és bontási hulladék;  
e) gumiabroncs hulladék;  
f) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;  
g) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;  
h) veszélyes hulladék; 
i) elektronikai hulladék. 


 
 


6. §. 
A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 


 
 


(1) A Közszolgáltató a lakó- és egyéb ingatlanoknál keletkezett települési hulladékot 
elsősorban a közterületre kihelyezett szabványos hulladék gyűjtőedényben, vagy a 
jelen rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott zsákokban gyűjti össze és szállítja 
el a kijelölt hulladékkezelő létesítménybe.  
 


(2) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha az ingatlanhasználó 
kérelmére a szerződés szünetel, valamint ha a Közszolgáltató alkalmazottai 
megállapítják, hogy a tárolóedényben a 3. § (5) bekezdésében megjelölt anyagot, 
tárgyat helyeztek el, avagy a gyűjtőedény túltöltött, vagy ha gépi ürítésre alkalmatlan. 
A gyűjtőedény kiürítésének megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével a 
kiürítés megtagadásának alkalmával, írásos formában, beazonosítható és 
visszaellenőrizhető módon értesíti az ingatlanhasználót.  


 
(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 kötelezettséggel tartozik a 
közszolgáltató felé. Az ingatlantulajdonos tulajdonában lévő gyűjtőedény javításáról, 
esetleges cseréjéről a tulajdonos köteles gondoskodni.   


 
(4) A közszolgáltató alkalmazottjai 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)  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. 


 
(7) A Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtése céljára egy darab 120 literes, 


társasházaknál lakásarányosan 1100 l-es szabványos gyűjtőedényt térítés nélkül 
biztosít a lakosság részére. Az edény a szolgáltató tulajdonát képezi. 


 
(8)  A rendeltetésszerű használat során elhasználódott gyűjtőedényt a Közszolgáltató 


díjmentesen pótolja. Díjmentesen kerül pótlásra az ingatlanhasználó tulajdonában 
lévő gyűjtőedény akkor is, ha azt bizonyítható módon a Közszolgáltató rongálta azt 
meg, továbbá, ha a gyűjtőedényt ellopják és az ingatlanhasználó a rendőrségi 
feljelentés jegyzőkönyvét a Közszolgáltatónak 15 napon belül bemutatja.  


 
 


7. §. 
Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 


 
 


(1) A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanhasználó az ide vonatkozó hatályos 
jogszabályok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásait betartva 
köteles igénybe venni a közszolgáltatást, és eleget tenni a közszolgáltatási díjfizetési 
kötelezettségének.  
 


(2) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 
napon belül köteles bejelenteni. Az ingatlanhasználó személyének változása esetén a 
közszolgáltatás díját a Közszolgáltatóhoz történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig 
a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni. 
 


(3)  Az ingatlanhasználó, ha az ingatlana 30 napot meghaladó ideig lakatlan, a 
Közszolgáltatótól a jövőre nézve írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését.  
 


(4) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék 
elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a 
közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult.  
 


 
Záró rendelkezések 


 
 


 
(1) A rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba. 


 
 


(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete számú 
önkormányzati rendelet. 


 
 
 
Szeghalom, 2017. május 29. 
 







 
           Macsári József                                                                      Dr. Pénzely Erika 
            Polgármester                                                                                 Jegyző 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Jelen rendelet kihirdetésének napja 2017. május 30. 
 
 
 
                                                                                                        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 
2017. május 29-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mint ismeretes, a Pannon GSM Rt-vel kötött szerződés a 712 hrsz-ú ingatlan bérleti jogáról 2018. 
január 31-én megszűnik. 


A Telenor Magyarország Zrt. megkereste önkormányzatunkat újabb 10 éves szerződés megkötése 
kapcsán. A bérleti díjra nettó 1.000.000 Ft ajánlatot tett. 


A szeleskerti lakosok a már korábban bemutatott beadvánnyal éltek, kérve azt, hogy a szerződést ne 
hosszabbítsuk meg, és a torony elbontásra kerüljön. 


A helyszínen lakossági fórumot tartottunk, ahol nagy számban megjelentek a környéken lakók. 
Ezen alkalommal szóban is előadták tiltakozásukat. 


Álláspontom szerint a torony környékén élők akaratának végrehajtása az elsődleges. A szerződés 
lejárta miatt a jogviszony megszűnik, semmiféle akadálya nincsen a torony elbontatásának, amit 30 
napon belül a Telenor köteles saját költségén megtenni. Javaslom, hogy egy megfelelő, de a 
lakóterületen kívüli területet ajánljunk fel, ahová a tornyot a cég áttelepíthetné. 


HATÁROZATI JAVASLAT: 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom 712 hrsz-ú ingatlanon álló 
60 m-es antennatorony és híradástechnikai konténer elhelyezését biztosító bérleti szerződés 2018. 
január 31-i megszűnését tudomásul veszi. Ezen szerződést meghosszabbítani, vagy ezen területre új 
bérleti szerződést kötni nem kíván. Felkéri a Telenor Magyarország Zrt-t, hogy a szerződés 
megszűnését követő 30 napon belül a torony elbontásáról saját költségén gondoskodni szíveskedjen. 


Felkéri a Polgármestert, hogy lakóterületen kívül eső, megfelelő ingatlant ajánljon fel a torony új 
elhelyezése céljából. 


Szeghalom, 2017. április 6. 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                   Macsári József 
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I. Bevezetés 


 


2012. január 1-én lépett életbe a 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, melynek értelmében a szeghalmi tűzoltóság 
állami irányítás alá került. Azóta a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a BM OKF, a 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szeghalmi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség belső szabályzói, utasításai, intézkedései, parancsai alapján végzi a feladatait.  


A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a működési területén 12 település közel 42000 
fő lakosa és több mint 1100 km2-nyi területe biztonságáért felelős. A legtávolabbi település 
Zsadány, ami 32 km távolságra fekszik. Működési területünkön a Komádi Önkormányzati 
Tűzoltó-parancsokság elsődleges műveleti körzete 3 települést érint (Zsadány, Újiráz, 
Körösújfalu), valamint a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenykedik. 
Működési területünkön egy létesítményi tűzoltóság is létrejött a Henkel Magyarország Kft. 
Körösladányi Gyárában. 


 


Település Működési 
terület Műveleti körzet 


Népesség 


(fő) 


Terület 


(km2) 


Csökmő Szeghalmi HTP  1835 68,97 


Darvas Szeghalmi HTP  554 42,31 


Dévaványa Szeghalmi HTP  7622 216,55 


Füzesgyarmat Szeghalmi HTP  5665 127,23 


Kertészsziget Szeghalmi HTP  391 39,11 


Körösladány Szeghalmi HTP  4582 123,79 


Körösújfalu Szeghalmi HTP Komádi ÖT 577 25,30 


Okány Szeghalmi HTP  2643 70,62 


Szeghalom Szeghalmi HTP  9290 217,13 


Újiráz Szeghalmi HTP Komádi ÖT 530 15,47 


Vésztő Szeghalmi HTP  6680 125,70 


Zsadány Szeghalmi HTP Komádi ÖT 1636 65,87 


 
2016-os év tűzvédelmi célkitűzései, feladatai 


A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapvető rendeltetése a megye lakosságának 
élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek 
biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Fő 
feladatunk a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a 







mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények 
felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.  


A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
alárendeltségében működik és a működési területén, valamint Szeghalmi Járás területén 
felelős a fent említett feladatok végrehajtásáért. A Szeghalmi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság a BM OKF helyi szerveként működik. 


II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések 


 


1. Tűzoltási terület 
 
 


2016-ban 206 esetben érkezett riasztás a tűzoltóságra a működési területünkről. 92 
alkalommal műszaki mentést hajtottunk végre, 41 alkalommal tűzesetnél avatkoztunk be. 49 
esetben érkezett téves jelzés, elsősorban automatikus tűzjelző berendezéstől. Több 
alkalommal vonultunk ugyanazon helyszínre, ezért felhívtuk a létesítmények vezetőinek 
figyelmét, hogy kérjenek rendkívüli karbantartást a tűzjelző rendszer üzemeltetőjétől. 8 db 
utólagos jelzés érkezett a híradóügyeletre, amelyeket átadtunk a Szeghalmi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya számára. 14 esetben az egységek 
kiérkezéséig felszámolták a káreseményt, 2 esetben pedig szándékosan megtévesztő esethez 
vonultunk. 
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Káresemények 2016.


 
 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Füzesgyarmat 11 alkalommal vett részt káresemény 
felszámolásában, ahol komoly segítséget nyújtottak a hivatásos erők szakmai irányítása 
mellett. 2016. szeptember 1-től önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületként segítik a 
hivatásosok munkáját. A felszereléseik korszerűsítése a BM OKF által kiírt pályázat 
segítségével a korábbi években megkezdődött, ami 2016-ban folytatódott.  







Az egyesület az alábbi támogatási fajtákban nyújtott be pályázatot: 
 
 
Működési költség        -   242.115 Ft értékben 
Szertár felújítás        -   459.000 Ft értékben 
Oktatás         -     28.000 Ft értékben 
Védőeszköz             -     22.510 Ft értékben 
Szakfelszerelés        -   212.143 Ft értékben 
Egyéb felszerelés        -     11.232 Ft értékben 
 
Összesen:         -   975.000 Ft értékben 
 
A riasztási fokozatok megoszlása alapján 197 esetben I-es riasztási fokozatban lettek a 
káresemények felszámolva. Egy esetben lett magasabb (II-es) riasztási fokozattal felszámolva 
egy lakóháztűz Dévaványán, 8 esetben pedig utólagos bejelentés érkezett. Lakosságvédelmi 
intézkedésre egyetlen alkalommal sem volt szükség. 
 
A szabadtéri tüzek kapcsán jelentős javulást tapasztaltunk a 2016-os év során. Összesen 7 
alkalommal vonultunk saját területen szabadtéri tűzesethez. Ez a szám az előző évekhez 
(2015-14 db, 2014-32 db) viszonyítva csökkenő tendenciát mutat. 
 
Egy alkalommal tömeges esemény felszámolásában vettünk részt Okányban a működési 
területünkön, ahol a vihar és nagy szél következtében fák dőltek ki és épületek sérültek meg. 
 
A Henkel létesítményi tűzoltóságával együttműködési megállapodással rendelkezünk, amely 
alapján két alkalommal ellenőriztük őket és segítettük a szakszerű tevékenységüket. 
 
