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Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
 


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 rendkívüli 
ülését 


2017. november 15-én (szerda) 08.15 órára 


összehívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 47. sz. tanácskozóterme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) 
 
Napirend: 


1./ Pályázat benyújtása 
2./ Eladásra kijelölés 
3./ Közbeszerzési eljárás elindítása 
4./ Alapító okirat módosítása 
5.  Polgármester jutalmának megállapítása 
6./ Bejelentések 


 
 
Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen! 
 
Szeghalom, 2017. november 8. 
 
 
 


 


 
 


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. november 15-i ülésére. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központjának Alapító Okiratát kormányzati 
funkció átvezetése miatt módosította a Képviselő-testület a szeptemberi testületi ülésen. 
 
A változás átvezetésekor a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága az Intézmény 
Alapító Okiratában több hiányosságot észlelt. 
A jelzett hiányosságokat kijavítottuk, melyet a mellékelt Alapító Okirat módosítása és az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Város Önkormányzat 
Intézményműködtető Központja Alapító Okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet szerinti formában és 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Szeghalom, 2017. november 13. 
 
Az előterjesztést készítette:  


Valastyánné Győri Piroska aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
          Macsári József 








Okirat száma:  


Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Szeghalom Város 
Önkormányzat Intézményműködtető Központja alapító okiratát a következők szerint 
adom ki: 


1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 


1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja 


1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5520 Szeghalom, Tildy u. 19-21. 
1.2.2. telephelye(i): 
 


 telephely megnevezése telephely címe 
1 Konyha, ebédlő 5520 Szeghalom, Ady utca 2. 
2  5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 9-11. 


2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 


2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 


3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 


3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 
 


4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  


A költségvetési szerv a működési területen biztosítja a bölcsődei, az óvodai intézményi-, 
iskolai intézményi-, tanulói kollégiumi-, üdülői, tábori-, munkahelyi és az intézményen kívüli 
étkeztetést, egyéb vendéglátást, illetve önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok 
ellátása.  


4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 


1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai 


4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  


Egyéb szolgáltató, intézményműködtetési és étkeztetési tevékenységet végző költségvetési 
szerv. Az intézmény ellátja a működési területén lévő gyermekétkeztetést. Gondoskodik a 
helyi önkormányzat irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, illetve önkormányzati vagyonnal 
kapcsolatos feladatok ellátásáról.                                
 


4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 


2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 


3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 


4 104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali 
intézményében 


5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 


 


4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  


Az intézmény ellátó, és kisegítő szolgáltatásai Szeghalom városban. Gyermekétkeztetés 
feladat-ellátása Szeghalom városában. Külső étkezők ellátása szeghalmi járás területén 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosokra terjed ki. 
 


4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:  


A vállalkozási tevékenysége nem haladhatják meg a költségvetési szerv összes kiadás 
módosított előirányzatának 2%-át. 
 


5. A költségvetési szerv szervezete és működése 


5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 







3 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján, 5 éves 
időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyban. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 
 


5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. Törvény 
2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Tv. 
3 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 


Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § 
4. bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okiratnak a Szeghalom 
Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja 2017. szeptember 24-én 
kelt……………..napjától alkalmazandó………/2017.okirat számú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának 


Kelt:  


P.H. 


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


  Péntek 800-1200  
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ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2017. november 15 -i rendkívüli Képviselő-testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Érmelléki ipari parkban 2017. nyarán 11 telek értékesítésre került napelempark létesítés 
céljából. 
A telkek eladása az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre került. 
 
A korábban meglévő 0800/25 hrsz-ú út és védőterület egy részének fenntartása szükségtelenné vált, 
mivel a napelempark megközelítése a füzesgyarmati országos közút irányából fog történni a 
0800/11 hrsz-ú út és közműterületen.  
 
Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a 0800/25 hrsz-ú és önkormányzati tulajdonú közút és 
védőterület megosztásra került, az osztás után kialakult 0800/26 és 0800/27 hrsz-ú telkek közútként 
történő fenntartása nem indokolt, azokat szükséges átminősíteni ipari parkká, és az átminősítést 
követően indokolt kijelölni értékesítésre. 
 
A 0800/28 hrsz önkormányzati tulajdonú közút és védőterület hosszútávon megtartandó ingatlan 
marad. 
 
Fentiek figyelembevételével javasom az alábbi Határozati tervezet elfogadását.   
 
Határozati javaslat 
……../2017. (XI. 15.) Ökt. sz. Hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Szeghalom, 0800/26 
és 0800/27 hrsz-ú közút besorolású ingatlanok művelési ágát a Békés Megyei kormányhivatal 
Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali osztálynál ipari park besorolásúvá átminősítteti, és az 
ingatlan-nyilvántartásban változatlan tulajdoni állással átvezetteti. 
Az átminősítési eljáráshoz szükséges állásfoglalást megkéri a Békés megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 
Útügyi Osztálytól. 
Az átvezetés után a 0800/26 és 0800/27 hrsz-ú ingatlanok a forgalomképtelen vagyoni körből 
átkerülnek az üzleti vagyon körébe az önkormányzati vagyonkataszterben. 
Ezt követően a Képviselő-testület a 0800/26 és 0800/27 hrsz-ú ingatlanokat értékesítésre kijelöli. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
 
 
 
 



mailto:polgarmester@szeghalom.hu





Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2017. november 13. 
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 
         Macsári József 
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5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
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ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2017. november 15-i rendkívüli Testületi Ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata támogatást nyert a „Kandó Kálmán ipari út felújítása, 
fejlesztése a Sárréti Ipari Parkban, Szeghalmon” című, TOP-1.1.1-15-BSI-2016-00002 
azonosítószámú és „A hálózathoz csatlakozó Szeghalom belterület Dózsa utcai 
kerékpárút építése, valamint a Békés- Békéscsaba- Füzesgyarmat kerékpárút 
hálózathoz csatlakozó Széchenyi- Kinizsi úti szakasz kerékpárút felújítása” című, TOP-
3.1.1-15-BS1-2016-00008 azonosítószámú pályázataival. 
 