Szeghalom településen 2016-ban 25 műszaki mentés és 16 tűz felszámolásában vettünk 
részt.  
 
 


2. Polgári védelem 
 
 
Polgári Védelmi szakfeladatok elvégzését biztosító személyi és tárgyi feltételek 
 
2016-ban a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság polgári védelmi szakterületén 
személyi változás nem történt. 2015 szeptemberében a katasztrófavédelmi megbízott 
megkezdte tanulmányait (a beosztás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség megszerzése 
érdekében) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi 
Intézet katasztrófavédelmi műveletirányítási szakán. 
 
Helyi Védelmi Bizottság 
 
Rendszeresen tájékoztattuk a HVB elnököt a rendkívüli eseményekről, beavatkozásokról. A 
katasztrófavédelmi munkacsoportok tagjainak a felkészítése megtörtént, folyamatos. A 
korábbi évek gyakorlatát követve az év folyamán a BM OKF havi naptári terve alapján 
folyamatosan hajtottuk végre az HVB KVMCS gyakorlatokat.  
 
Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás 







 
A felülvizsgálat eredményeként 3 településen került módosításra a katasztrófavédelmi 
osztályba sorolás: Füzesgyarmat település II. katasztrófavédelmi osztályból, I. 
katasztrófavédelmi osztályba, Szeghalom település II. katasztrófavédelmi osztályból, I. 
katasztrófavédelmi osztályba Vésztő település II. katasztrófavédelmi osztályból, I. 
katasztrófavédelmi osztályba. 
 
Szeghalom és Vésztő település katasztrófavédelmi osztályba sorolása a lépfene 
kialakulásának nagy veszélye miatt az állategészségügy javaslatára került módosításra. 
Füzesgyarmat település a SEVESO III jogkövetése végett felső küszöbérték feletti veszélyes 
üzem (MOL Nyrt. DS Logisztika Füzesgyarmat) miatt változik. 
 
Jelenleg kettő felső küszöbérték feletti veszélyes üzem (Körösladány Henkel Mo. Kft, és a 
MOL Nyrt. DS Logisztika Füzesgyarmat) van területünkön, melyek feltétel nélküli veszélyes 
tevékenység végzési engedéllyel rendelkeznek.  
 


Fsz. Település Katasztrófavédelmi osztályba sorolás 
1. Bucsa II. 
2. Füzesgyarmat I. 
3. Kertészsziget II. 
4. Körösladány I. 
5. Körösújfalu II. 
6. Szeghalom I. 
7. Vésztő I. 


 
Veszély-elhárítási tervezés 
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén pontosításra kerültek a 
HVB szintű járási- és a települések veszély-elhárítási tervei. A fő módosítások a települések 
adataiban történő változások voltak. 
A lakosságvédelmi adattárak aktualizálása folyamatos, az átdolgozott tervek pontosítása 
jelenleg folyamatban van. 


2016-ban a BM OKF polgári védelmi főfelügyelőségének ütemterve alapján töltöttük fel a 
Helios Polgári Védelmi Nyilvántartás felületére az előírt adatokat. Az adatok pontosítása a 
rendszer figyelése folyamatos a Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon.  







Polgári védelmi szervezetek 
A jogszabály alapján megalakításra került települési polgári védelmi szervezetek létszáma 
 


Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság             


Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság            


Települési polgári védelmi szervezetek létszámadatai 


Ssz. Település 


Besorolása  
(X-el jelölni) 
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(fő) 


Ö
ss


ze
se


n 


M
eg


je
gy


zé
s 


I II III 


In
fo


ko
m


m
un


ik
ác


ió
s e


gy
sé


g 


La
ko


ss
ág


vé
de


lm
i e


gy
sé


g 


Eg
és


zs
ég


üg
yi


 e
gy


sé
g 


Lo
gi


sz
tik


ai
 e


gy
sé


g 


M
űs


za
ki


 e
gy


sé
g 


Te
le


pü
lé


si
 p


ar
an


cs
no


ks
ág


 


 Szeghalom X    24 40 10 12 74 10 170   
 


Települések közbiztonsági referensei 
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt közbiztonsági 
referensek (5 fő) 2016. évben folyamatosan felkészítéseken, tájékoztatásokon vettek részt az 
értekezletek alkalmával. A Szeghalmi Járás területén minden közbiztonsági referens 
rendelkezik az előírt képesítéssel. A referensekkel, település vezetőivel a kapcsolattartás 
folyamatos. A különböző ellenőrzéseken, felkészítéseken (belvíz, technikai eszközök, fák, 
fasorok, Pv felkészítés, közfoglalkoztatottak felkészítése, stb.) rendszeresen részt vesznek. 
 
Felkészítések, gyakorlatok 
 
A KÖVIZIG erőforrás igénye alapján a közfoglalkoztatottak felkészítése polgári védelmi 
szolgálat ellátására. 
 
Település Időpont  Helyszín 
Körösladány 2016. április 27. 0730 Körösladány    111 fő 
Szeghalom 2016. április 28. 0730 Szeghalom    220 fő 
Vésztő 2016. április 25. 0730 Vésztő    408 fő 
Füzesgyarmat 2016. április 26. 0700 Füzesgyarmat   222 fő 
 


2016 évben a felkészítést gyakorlati feladattal bővítettük ki, melyhez a KÖVÍZIG által 
biztosított szakemberek közreműködtek és mutatták be az árvízi védekezés főbb elemeit. A 
felkészítéseken összesen 961 fő vett részt.  


Települési polgári védelmi szervezet felkészítése: 
2016. november 14. és november 18. között mind a 7 település parancsnokság és 
infokommunikációs egységeibe beosztott állampolgárainak szakkiképzése került előkészítésre 
és végrehajtásra a katasztrófavédelmi megbízott, a parancsnok-helyettes közreműködésével. 
A költséghatékonyság érdekében több esetben összevontan kerültek végrehajtásra a 







felkészítések (szomszédos települések esetében.) A felkészítéseket megelőzően bonyolították 
le a közbiztonsági referensek és a kijelölt személyek az érintett települések polgári védelmi 
szervezeteibe beosztott riasztásért felelős személyek értesítési gyakorlatát.   
 
 
Járási mentőcsoportok  
 
Sárrét Mentőcsoport (SMCS) 
 
A SMCS 35 főből áll melyből 34 fő önkéntes és 1 fő hivatásos (Szabó Péter tű. zls. a SMCS 
parancsnoka). A mentőcsoportba önként jelentkezők felkészítése, valamint a mentőcsoportok 
nemzeti minősítő gyakorlata végrehajtásra került 2014. október 7-én, Dévaványán.  
2016. évben Szarvason a Megye által szervezett összevont gyakorlaton a Sárrét Mentőcsoport 
7 fővel vett részt és hajtotta végre a rábízott feladatott. 2016. december hónapban egy riasztási 
gyakorlat és felkészítés került végrehajtásra a mentőcsoport részére. 
 
Az elmúlt években több település rendezvényein jelentünk meg és hajtottunk végre 
mentőcsoport tagtoborzást, mely eredményeként Szeghalom és Körösladány településein 
megalakításra került 10-10 fővel a települési mentőszervezet. A települési mentőszervezetek 
felkészítését és minősítő gyakorlatát a közfoglalkoztatottak felkészítésével közösen hajtottuk 
végre 2016. április 27 és 28-án. A gyakorlat az árvízi mentés feladataira összpontosult.  
 


Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzések 
 
Az ellenőrzéseket az önkormányzatokkal közösen hajtottuk végre. 


2016. február hónapban a településeken - figyelembe véve a korábbi évek beavatkozás 
elemzéseinek eredményeit, és az elrendelt települési belvízvédelmi készültségi fokozatokat - a 
csapadékvíz-elvezető rendszer vízi létesítmények, záportározók célellenőrzése, vizsgálata 
került végrehajtásra. 
 


A Szeghalmi Járás illetékességi területén ellenőrzésre kerültek a települések közbiztonsági 
referenseinek segítségével az árvízi védekezésbe bevonható technikai eszközök is.  
 
2016. szeptember-október hónapokban az önkormányzatok koordinálásában és a KÖVIZIG 
szakaszmérnökségeinek közreműködésével megtörtént a településeken lévő állami és 
önkormányzati tulajdonban lévő vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata. A 
bejárásokon minden alkalommal részt vettünk. A településeken elmondható, hogy nagy 
részben rendezett és karbantartott a csatornák és védelmi művek állapota. A tavaszi ellenőrzés 
során feltárt hiányosságokat a települések pótolták, kijavították és megtették az ide vonatkozó 
intézkedéseket. 
 


Hulladékszállítás ellenőrzése 
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén folyamatos a 
hulladékszállítás figyelése, ellenőrzése, telefonon történő egyeztetés alapján. A 7 településen 
jelenleg mindenhol biztosított a hulladékszállítás. 2016-ban 6 településen történt meg a 
kijelölés a hulladékszállításra: Körösladány, Körösújfalu, Szeghalom, Vésztő, Kertészsziget 
és Bucsa. 
 







Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök felmérése  
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén a lakossági riasztó 
eszközök az önkormányzat közreműködésével, a közbiztonsági referensek bevonásával 
felmérésre kerültek november december hónapban. Változás a 2015 évhez képest sajnos nem 
történt. 


Fsz. Település Sziréna db Üzemképes/üzemképtelen 
1. Bucsa 1 - / 1 
2. Füzesgyarmat 5 5 / - 
3. Kertészsziget 1 1 / - 
4. Körösladány 2 2 / - 
5. Körösújfalu 1 1 / - 
6. Szeghalom 8 3 / 5 
7. Vésztő 2 1 / 1 


 
Hatósági feladatok  
 
59 alkalommal hatósági ellenőrzést, szemlét hajtottunk végre (hulladékszállítás ellenőrzése, 
lakosságvédelmi szirénák ellenőrzése, egyéb ellenőrzések /szúnyoggyérítés, külterületi 
vízelvezető, fák, fasorok szemléje/, vízelvezető rendszer, víztározó, záportározó ellenőrzése, 
technikai eszközök lebiztosításának ellenőrzése. Az iparbiztonsági felügyelővel, 10 
alkalommal hajtottunk végre ADR, RID ellenőrzés. Több alkalommal vettünk részt 
tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, szemlén a hatósági osztály felkérése alapján.  


 
Közösségi szolgálat koordinálása 
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományából is kijelölésre kerültek a 
Közösségi Szolgálat teljesítését koordináló személyek, illetve a mentorok. Megkerestük és 
tájékoztattuk a tűzoltóság területén működő középfokú oktatási intézményeket a Közösségi 
Szolgálat teljesítésének lehetőségével kapcsolatban. 2016. évben a Szeghalmi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságokon 14 fő teljesített közösségi szolgálatot.  
 
Összegzés, jelenlegi feladatok 
 
A Polgári védelmi szakterület a 2016. évben részére meghatározott faladatokat 
maradéktalanul végrehajtotta. 2017. év folyamán folytatjuk a köteles polgári védelmi 
szervezetek tagjainak továbbképzését. Április – júniusban tervezzük végrehajtani a 
megalakított települési önkéntes mentőcsoportok és a Sárrét Mentőcsoport közös gyakorlatát 
tovább növelve az illetékességi területünkön élő lakosság biztonságát. Folyamatos a tervek 
pontosítása, a polgári védelmi szervezetek adatainak aktualizálása, tervezett és nem tervezett 
ellenőrzések (fák, fasorok, ADR, RID stb.) végrehajtása, a HELIOS rendszer feltöltése 
aktualizálása. A hulladékszállítás folyamatos figyelése, koordinálása, napi feladatok 
végrehajtása (jelentések, RZS, KAP, Sharepoint, stb.) Tájékozódunk az időjárási 
előrejelzésekről az OMSZ honlapján, valamint a Vízügyi honlapon figyeljük a vízállás 
prognosztizálását. 
 
 
 
 
 







3. Műszaki terület 
 
 
2016-ban a Szeghalmi Hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2 db gépjárműfecskendővel és 1 db 
vízszállítóval látta el alapvető feladatait. 
2016 első felében egy új, Magyarországon gyártott RÁBA R 16 HEROS Aquadux-X típusú 
gépjárműfecskendőt kapott a tűzoltóság teljes málhafelszereléssel, ami nagymértékben javított 
a gépjárműfecskendők és szakfelszerelések átlagéletkorán.  
A korábbi években használt STEYR típusú gépjárműfecskendő megyei tartalékként teljesít 
tovább szolgálatot. 
 
A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs 
eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó rendelkezések alapján 
készítetett éves ütemterv szerint megtörtént.  
 
A tűzoltó-parancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, amely az évek során 
több árvízi védekezés alkalmával bevetésre is került. A kishajó érvényes hajólevéllel 
rendelkezik.  
 
Gépjármű málha 
 
A gépjárműfecskendőkben és laktanyákban az alap málha listában felsorolt felszerelések 
rendelkezésre állnak. A RÁBA gépjárműfecskendővel több olyan málhafelszerelés is érkezett, 
ami eddig nem állt rendelkezésre. Pl.: hőkamera, egykezes láncfűrész, légzsák leszorító. 
 
Gépjárművek javítása, karbantartása 
 
A járművek ellenőrzése, eseti javítása és időszakos műszaki megvizsgálása rendszeresen 
végrehajtásra kerülnek, melyet az üzemeltetési naplóban rögzítenek a kollégák. A 
gépjárművek meghibásodását a lehető legrövidebb időn belül jelentjük, illetve lehetőség 
szerint azokat azonnal javítjuk. 
A biztonságtechnikai felülvizsgálatok nyilvántartását folyamatosan vezetjük és az aktuális 
felülvizsgálatokat jelezzük a Békés MKI Műszaki Osztályára. 
 
Egyéni védőfelszerelések szakfelszerelések állapota, felülvizsgálata 
 
2014-ben 26 db R13-as védőruhát, valamint 15 fő gépjárművezető részére Heros Smart típusú 
könnyített védősisakot kaptunk, amelyek állapota megfelelő. Az R13-as védőruha mennyisége 
nem elég a teljes személyi állomány számára, további 27 db védőfelszerelésre lenne szükség, 
amelyet 2016. évben nem kaptunk meg. A meglévő bevetési ruhák egy része javításra szorul. 
Minden védőfelszerelés és szakfelszerelés rendelkezik a megfelelő felülvizsgálattal, azok 
lejárata előtt jelezzük felülvizsgálati igényeinket az Igazgatóság részére. A készenléti 
állomány 10 M egyenruha ellátása megfelelő.  
 
Laktanya felújítás, karbantartás  
 
2016. évben a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon nagyobb beruházás nem került 
sorra. Igény lenne a laktanya vizesblokkjának felújítására, valamint a hátsó szertárkapuk 
cseréjére. Időszerű lenne továbbá a hidegszertár külső homlokzatának és lapos tető 
szerkezetének felújítása.  







 
Munkavédelem  
 
Az időszakos és a rendkívüli munkavédelmi oktatások rendszerint megtartásra kerültek, mind 
a hivatásos, mind pedig a közfoglalkoztatottak részére.  
2016. évben 4 munkahelyi baleset történt. A felmentési napok száma összesen 155 nap volt.  
A Szeghalmi HTP-n a munkavédelmi bejárás megtörtént. Az időszakos orvosi vizsgálatok 
megtörténtek.  
 
 


4. Egyéb elvégzett feladatok 
 
 
− A személyi állományból 5 fő tartozik a HUNOR (Magyarország hivatásos erőiből álló 


nehéz városi kutató és mentő képesítéssel rendelkező szervezete) mentőszervezetbe. 
- 2016. január 1-től a hatályos jogszabályoknak megfelelően (új HSZT) a teljes személyi 


állomány további béremelésben részesült (∼5%). 
- 2016. szeptember 18-án gyermeknapot szerveztünk a Várhelyi Ifjúsági Táborban, amely 


olyan sikeres volt, hogy szeretnénk a következő években is megismételni. 
- 2016. május 6-án Tűzoltóbált tartottunk a Vidra Tanyán, aminek sikere és jó visszhangja 


után a következő esztendőkben is tervezzük megrendezését. 
- 2016-ban harmadik alkalommal lett kihirdetve a Szeghalmi Hivatásos 


Tűzoltóparancsnokság „ÉV SZEGHALMI TŰZOLTÓJA” elismerés. Az elismerés a 
Széchenyi Ödön Tűzoltó Sportegyesület támogatásával tudott megvalósulni, amely 
igazából egy erkölcsi elismerés. Nívóját az adja, hogy az állomány maga közül választja 
meg az arra legérdemesebb személyt. 2016-ban Zsombok Krisztián tű. szds. érdemelte ki a 
2015. év „Év Szeghalmi Tűzoltója” elismerést. 


- Flórián nap alkalmából Mészáros István c. tű. ftörm. elismerést vehetett át Szeghalom 
Város polgármesterétől. 


- Harmadik alkalommal került megrendezésre a Szeghalmi Tűzoltó Horgászverseny, 
Dévaványán a Tüskevár horgásztón, ahova a megye egész területéről érkeztek 
kikapcsolódni vágyók. 


- Földi Gyula tű. ftörm és Vakarcs Zsolt tű. ftörm. hősies helytállásért érdemjelet 
vehettek át a Főigazgató Úrtól, mert szabadnapjukon 2016. július 24-én, Körösladány 
Nadányi út 54. szám alatt bekövetkezett tűzesetnél tanúsítottak kimagasló helytállást. 


- Bartis Márton tű. ftörm. hősies helytállásért érdemjelet vehetett át a Főigazgató Úrtól, 
mert 2016. október 20-án, Szolnoknál bekövetkezett balesetnél tanúsított kimagasló 
helytállást. Később elismerést vett át Szeghalom Város polgármesterétől ünnepi testületi 
ülés keretei között az eddigi kiemelkedő munkája elismeréseként. 


- A hagyományoknak megfelelően a tavalyi évben is megrendezésre került a nyugdíjas 
találkozó, ahol a nyugállományú, illetve járulékos kollégák újra találkozhattak egymással 
és nyomon követhették a tűzoltóság életében történt változásokat.  


- Az előző évben is megtartottuk az állomány gyermekei számára szervezett Mikulásnapot, 
ahol a gyerekek különböző foglalkozásokon vehettek részt és találkozhattak is a 
Télapóval, aki egy-egy csomaggal kedveskedett azoknak, akik jól viselkedtek. 


- A működési területen előírt testületi beszámolókat megtartottuk. A települések 
polgármesterei, képviselő testülete egyhangúan elfogadta a beszámolóinkat és 
elégedettségüket és megbecsülésüket fejezték ki a tűzoltóság állományával szemben. 


- Számtalan alkalommal tartottunk bemutatót óvodás, iskoláskorú gyermekek számára, 
ahol megismerhették az újonnan alakult katasztrófavédelem felépítését, feladatait és 







betekintést nyerhettek munkánkba. Nagyon fontosnak tartjuk az ifjúságnevelést, ezért 
minden alkalmat igyekszünk megragadni, hogy bemutathassuk hivatásunkat a következő 
generáció számára.  


- Az új HSZT hatályba lépését követően a érettségivel nem rendelkező állomány (13 fő) 
előre lépési lehetőségei megszűntek a megfelelő iskolai végzettség megszerzéséig. 
Jelenleg 13 fő folytat iskolai tanulmányokat gimnáziumi érettségi megszerzése érdekében. 


- A Szeghalmi HTP gyakorlatok alkalmával, káresetet követően vízvételezés alkalmával 
összesen 120 alkalommal végzett tűzcsap ellenőrzést. Az ellenőrzések alkalmával 
jegyzőkönyvben rögzítettük a tapasztaltakat és a Szeghalmi KvK Hatósági Osztálya 
számára átadtuk további intézkedésre. 


 
 
 
Szeghalom, 2017. április 10. 
 
      Készítette:  
 
 
         Túri János sk. 
                   tűzoltó őrnagy 
          parancsnok 








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 
 


2017. május 23-án (kedd) 16.00 órai 
 


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


 


Az ülés helye: Művelődési, Sport és Szabadidő Központ tanácskozóterme 
(Szeghalom, Tildy u. 30.)  
 


 
Napirend: 


1./ A 2017. május 29-én tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 
2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2017. május 17. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József 
      








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


A Képviselő-testület 2017. május 29-i testületi ülésére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a 14/2014. (XII. 15.) sz. Önkormányzati rendeletével 
szabályozta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást. 
 
A helyi közszolgáltatás kötelező ellátásával kapcsolatban ez elmúlt hónapokban több jelentős 
változás történt, melynek következtében a helyi rendeletet célszerű hatályon kívül helyezni és új 
rendeletet alkotni.  Ennek alapján mellékelten beterjesztem a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról  szóló rendelettervezetet, és annak  
 


indokolását: 
 
A legfontosabb változás, hogy a feladat ellátására 2017. február 1-vel kezdődően Feladatellátási 
szerződést kötött önkormányzatunk a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással (DAREH). (az Rendelet 1. sz. melléklete) 
 
A DAREH figyelemmel a KEOP pályázat előírásaira létrehozta a kizárólagos tulajdonában álló 
DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t. 
 
Megjelent az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv is, mely többek között rögzíti a 
hulladékszállítások minimális gyakoriságát. 
Rendelet tervezetünkben ennek megfelelően került szabályozásra a szállítás gyakorisága. 
 
Az évenkénti egyszeri lomtalanítás feltételeit a DAREH Bázis által megküldött Ajánlás 
figyelembevételével építettük be a Rendelet tervezetbe. 
 
2016. április 1-jén lépett hatályba a 69/2016. (III. 31.) Kormányrendelet az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az 
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályairól, az 
előírásokat a rendelet alkotásakor szintén figyelembe kellett hogy vegyük. 
 
Az új központi rendeletek egyértelműen szabályozzák a hulladékgazdálkodási díj beszedésének 
rendjét díjalkalmazás feltételeit, személyes adatok kezelését ezért a helyi rendeletben ezeket nem 
kell szabályozni. 
 
 
 
Várható, hogy a közszolgáltatás a következő 1 évben tovább fog bővülni, ezért rendeletünket a 
közszolgáltatás bővülésével majd módosítanunk szükséges. (szelektív rendszer, zöldhulladék 
gyűjtés, szállítás, kezelés) 
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról  szóló rendeletet  a tervezetnek megfelelően fogadja el. 
 







 
 


Előzetes hatásvizsgálat 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet-


tervezethez 
 


1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet megalkotásával összhangba kerül az önkormányzati szabályozás rendszere a jogszabályi 
környezettel. 


2. Környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet szabályainak hatályosulása hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez, a 
környezetterhelés mérsékléséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodáshoz, a 
hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak megelőzéséhez, mennyiségének és 
veszélyességének csökkentéséhez, továbbá a használt termékek minél nagyobb arányban történő 
újrahasznosításához. 


3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása 
nincs. 


4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet megalkotásával összhangba kerül az önkormányzati szabályozás rendszere a hatályos 
jogszabályi környezettel. 


5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az 
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak. 


 
 
 
 
 
Szeghalom, 2017. április 11.  
 
 
Előterjesztést készítette:  
dr. Pénzely Erika jegyző 
Nagy István műszaki irodavezető 
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 
 


Macsári József  
     








Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


 
Iktatószám: 184-12/2017. 


M E G H Í V Ó 


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


2017. május 29-én (hétfő) 16.00 órára 
összehívom. 
 


Az ülés helye: Művelődési, Sport és Szabadidő Központ tanácskozóterme (Szeghalom, 
Tildy u. 30.)  
Napirend: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
2./ Vezetői beszámoló a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben végzett 
munkájáról  
3./ Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 
4./ 2016. évi zárszámadási rendelet módosítása 
5./ Hulladékszállítással kapcsolatos rendelet megalkotása 
6./ Az önkormányzati lakások bérbeadásáról szóló rendelet módosítása 
7./ Az önkormányzati bérlakások elidegenítéséről szóló rendelet módosítása 
8./ Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződés ügye 
9./ Bejelentések 
 
Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2017. május 17. 


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 2017. május 29-én tartandó ülésére 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeit a lakások és 
helyiségek bérletére vonatkozó 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: 
Rendelet) szabályozza.  
 
Az elmúlt időszakban a gyakorlatban felmerült néhány olyan élethelyzet, amelyre a hatályos 
szabályozás nem ad megnyugtató megoldást, valamint a hatályos rendeletben találhatók olyan 
adminisztrációs hibák, amelyeknek javítása szükséges. Annak érdekében, hogy a tipikus 
élethelyzetekre a helyi jogi norma reagáljon és a lakás mobilitást segítse, szükség van a rendelet 
módosítására. 
 
Összevont bizottsági ülésen korábban már kértük a bizottságok véleményét a feltett kérdésekre. 
Ennek eredményeképpen mellékelten beterjesztem a 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet és annak  
 


Indokolását: 
 
1. § 
 


A hatályos rendelkezés szerint, ha a pályázó több lakást is igényel, akkor lakásonként külön-külön 
kell a pályázati adatlapot kitölteni. Ez a gyakorlat szerint indokolatlan, megoldható egy adatlap 
kitöltésével. 
 


2-3. § 
 


Nem érdemi, hanem technikai elírás javítása. 
 


4.§ 
 
 


Szakember elhelyezése esetén a bérleti szerződés maximális időtartama 5 év lehet. Eddig időkorlát 
nem volt. 


 
 
 
 
 







 
5. § 


 
A törvényszöveghez történő igazítás. 
 


6.§ 
 
 


A hivatali éves ellenőrzés kibővül azzal, hogy a lakás odaítéléséről rendelkező bizottság 5 évente 
egyszer ellenőrzi a tényleges állapotot. 
 


7.§ 
 


A törvényi szöveghez való igazodás. 
 


8.§ 
 


A javasolt emelés 2018. január 1-től: 
 
összkomfortos lakás: 250-ről 275 Ft/m2/hó 
komfortos lakás: 200-ról 220 Ft/m2/hó 
komfort nélküli 100-ról 110 FT/m2/hó 
 
Javasoljuk, hogy 3 évente 10 %-kal „automatikusan” emelkedjék a lakbér. Ezzel ösztönöznénk a 
mobilitást. 
 


9.§ 
 


Szakember bérleti jogviszonya esetén a bérleti díj az „alapdíj” 120 %-ról 150%-ra emelkedik. Az 
adható egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó szabályok (35 % kedvezmény, mint lehetőség) nem 
változik. 
 


10.§ 
 


A pontrendszerben a pályázó által aktuálisan lakott lakásra vonatkozó paramétereket nem kívánjuk 
a jövőben figyelembe venni, alkalmazni. Új szempont lenne a családi helyzet súlyozott értékelése, 
illetve a viszonylag magasabb jövedelem többletpontozása. 
 


11.§ 
 
 


A lakbér emelésre vonatkozó rendelkezések 2018. január 1-től lépnek hatályba. Ez kellő 
felkészülést és tervezhetőséget biztosít a bérlőknek. 
 
 
Tájékoztatásképpen mellékelünk egy táblázatot, ami a javasolt emelést modellezi. 
 
 
 
 
 
 







________________________________________________________________________________________________ 
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 


 
        
 Szociális rászorultsági alapon bérlakások bérleti díjának változása   
 jelenleg (2017) 2018. január 01-től (10%-os 


emeléssel) 
2021. január 01-től (további 10 %-os 


emeléssel) 
        
 50 m2-el számolva      


összkomfortos 250Ft/m2/hó 12 500 Ft 275Ft/m2/hó 13 750 Ft 302,5Ft/m2/hó 15 125 Ft  
komfortos 200Ft/m2/hó 10 000 Ft 220Ft/m2/hó 11 000 Ft 242Ft/m2/hó 12 100 Ft  


komfort nélküli 100Ft/m2/hó 5 000 Ft 110Ft/m2/hó 5 500 Ft 121Ft/m2/hó 6 050 Ft  
        
        
        
        
 Egyéb jogcímen bérbeadott lakás bérleti díja 120%-ról 150%-ra emelkedik  
 jelenleg (2017) 2018. január 01-től 2021. január 01-től   
        
 50 m2-el számolva      


összkomfortos 300Ft/m2/hó 15 000 Ft 412,5Ft/m2/hó 20 625 Ft 454Ft/m2/hó 22 700 Ft  
komfortos 240Ft/m2/hó 12 000 Ft 330Ft/m2/hó 16 500 Ft 363Ft/m2/hó 18 150 Ft  


komfort nélküli 120Ft/m2/hó 6 000 Ft 165Ft/m2/hó 8 250 Ft 181,5Ft/m2/hó 9 075 Ft  


 
 
HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
Az önkormányzati bérlakásban élők számára (kb. 500 fő) nagy jelentőséggel bír a rendelet. A piaci 
bérleti díjakhoz közelített lakbérek igazságosabbá teszik a lakhatási költségeket. A háromévente 
kötelezően emelkedő bérleti díj arra sarkallhatja a bérlőt, hogy anyagilag megerősödve néhány év 
után saját erőből oldja meg a lakhatását, ezzel is segítve a lakásmobilitást. Ennek következménye 
lehet, hogy fokozatosan cserélődik a bérlők köre, néhány éves olcsó lakhatási lehetőséget teremtve 
az újabb rászorulóknak. A gazdasági hatás abban mutatkozhat meg, hogy nő az önkormányzat 
lakbérbevétele. Az egyértelműen látszik, hogy a lakbérfizetési hajlandóság határozottan javul. Az 
új, határozott idejű szerződések lejárta előtt a bérlők túlnyomó többsége rendezi a hátralékot. A 
szerződés lejárta kellő „ösztönző” erővel bír. A nagyarányú közmunkából származó munkabérek a 
korábbról hozott hátralékokat segítenek behajtani.  
A hivatal dolgozói számára adminisztrációs többletterhet a feladat nem jelent, személyi, tárgyi 
feltételek természetesen rendelkezésre állnak. 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
dr. Pénzely Erika jegyző 
Valastyánné Győri Piroska aljegyző                                                  Macsári József     
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 


…../2017.(V.30.) rendelete 
 


a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 28/2012.(XII.15.) 
önkormányzat rendelet módosításáról 


 
 
 
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. tv. 3. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 9. pontjában megállapított feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el. 
 


1. § 
 
A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 28/2012.(XII.15.) önkormányzati. 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A pályázó egyidejűleg több lakásra is nyújthat be pályázatot” 
 


2. § 
 
A Rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A bérlő nem veszíti el a bérleti és újabb pályázat benyújtásának jogát, ha a (3) és (4) 
bekezdésben meghatározott cselekmény elmulasztásától számított 15 napon belül igazolja, hogy a 
mulasztás önhibáján kívül történt, az akadály megszűnésétől számított 15 napon belül a bérlakásba 
beköltözik, illetve a bérleti szerződést megköti.” 
 


3. § 
 
A Rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) Amennyiben a pontszám szerint következő pályázók közül többen azonos összpontszámmal 
rendelkeznek, az a pályázó nyeri el a lakás bérleti jogát, aki az 1. sz. mellékletben szereplő 
szempontrendszer 5. és 6. pontja szerint a legtöbb összpontszámmal rendelkezik.” 
 


4. § 
 
A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A lakásbérleti szerződést az elhelyezést kérő szerv által megnevezett személlyel kell megkötni. 
A szerződés időtartamát az elhelyezést kérő szerv kérelmében foglaltaknak figyelembe vételével – 
legfeljebb 5 éves időtartamra – a Képviselő-testület határozza meg.” 
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5. § 
 
A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A bérbeadó köteles gondoskodni: 


a) az épület karbantartásáról, 
b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról és  
c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában továbbá e helyiségek berendezéseiben 


keletkezett hibák megszüntetéséről.” 
 


6. § 
 
A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Hivatal a lakások rendeltetésszerű használatát, továbbá a bérlői kötelezettségek teljesítését a 
bérlő nyugalmának zavarása nélkül, előzetes írásbeli értesítés alapján a lakásban munkanapokon 8-
16-óra közötti időben évente legalább egy alkalommal, minden év december hó 31. napjáig köteles 
ellenőrizni. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 évente 1 alkalommal valamennyi bérlakást 
helyszíni ellenőrzés során megtekint, ellenőrzi a lakásban élő személyek jogcímét, a lakás állagát. A 
bérlő az ellenőrzés lehetőségét köteles biztosítani.” 
 


7. § 
 
A Rendelet 24. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
 


8. § 
 
A Rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A szociális rászorultsági alapon bérbe adott bérlakások bérleti díja az alábbiak szerint alakul a 
komfortfokozat és az alapterület figyelembe vételével: 


a.) összkomfortos lakás     275.- Ft./m2/hó 
b.) komfortos lakás     220.- Ft./m2/hó 
c.) komfort nélküli lakás     110.- Ft./m2/hó 


(2) A bérlakások bérleti díja a jelen rendelet hatályba lépését követően 3 évente 10 %-kal 
megemelkedik.” 
 


9. § 
 
 
A Rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Egyéb jogcímen bérbe adott lakások bérleti díja az (1) bekezdésben foglaltak 150 %-a.” 
 
 
 
 







 
 
 
 
 


10. § 
 
A Rendelet 1. számú Melléklete helyébe e rendelet 1. számú Melléklete lép. 
 
 
 


11. § 
 


(1) Ez a Rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) E Rendelet 25. § (1) és (2) bekezdése 2018. január 1-vel lép hatályba. 


 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2017. május 16. 
 
 
 
 Macsári József      Dr. Pénzely Erika 
  polgármester                  jegyző 
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1. sz. melléklet a ../2017.(V.30.) számú rendelethez 
 


 
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSRA PÁLYÁZÓK 


BESOROLÁSI TÁBLÁZATA 
 
1./ Munkaviszony szerinti pontérték:  
          2 vagy több fő munkaviszonyban áll 20 pont 
          1 fő munkaviszonyban áll 10 pont 
2./ A lakáshasználat jellege és az adható pontérték:  
          Albérlet 15 pont 
          családtag, szívességi lakáshasználat 10 pont 
3./ Pályázó életkora:  
          18-25 év 5 pont  
          25-35 év 20 pont 
          35-40 év                    15 pont 
          40 év felett 10 pont 
             
4./ Szeghalmon állandó bejelentett lakóhely:  
          1-5 év 10 pont 
          5-10 év 15 pont 
          10 év felett 20 pont 
            
5./ Ha a pályázó:  
          gyermeket egyedül nevelő személy 20 pont 
          házastársával, vagy élettársával és gyermekével, gyermekeikkel él 15 pont 
          házastársával, vagy élettársával él 10 pont 
          egyedülálló 5 pont 
6./ Ha a pályázó és vele jogszerűen együttköltöző egy főre jutó nettó jövedelme a 
pályázat benyújtásának időpontjában eléri az öregségi nyugdíj legkisebb összegének: 


 


          egyedülálló esetén 250 %-át 10 pont 
          gyermeket egyedül nevelő személy esetén 230 %-át 20 pont 
          család esetén 200 %-át 15 pont 
7./ Egyéb méltányolható körülmények és a hozzájuk kapcsolódó pontérték:  
          tartós beteg, mozgáskorlátozott, rokkant 5 pont 
          mozgáskorlátozott, rokkant 5 pont 
          30 év alatti fiatal házas 5 pont 
          volt állami gondozott 5 pont 
8./ Kiskorú gyermekek száma, és az adható pontérték:  
        1 kiskorú gyermek 5 pont 
        2 kiskorú gyermek 10 pont 
        3 és több kiskorú gyermek 15 pont 
 
9./ Bizottság által megnevezett egyéb körülmény, körülményenként: 5 pont 
         
          
          
 
 







 





		ELŐTERJESZTÉS






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 2017. május 29-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 40/2017. (III. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy az Újtelep I-
IV. utcák összekötő útjának, az Újtelep V. utca I. szakaszának útépítését, a Bocskai u. 4. sz. 
alatt lévő társasház melletti közparkoló építésére, valamint a Csaba utca útfelújítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárást elindítja. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület az 41/2017. (III. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás tagönkormányzata Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Társuláshoz történő csatlakozását jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy jelen 
határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 42/2017. (III. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás tagönkormányzata a Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri a 
polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás Elnökének felhívására aláírja. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 44/2017. (III. 27.) sz.  határozatával döntött arról, hogy a Nagy 
Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (5520. Szeghalom, Nagy 
Miklós utca 2. sz.) Igazgatói (magasabb vezető) álláshelyére beérkezett pályázatot. Koczó 
Éva, Szeghalom Szabadság tér 16/B. sz. alatti lakos –jelenlegi igazgató- pályázatát elfogadja. 
A Képviselő-tesület 2017. április 01-től 2022. március 31-ig megbízza Koczó Évát a Nagy 
Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonya mellett igazgatói teendőinek ellátásával. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
Szeghalom, 2017. május 17. 
 
Tisztelettel:  
 Macsári József 


   polgármester 
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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 2017. május 29-én tartandó ülésére. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének 
feltételeit a 9/1994.(VI.27.) önkormányzati rendeletében szabályozza.  
Mellékelten beterjesztem a módosító rendeletet és annak  
 


Indokolását 
 
A jelenlegi szabályozás szerint az ingatlan bérlője megvásárolhatja az általa bérelt lakást, a lakásra 
fordított és még meg nem térített értéknövelő beruházások értékével csökkentett beköltözhető 
forgalmi értékének 80 %-án a társasházban lévő lakás esetén, 90 %-án az önálló telken lévő lakások 
esetén. 
Az összevont bizottsági ülés javaslata alapján a bérlakások értékesítését a forgalmi értéket kell 
megvalósítani. 
E változás kerül átvezetésre az önkormányzati rendeletben. 
HATÁSVIZSGÁLAT 
A rendelet módosítás várható hatásai a következők: 


1.) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: az önkormányzati lakások értékesítésére a 
lakásmobilitással szemben támasztott követelményeknek megfelelően kerül sor. 


2.) Környezet- és egészségügyi következmények: nincsenek kimutatható környezet- és 
egészségügyi hatások. 


3.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet módosítása nem jelent többlet terhet 
az adminisztrációban. 


4.) A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet módosítási folyamatok változása 
miatt szükséges. 


5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
döntés végrehajtásához nem szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi többletfeltétel.  


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet szerinti módosító rendeletet megalkotni 
szíveskedjen.  
 
Szeghalom, 2017. május 17. 
 
Az előterjesztést készítette:     
Valastyánné Győri Piroska aljegyző                       Macsári József 
                               polgármester 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 


…../2017.(V.30.) önkormányzati rendelete 
 


az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 
9/1994.(VI.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról. 


 
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 9. pontjában megállapított feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el. 
 


1. § 
 
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 9/1994.(VI.27.) 
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja hatályát veszti. 
 


2. § 
 
Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
Szeghalom, 2017. május 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Macsári József      Dr. Pénzely Erika 
  polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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


 
 
 
 
 
 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A képviselőtestület 2017 május 29. -i ülésére 


 
 


 
 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
 
 
 
Mellékelten beterjesztem a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése értelmében az átfogó értékelést 
elkészítéséhez az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, 
szóló beszámolót.  
Kérem a beszámolót, szíveskedjenek megvitatni és elfogadni. 


 
 


 
Szeghalom,  2017. május 17. 
 
 
 Macsári József 
 Polgármester 
 
 
 
 
Készítette: Teleki Sándorné szociális ügyintéző  
       Mikéné Erdei Erika. Intézményvezető  
       Tóth Julianna Intézményvezető        


      Pikó Tamás r. alezredes, Szeghalmi Rendőrkapitányság bűnügyi osztály vezetője 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése értelmében az önkormányzatnak minden év május 
31. napjáig átfogó értékelést kell készíteni gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. Az értékelés kötelező tartalmi 
követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete rögzíti.  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának 2016. január 1. és 2016. december 31. napja közötti 
időszakban végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenysége az alábbiakban kerül 
bemutatásra.  
 
 
 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira  
 
Szeghalom város állandó lakosság száma a 2016. december 31-i adatok alapján 9158 fő  
 
Korcsoportos bontás:  
 0-2 éves korosztály: 258 fő  
 3-5 éves korosztály: 233 fő  
 6-13 éves korosztály: 628 fő  
 14-17 éves korosztály: 365 fő  
 18-25 éves korosztály: 910 fő  
 26-62 éves korosztály: 4968 fő  
 63-feletti korosztály: 1796 fő  


 
A 0-18 éves korosztályhoz tartozók száma 1484 fő, mely az állandó népesség 16 %-át jelenti. 
 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása  
 
A Gyvt. 14.§-a értelmében a gyermekek védelme a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, 
valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő 
védelmének biztosítására irányuló tevékenység.  
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.  
 
 


- Pénzbeli, természetbeni ellátások  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  
Szociális rászorultság alapján a jegyző által megállapítható ellátás. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, 
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív 
kedvezményére, természetbeni támogatásra, továbbá a külön jogszabályokban meghatározott 
egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.  
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Az ellátottak számának alakulását, korcsoportos-és gyermekszám alakulását az alábbi táblázat 
mutatja:  


Megnevezés 


2016 
december 31-
én 
nyilvántartott 


0-2 
éves 


3-5-
éves 


6-13 
éves 


14-17 
éves 


18 
évesnél 
idősebb 


Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők száma 


292 29 36 141 68 18 


Ebből Hátrányos 
helyzetűek 135 14 16 66 32 7 


Szülők alacsony iskolai 
végzettsége miatt 128 14 16 61 30 7 


Szülők alacsony 
foglalkoztatottsága miatt 7     5 2  
Megállapított 
Halmozottan Hátrányos 
helyzetűek  


14  1 2 6 4  1 


Szülők alacsony iskolai 
végzettsége + alacsony 
foglalkoztatottság miatt 


14  1 2 6 4  1 


Szülők alacsony iskolai 
végzettsége és elégtelen 
lakókörnyezet, ill. 
lakáskörülmények miatt 


          


Családok száma, HH 
gyermek 69           


Családok Száma HHH 
gyermek 8           


 
2016.12.31-én a kiskorú népesség 10 %-a részesült ezen ellátási formában. Az állandó 
lakosság számát tekintve a 0-2 éves korcsoport 11 %-a, 3-5 éves korcsoport 15 %-a, 6-13 éves 
korcsoport 22 %-a, a 14-17 éves korcsoport 18 %-a, a 18-25 éves korcsoport 1 %-a részesült 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.  
2016. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására nem került  
sor.  
 
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága  
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,  
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni 
támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható 
Erzsébet-utalvány formájában. Az utalvány értéke gyermekenként: 5.800 Ft.  
 
2016. augusztusában és 2016. novemberében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők természetbeni támogatása:  
 
- 2016 augusztus:  
Kiskorú gyermek száma: 288 fő, Nagykorúak száma: 17 fő  
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Természetbeni támogatás összege: 1.769.000,-Ft 
- 2016 november: 
Kiskorú gyermek száma: 284 fő, Nagykorúak száma: 11 fő  
Természetbeni támogatás összege: 1.711.000,-Ft 
 


- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj  
Szeghalom Város Önkormányzata 2016. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási  
Ösztöndíj Pályázathoz, amely a szociális helyzetük miatt rászoruló nappali tagozatos 
egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó 
fiataloknak a tanulmányok megkezdését követően nyújt rendszeres anyagi támogatást.  
2016-ben 1 fiatal felnőtt részére biztosított ösztöndíjat az önkormányzat, e célra 
költségvetéséből 50 ezer forintot használt fel.  
 


- A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben résztvevő diákok támogatása  
2016-ben január 01-től júniusig, szeptembertől decemberig átlagban 18 db/hó buszbérletet 
fizettünk ki összesen 180.635,-Ft forint összegben.  
 


-  Szünidei gyermekétkeztetés 
 A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 


képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést  a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 
ingyenesen biztosít.  A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az a 
bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek 
számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt 
valamennyi munkanapon. A nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári 
szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév 
rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő 
kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 


 


megnevezés 


Kötelezően biztosított étkezésben 
részülő 


Összesen Hátrányos 
helyzetűek 


Halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 


Szünidei étkezést kérelmezők 
száma 37 5 42 


Életkori 
bontásban 


0-2 éves    
3-5 éves 3  3 
6-13 éves 26 4 30 
14-17 éves 8 1 9 


Szünidő típusa 
szerint 


tavaszi 6  6 
nyári 30 5 35 
őszi 13 2 15 
téli 14 2 16 
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Az étkezést a Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja saját konyha 
működtetésével biztosítja, elsősorban helyben történő kiszolgáltatással. 
Az étkeztetett gyermekek száma 2016. évben 696 fő, ebből 28 fő bölcsődés, 213 óvodás, 426 
fő általános iskolás, 13 fő középiskolás, 17 fő kollégiumi ellátásban részesül.  
 
Az ingyenesen étkezők átlagos létszáma 388 fő, 50%-os kedvezményben részesülők száma 86 
fő. 
 
 
3. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a 
fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a 
bűnelkövetés okainak bemutatása. 
 


- A 2016 évre vonatkozóan ( Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója): 
 


2016 évben Szeghalom Városban gyermekkorú személy bűncselekményt nem követet el. 
Fiatalkorú személy 4 esetben követett el bűncselekményt. Ebből 1 ügyben súlyos testi sértés 
bűntett elkövetése, 2 ügyben közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, 1 esetben pedig 
garázdaság vétsége miatt került sor a fiatalkorú személyek gyanúsítottként kihallgatására. 
A bűncselekmények okai között 2 esetben a személyes konfliktus erőszakos megoldása, 2 
esetben a közlekedési szabályok be nem tartása volt kimutatható. 3 elkövető esetében a 
szeszes ital fogyasztás is szerepet játszott. 
 
 
4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások  
bemutatása  
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat részletesen a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza.  


 
 
- Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
 


A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde a 2016/2017 nevelési évben 12 óvodai és 3 
bölcsődei csoporttal működik 4 feladat-ellátási helyen. 
A férőhelyek száma összesen: 300 fő óvoda, 40 fő bölcsőde 


Óvodák férőhelyei és a felvett gyermekek száma 
 Tündérkert 


óvoda 
Szivárvány 


óvoda 
Mesevarázs 


óvoda 
Lurkó Bölcsőde 


Felvehető 
gyerekek száma 


125 fő   75 fő 100 fő 40 fő 


2016/17 nevelési 
évben felvett 
gyermekek 
száma (2017. 
májusi adatok) 


119 fő   54 fő  95 fő 40 fő 


SNI 4 fő  2 fő 3 fő - 
HH- HHH 3 – 0 fő 11 – 4 fő  2 - 1 fő 1 – 0 fő 
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A 2016/17 nevelési évben minden gyermeket felvételre került.  


Az óvodákban már évek óta nincs túljelentkezés, azonban a nevelési év közben a bölcsődébe 
felvehető gyermekek száma korlátozott.  A felvételt legtöbb esetben úgy tudjuk biztosítani, ha 
év közben a három éves kort betöltő gyermekeket átvesszük a bölcsődéből. 


Az óvoda humán erőforrása: 


Tündérkert óvoda:  1 + 10 fő óvodapedagógus diplomával rendelkezik 
                               1 fő pedagógiai asszisztens 
                               5 fő dajka 
                               1 fő óvodatitkár 


Szivárvány óvoda: 6 fő óvodapedagógusi diplomával rendelkezik 


                               2 fő pedagógiai asszisztens 


                               3 fő dajka 
 
Mesevarázs óvoda: 7 fő óvodapedagógusi diplomával rendelkezik 
                               1 fő  abszulatórium 
                               1 fő pedagógiai asszisztens 
                               4 fő dajka 
 
Lurkó bölcsőde:     6  fő kisgyermeknevelő    
                               2  fő technikai dolgozó                        
   
Jövőre vonatkozó javaslatok:  
A meglévő óvodapedagógusok szakirányú szakvizsgás továbbképzése az eltérő 
szociokulturális környezetből érkező gyermekek magatartás és viselkedés problémáinak 
vonatkozásában. 
 
Tárgyi felszereltség: 
Az óvodák felszereltsége megfelelő.  
Az udvari játékok a szivárvány óvodát kivéve, megfelelő állapotban és mennyiségben állnak a 
gyermekek rendelkezésére, a folyamatos ellenőrző vizsgálatokat szem előtt tartva 
 
Jelzőrendszer: 
Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 
megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal és a 
gyámhivatallal, illetve szükség esetén a gyermek érdekében a jegyzőhöz fordul. . 
A jelzőrendszer tagjainak kapcsolata folyamatos és rendszeres, eseti megbeszélésekre, illetve  
Konzultációkra járunk , ahol megbeszélésre kerülnek az aktuális problémák. 
Felelős: intézményvezető, gyermekvédelmi felelős. 


A gyermekek a nap jelentős részét az óvodában töltik, ezért a hátrányos és a veszélyeztetett 
helyzetű gyermekek könnyebben „kiszűrhetők”. Az óvoda a gyermekvédelem egyik fontos 
jelző intézménye. Alapvető feladatunk felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető 
okokat. Családlátogatások, családi körülmények folyamatos nyomon követése, valamint 
rendszeres fogadó órák szolgálják ezt a faladatot. Nagyon fontos a szülőkkel a bizalmas 
kapcsolat és a gyakori kölcsönös párbeszéd kialakítása. Segíti a kapcsolatépítést a szülők 
bevonása az intézmény életébe. 
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Lurkó Bölcsőde 
Bölcsődénk 40 férőhelyes, három csoporttal működik, két gondozási egységben. 
                  Katica csoport – 14 gyermek 
                  Pillangó csoport – 12 gyermek 
                  Napocska csoport – 14 gyermek 
A Gyvt. 40§. 2. bekezdése alapján, egy csoportban legfeljebb 12 gyermek gondozható, ha van 
közöttük 2 éven aluli, ebben az esetben a gyermekek óvodába való átvételével próbáljuk 
megoldani a férőhely biztosítását. 
Az utóbbi időben jellemző, hogy várólistát kell biztosítani a jelenlegi 40 férőhely megléte 
miatt, mivel egyre több 1 éves kor körüli gyermek felvételét kérik a szülők munkába állás 
miatt. Tervezzük egy új csoport beindítását a következő tanévtől. 
A bölcsőde épületének egy része, és a játszóudvar kerítése felújítás alatt van. 
 
 
A nyári zárvatartás: 


Feladat ellátási hely neve : 2017. évi nyári zárási idő Nyitási idő: 
   
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
Petőfi u. 1. 


2017. június 19 - július 14-ig 
  


2017. július 17. 


Szivárvány  Óvoda feladatellátási hely 
Újtelep III. u. 15. 


2017. július 31 - augusztus 18-ig 
 


2017. augusztus 21. 


Mesevarázs Óvoda feladatellátási hely 
Fáy u. 12. 


2017. július 17 - augusztus 11-ig 
 


2016. augusztus 14. 


Lurkó Bölcsőde  
Kossuth u. 5.  


Nem zár be.  


 
A gyermekek fogadásának tervezett rendje: 
 


• 2017 június 19- július 14-ig a Mesevarázs óvoda fogadja a Tündérkert 
óvodába járó gyermekeket. A Szivárvány óvoda nyitva tart. 


• 2017 július 17- augusztus 11-ig a Tündérkert óvoda fogadja a 
Mesevarázs óvodába járó gyermekeket. A Szivárvány óvoda nyitva tart 
július 28-ig 


• 2017. július 31- augusztus 18-ig  a Tündérkert óvoda fogadja a  
Szivárvány óvodába járó gyermekeket. 


• 2017. augusztus 21-től minden feladatellátási hely nyitva tart és fogadja  
a gyermekeket. 
 
 
 


- Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
 
 


Feladatellátás, jogszabályi háttér, szakmai környezet, működési feltételek 
Szolgálatunk ellátott feladatok köre nem változott az elmúlt évekhez képest: családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtunk.  
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 







8 
 


a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás.  A családsegítés keretében biztosítani kell: 


- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 


továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
- a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 


konfliktusok megoldásának elősegítését, 
- a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos 


készségfejlesztést, 
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 


problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve 
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 


- a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 
szolgáltatásokat. 


 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Tevékenysége során:  


- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét,  


- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedést,  


- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
- felkérésre környezettanulmányt készít, 
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 


 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése érdekében: 


- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 


- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 


- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a 
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának 
szervezése, 


- a szabadidős programok szervezése, 
- a hivatalos ügyek intézésének segítése. 


 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében: 


- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 


- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,  
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- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 
gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 
lehetőségéről. 


 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 


-  a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális 
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező 
működési zavarok ellensúlyozását, 


- családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés 
és a kapcsolattartás esetében, 


- kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség 
esetén személyes közreműködéssel is segíteni, szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 
egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 


 
A szakmai munkánkat az 1993. évi III., szociális szolgáltatásról és szociális ellátásokról 
szóló, továbbá 1997. évi XXXI., a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései szerint végezzük. A működéshez 
szükséges alapdokumentumok az intézmény székhelyén eredeti példányban, az telephelyen 
másolati példányban állnak rendelkezésre. Szolgálatunk továbbra is integrált formában 
(Szeghalom, Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) működik Szeghalom 
Kistérség egyes településeinek társulási kötelékében. Az intézmény fenntartója Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás. 2016-ban viszont jogszabályi előírásoknak megfelelően 
szervezeti átalakulások valósultak meg. Mint minden járásszékhely településen, Szeghalmon 
is felállt a család- és gyermekjóléti központ, melynek tevékenysége a járás összes településére 
kiterjed. Feladatuk a hatósági ügyekben érintett gyermekekkel folytatott segítő munka 
koordinálása, a hatósági ügyek előkészítése. A szeghalmi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
a Család- és Gyermekjóléti Központba integráltan működik, a már fent említett Szeghalom, 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részeként.  
  


Személyi feltételeket tekintve Szeghalom településen 2 fő felsőfokú szociális végzettséggel 
rendelkező (szociális munkás és szociálpolitikus) családsegítő látja a szociális segítőmunkát. 
Intézményünkben hétfői napokon pszichológus munkatárs állt a lakosság rendelkezésre. A 
szeghalmi, hatósági ügyekben érintett gyermekek ügyeit két fő esetmenedzser – 
végzettségüket tekintve szociálpedagógusok – koordinálja, aki a járás más településein is 
látnak el feladatokat.  


2016. év tapasztalatai 


A beszámoló további részeinek Szolgálatunk statisztikai adatai, illetve a jelzőrendszeri tagok 
által megküldött kérdőívek szolgálnak alapjául. 


Az 1. táblázat a Szolgálatunkhoz forduló kliensek számát mutatja. A hatósági ügyekben 
érintett igénybevevők eltekintve a szolgáltatás igénybevétele önkéntes együttműködésen 
alapul. Amennyiben a probléma megoldása több találkozást vesz igénybe, együttműködési 
megállapodás kötésére, majd cselekvési terv készítésére kerül sor, melyben a probléma 
megoldására irányuló lépések, feladatok szerepelnek. A gyermekjóléti alapellátásban történő 
gondozás jelzőrendszeri tagtól érkezett jelzésre indul. Amennyiben a veszélyeztetettség 
elhárítása önkéntes együttműködés keretein belül nem hárítható el, a családsegítő 
megkereséssel, illetve védelembe vételi javaslattal az illetékes Család- és Gyermekjóléti 
Központ felé, ahol esetmenedzser munkatárs kapcsolódik be a folyamat koordinálásába. A 
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továbbiakban részletesen kifejtésre kerül az esetmenedzser és családsegítő munkatárs 
munkája.  


Számos olyan eset van, amikor a kliens egyszeri találkozással lezárható problémával keres 
meg minket. Ezek többségében jellegüket tekintve ügyintézésben történő segítségnyújtás, más 
ellátásokhoz való hozzáférés elősegítése, közvetítés, tanácsadás.  


 


A 2. táblázat azon kliensek problémáit szemlélteti, akikkel rendszeres kapcsolatban állunk. 
Gyakori a magatartás-, teljesítményzavar, mely kategória iskolai mulasztásokat, iskolán kívül 
és belül megnyilvánuló magatartásbeli problémákat, deviáns viselkedést foglalja magában. Az 
általános iskola által megküldött beszámolójából is kiderül, hogy az észlelt problémák között 
szerepelnek a viselkedésproblémák és a mulasztások a higiéniai problémák mellett. 


 2016-ban 9 bűncselekményt elkövetett fiatal volt gondozásunkban. Ezen problémák a 
Rendőrség munkatársainak tapasztalatai szerint is a nem megfelelő családi és anyagi háttérre, 
indulatkezelési problémákra vezethető vissza.  A 9 fiatalból 5 esetében egyszeri elkövetésről 
volt szó, 4 fiatalnál viszont sajnos megismétlődtek a törvényellenes cselekmények. Jellegüket 
tekintve ezek lopás, verekedés, garázdaság, kábítószer birtoklása voltak. Anyagi nehézségek 
változatlanul jelen vannak gondozott családjaink életében is. A szegénység problémájával a 
védőnők is találkoznak, tapasztalataik szerint nem minden esetben tudják a rászoruló családok 
kornak megfelelően táplálni a csecsemőket, kisgyermekeket.  


Egyre több a felbomló, újraszerveződő családok száma, ahol a különvált szülők között 
megoldatlan konfliktus gondot okoz a kapcsolattartás megvalósulásában, illetve negatív 
hatással van a gyermekek mentális állapotára is.  


Megállapodással ellátott igénybevevőink nagy része családban él, alacsony iskolai 
végzettséggel bír, és munkaviszonyban áll, amely a legtöbb esetben közfoglalkoztatást jelent. 
Ezen családokban nevelkedő gyermekek motivációja alacsony 
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1. táblázat: Igénybevevők száma 2016-ban (nem forgalmi adat) 
 


 


A probléma típusa 


Személyek 


száma 


elsődleges 


probléma 


szerint 


Problémák 


halmozott 


száma 


0-17 


éves 


18- 


éves 


0-17 


éves 


18- 


éves 


Életviteli  0 3 2 0 


 ebből szenvedélybetegség 0 2 0 0 


Családi-kapcsolati konfliktus 14 14 7 3 


Családon belüli bántalmazás 0 0 0 0 


Elhanyagolás 0  8  


 ebből oktatási, nevelési elhanyagolás 0  4  


Gyermeknevelési 9 27 3 6 


Igénybevét


el módja 


Nem, 


életko


r 


0-2 éves 


3-5 éves 


6-13 éves 


14-17  


18-24  


25-34 


é
 


35-49  


50-61 


é
 


62 évnél 


idősebb 


Ö
sszesen 


C
saládok 


szám
a 


Együttmű-


ködési 


megállapod


ás alapján 


Férfi 6 3 9 
1


6 
0 1 5 1 1 42  


Nő 2 4 5 
1


5 
3 7 


2


8 
3 0 67  


Összesen 8 7 14 
3


1 
3 8 


3


3 
4 1 109 49 


Tanács-


adottként 


megjelent 


          23 14 


Egyszeri 


alkalommal 


megjelent 


 6 2 4 
1


3 


1


4 
18 


3


6 
35 28 156 142 


Összesen           288 205 
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Gyermekintézménybe történő beilleszkedési nehézség 0  0  


Magatartászavar, teljesítményzavar 28  1  


Fogyatékosság 0 0 0 0 


Lelki-mentális 3 0 1 0 


Egyéb egészségi probléma 0 0 1 0 


Foglalkoztatással kapcsolatos 0 0 0 0 


Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 5 6 3 10 


Ügyintézéssel kapcsolatos 0 0 0 0 


Információkéréssel kapcsolatos 0 0 0 0 


Egyéb 0 0 0 0 


Összesen 59 50 30 19 


2. táblázat: Problémák típusai megállapodással rendelkezők gondozottjaink körében 
 


A szakmai tevékenységek számának alakulását mutatja 3. táblázat. Magas értéket mutat a 
szociális segítő tevékenység, amely gondozási folyamat során megvalósuló kontaktokat 
foglalja magában. 2016-tól jogszabály írja elő a családsegítő számára a kötelezően a havi 3 
személyes találkozást a megállapodással rendelkező kliensekkel. Ez nincs összhangban a 
gyakorlati munkával, hiszen vannak helyzetek, amelyek többet, míg mások kevesebb 
találkozást igényelnek. A szociális segítő tevékenységhez szervesen kapcsolódik az 
információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetés, amelyek szintén magas számokat 
mutatnak. Szolgálatunk adományok továbbításával igyekszik enyhíteni a rászorultakon. 
Ennek érdekében folyamatosan gyűjtjük az adományokat a lakosságtól, valamint a Védőnői 
Szolgálat is nagymértékben segít minket ebben a tevékenységben. Egy jó segítő kapcsolat 
kialakítását is elősegíti, ha klienseinket nemcsak tanácsokkal látjuk el és elvárásainkat 
fogalmazzuk meg velük szemben, hanem kézzelfogható segítséget is tudunk nyújtani.  


A nyár folyamán három napos kiránduláson vehettek részt a gondozásban lévő, illetve 
hátrányos helyzetű gyermekek, ami nem valósulhatott volna meg a Szeghalmi Szociális 
Egyesület anyagi támogatása, és tagjainak önkéntes munkája nélkül.  


 


Megnevezés Szakmai 
tevékenységek 


halmozott 
száma 


Szolgáltatásban 
részesülők 


száma 


Információnyújtás 328 288 
Segítő beszélgetés 936 132 
Tanácsadás 172 132 
Ügyintézéshez segítségnyújtás 288 133 
Konfliktuskezelés 8 22 
Kríziskezelés 0 0 
Közvetítés más ellátásokhoz 54 37 
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Szociális segítő tevékenység 1968 60 
Esetkonferencia 16 23 
Esetmegbeszélés 52 59 
Csoportmunka 0 0 
Egyéni és csoportos készségfejlesztés 22 3 
Közösségfejlesztés 0 0 
Környezettanulmány elkészítésében való 
közreműködés 


5 5 


Családlátogatás 658 148 
Adományközvetítés 96 57 
Mediáció 5 2 
Kapcsolattartási ügyelet 25 15 
Családterápia 0 0 
Pszichológiai tanácsadás 47 7 
Jogi tanácsadás 0 0 
Iskolai szociális munka 0 0 
Összesen 4680 1123 


3. táblázat: Szakmai tevékenységek száma 
 


A következő táblázat a jelzőrendszer által küldött jelzések számát szemlélteti. Gyermekjóléti 
alapellátásban történő gondozás az esetek többségében jelzésre indul. Fontos, hogy a jelzés 
írásban történjen, és pontos adatokat tartalmazzon, illetve, hogy a jelzett probléma és a 
megoldására tett lépések is részletesen kifejtésre  kerüljenek. Ez a segítő szakember munkáját 
segíti elő. Szolgálatunk nyilvántartása megegyezik a jelzőrendszeri tagok által küldött 
adatokkal, köznevelési intézmény esetében valamivel magasabb, mivel más település 
középiskoláiból is kapunk jelzéseket. Jelzés beérkezését követően 3 munkanapon belül 
felvesszük a kapcsolatot a klienssel és 15 napon beül az esetvisszajelzést is megküldjük a 
jelzést tevő felé. A kliensnek iratbetekintési joga van, illetve írásban másolatot is kérhet. A 
jelzést tevő kérheti adatainak zártan kezelését, ám a jelzés tartalmát ismertetnünk kell. 


 


Megnevezés 0-17 
évesekkel 


kapcsolatosan 
küldött 
jelzések 
száma 


Nagykorú 
személyekkel 
kapcsolatosan 


küldött 
jelzések 
száma 


Egészségügyi szolgáltató 13 2 
 ebből védőnői jelzés 13 2 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók 2 0 
Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók 0 0 
Átmeneti gondozást biztosítók 0 0 
Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti 
szállása 


0 0 


Köznevelési intézmény 38 0 
Rendőrség 10 23 
Ügyészség, Bíróság 0 0 
Pártfogó felügyelői szolgálat 0 0 
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Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy 1 0 
Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet 0 0 
Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi 
szervezet 


0 0 


Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő 0 0 
Gyámhivatal 3 0 
Munkaügyi hatóság 0 0 
Katasztrófavédelem 0 0 
Közüzemi szolgáltatók 0 0 
Összesen 67 25 
 a jelzésekkel érintett személyek száma 57 23 


4. táblázat: A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 
 


 


Ahogy azt már korábban említettem 2016-ban jelentős változások valósultak meg a 
gyermekjóléti szolgáltatásban. Az önként, alapellátásban gondozott kliensekkel a családsegítő 
munkatárs foglalkozik, de ha a gyermekek veszélyeztetettsége nem hárítható el ily módon, 
javaslattal él a Család- és Gyermekjóléti Központ felé, ahol az érintett család ügyében 
esetmenedzser kerül kijelölésre, aki koordinálja a családdal történő további munkát. 
Esetkonferenciát szervez, melyen javaslat születhet a gyermekek védelembe vételére, 
amelyről a gyámhatóság dönt. A védelembe vétel elrendelésével gondozási-nevelési terv 
készül, mely meghatározza a gondozási folyamatban részt vevők teendőit. Az esetmenedzser 
koordinálja család gondozását, dönthet úgy, hogy a gondozásba bevonja a családsegítő 
munkatársat, aki továbbra is szociális segítő tevékenységet folytat. A lenti két táblázat a 
Család- és Gyermekjóléti Központ adatait tartalmazza a szeghalmi, hatósági ügyekben érintett 
gyermekeknek vonatkozásában. Sajnos előfordul, hogy a védelembe vétellel sem szüntethető 
meg a gyermekek veszélyeztetettsége, ekkor kerülhet sor a gyermekek ideiglenes hatályú 
elhelyezésére és/vagy nevelésbe vétel elrendelésére. Az esetmenedzserek tehát a hatósági 
ügyekben érintett gyermekekkel foglalkoznak. 


 


Tevékenység 


Hatósági 
intézkedésekhez 


kapcsolódó 
tevékenységek 


száma 


Hatósági 
intézkedésekhez 


kapcsolódó 
tevékenység 
keretein beül 


ellátott 
kiskorúak 


száma 
Szociális segítő tevékenység 269 55 
Esetkonferencián részvétel 55 68 
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 3 7 
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 30 49 
Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való 
részvétel 1 6 


Családlátogatás 550 66 
Környezettanulmány készítésében való közreműködés 27 19 
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Környezettanulmány készítése önállóan 64 80 
Egyéb 249 64 
Összesen 1230 414 


5. táblázat: A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereinek Szeghalom 
településen végzett tevékenységeinek száma 


 


 Védelembe 
vett 


Ideiglenes 
hatállyal 


elhelyezett 


Nevelésbe 
vett Utógondozás Összesen 


Összes 
érintett 34 0 31 1 66 


0-2 éves 3 0 1 1 5 
3-5 éves 8 0 5 0 13 
6-13 éves 11 0 20 0 31 
14-17 éves 12 0 5 0 17 
Hátrányos 
helyzetűnek 
minősített 


    35 


Halmozottan 
hátrányos 
helyzetűnek 
minősített 


    31 


6. táblázat: Szeghalom településen hatósági intézkedésben érintett gyermekek száma 
(2016.12.31. napi állapot) 


  


A Család- és Gyermekjóléti Központban 2016. szeptember 06-án és 21-én végeztek 
ellenőrzést a BMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály munkatársai, akik általában véve az 
intézmény működését rendben találták, kirívó problémákat nem tártak fel. 


 


A jelzőrendszeri tagok értékéléseinek összesítése, javaslatok 


 


A beszámoló megelőző részeiben - problémák, jelzések – már kitértem a jelzőrendszeri tagok 
által tapasztaltakra is. Nagy örömünkre szolgál, hogy minden jelzőrendszeri tag a közös 
munkát, együttműködést pozitívan értékeli. A visszajelzéseket olvasva kirajzolódik 
számomra, hogy nemcsak a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem területén, de más 
rendszerekben is jellemző a szakemberhiány. Ugyanakkor egyre több a fokozott odafigyelést 
igénylő gyermek és fiatal. Jelenleg, 2017.05.15-én sem intézményünkben, sem az óvodában, 
sem az iskolákban nem áll rendelkezésre pszichológus szakember. 


A jövőre vonatkozóan a még hatékonyabb munka érdekében, valamint gyermekek 
helyzetének érdekében az alábbi javaslatok fogalmazódtak meg: 


- gyakoribb találkozások a problémás esetek átbeszélése és megoldáskeresés céljából; 
- nevelési fórum létrehozása szülők számára; 
- óvodapszichológus alkalmazása; 
- pedagógiai asszisztensek alkalmazása a nehezen kezelhető gyermekek mellé; 
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- több bölcsődei férőhely létesítése; 
- gyors információáramlás; 
- felső tagozaton gyenge tanulmányi eredményt elérők napközire történő kötelezése. 


 


A fenti javaslatok mind nagyon hasznosak és értékesek számunkra, ezek figyelembevételével 
igyekszünk jövőbeni munkánkat is szervezni.  


További javaslatként merült fel családok vagy gyermekek átmeneti otthonának működtetése, 
mellyel sok ideiglenes hatályú elhelyezés lenne megelőzhető: probléma megoldásáig a szülők 
biztonságban és a közelükben tudhatnák gyermekeiket. Kézzelfogható segítséget jelenthet – a 
gyermekek családból történő kiemelése helyett - azon családoknak, akik önhibájukon kívül 
kerültek krízishelyzetbe.  


A lakásfenntartási támogatás megszűnésével szűkült a védendő fogyasztói státuszra 
jogosultak száma a nehéz anyagi helyzetű családok körében. Egy minimális összegű, 
hosszabb távra nyújtott, lakhatási célú települési támogatás megoldást jelenthet. Ezen 
ellátásnak nem az összege lenne releváns, hanem az általa igényelhető védendő fogyasztói 
státusz, mely tartozás-felhalmozódás esetén részletfizetési lehetőséget, előre fizetős óra 
felszerelését teszi lehetővé, megelőzve ezzel a szolgáltatás kikapcsolását. 


 


Mint minden évben, 2016-ban is munkánkat igyekeztünk a jogszabályok előírásainak 
megfelelően és kliensek érdekeit figyelembe véve végezni.  


 


Melléklet  


(a jelzőrendszeri tagok beszámolói Szeghalom településre vonatkozóan) 


1. számú melléklet: Védőnői Szolgálat beszámolója 
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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kérem, hogy az előterjesztett beszámolót vitassák meg és építő javaslataikkal a jövőben is  
támogassák gyermekeink védelmét ellátó szervek, személyek munkáját.  
 
 
Szeghalom, 2016. május 17.  





		-  Szünidei gyermekétkeztetés






Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 


……./2017.(V.30.) számú rendelete a 2016.évi zárszámadásról szóló 


6/2017.(IV.25.) rendelet módosításáról 


 


 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 


cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 


Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 


eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés 


alapján a következő rendeletet alkotja: 


 
1. § 


(1) A 6/2017.(IV.25.) rendelet (továbbiakban Ör.) 13. mellékletének helyébe 


jelen rendelet 1. melléklete lép. 


(2) Az Ör. 14. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 


(3) Az Ör. 15. mellékletének helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 


(4) Az Ör. 17. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 


(5) Az Ör. 21. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 


 


2.§ 


Jelen rendelet 2017. május 30. napján lép hatályba és 2017. május 31-én hatályát 


veszti. 


 


 


 


 


 Macsári József    Dr.  Pénzely Erika 


   polgármester               jegyző 