A felújításokra és a kerékpárút építésére vonatkozó terveket szaktervező elkészítette.  
Ahhoz, hogy a munkálatokat kivitelezővel el tudjuk végeztetni, szükséges a közbeszerzési 
eljárások elindítása. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi Határozati javaslatok elfogadásával a 
közbeszerzési eljárás elindításáról döntsön. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
________/2017. (XI. 15.) Ökt. sz. 
Szeghalom város Önkormányzatának Képviselő-testületet döntött arról, hogy a Kandó 
Kálmán ipari út felújítása, fejlesztése a Sárréti Ipari Parkban, Szeghalmon tárgyban a 
kivitelező kiválasztására vonatkozóan elindítja a közbeszerzési eljárást. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
 
________/2017. (XI. 15.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom város Önkormányzatának Képviselő-testületet döntött arról, hogy a A hálózathoz 
csatlakozó Szeghalom belterület Dózsa utcai kerékpárút építése, valamint a Békés- 
Békéscsaba- Füzesgyarmat kerékpárút hálózathoz csatlakozó Széchenyi- Kinizsi úti 
szakasz kerékpárút felújítása tárgyban a kivitelező kiválasztására vonatkozóan elindítja a 
közbeszerzési eljárást. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
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  Péntek 800 - 1200  


Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2017. november 10. 
 
Előterjesztést készítette:  
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 


 
Macsári József  
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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 Önkormányzat Képviselő-testület 


2017.november 15-i ülésére  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján „a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést 
nyújtó intézményekben foglalkoztatott dolgozókra vonatkozóan a 2017.évi minimálbér és 
garantált bérminimum emelése, valamint a szociális adó csökkentése hatásának 
kompenzálására nyújtott támogatás nem minden esetben kezelte megfelelően az érintettek 
esetében a hatásokat.” 
 
A kötelezően biztosítandó műszakpótlék miatt az érintett települési önkormányzatok illetve 
társulások pályázatot nyújthatnak be a foglalkoztatottak bérének támogatására az ebr42 
rendszerben. 
 
Mivel Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás vonatkozásában a pályázatot 
székhelytelepülésként Önkormányzatunk nyújthatja be, ezért a pályázati kiírásnak 
megfelelően szükséges Képviselő-testületi döntést szükséges a pályázat benyújtásáról. 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjenek.  
 
 
 … /2017. (XI.15.) HATÁROZATI JAVASLAT  
Szeghalom Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati 
támogatás (műszakpótlék bérintézkedés szociális társulás tekintetében) igénylésére. 
 
Szeghalom, 2017. november 8. 
 
 
 
 
 
 
Macsári József  
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető 








Előterjesztés 
a képviselő-testület 2017. november 15-i ülésére 


 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Macsári 
József polgármester részére munkájának elismeréseként két havi jutalmat 
állapítson meg a 2017- évi munkájának elismeréséül. 
 
A Pénzügyi Bizottság az alábbiakkal indokolja javaslatát: 
 
Városunk gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott. Tervezett adóbevételeink 
teljesülnek, kötelezettségeink határidőre megvalósultak. Adósságunk, hitelünk 
változatlanul nincs. Városunk tiszta, rendezett. Mint az olvasható, egyes 
önkormányzatok az adósságrendezés ellenére továbbra is adósságokat 
halmoznak fel, ami településünk számára elképzelhetetlen. A szigorú 
gazdaságpolitika településünkön továbbra is meghozza eredményét, ami – 
sajnos – nagyon ritka. A TOP-ban szereplő pályázataink nagy része nyertes lett. 
A bérmegtakarítás lehetővé teszi, hogy a Polgármester Úr munkáját anyagilag is 
elismerjük. 
Ezek alapján javaslom a 2011. évi CXCIX. tv. 225/H § (1) bek.  § alapján két 
havi illetménynek megfelelő jutalom kifizetését a Polgármester Úr számára. 
 
 
 
Szeghalom, 2017. 11. 10. 
 
 
                                                                                           Bartis Márton 
                                                                                                  elnök 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület Macsári József polgármester részére 2017. évi 
munkájának elismeréseként két havi jutalmat állapítson meg a 2011. évi 
CXCIX. tv. 225/H § (1) bek. alapján. 


 








Okirat száma:  


Módosító okirat 


Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja a Szeghalom Város 
Önkormányzatának Képviselő Testülete által 2016 március 29 napján kiadott 40-1/2016 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján 
valamint a Képviselő-testület ……………/2017.(XI.15.) számú határozatára figyelemmel -  a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 


1.2.2. telephelye(i): 
 


 telephely megnevezése telephely címe 
1 Konyha, ebédlő 5520 Szeghalom, Ady utca 2. 
2  5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 9-11. 


 
2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 


4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  


A költségvetési szerv a működési területen biztosítja a bölcsődei, az óvodai intézményi-, 
iskolai intézményi-, tanulói kollégiumi-, üdülői, tábori-, munkahelyi és az intézményen kívüli 
étkeztetést, egyéb vendéglátást, illetve önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok 
ellátása.  


 
3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 


4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  


Egyéb szolgáltató, intézményműködtetési és étkeztetési tevékenységet végző költségvetési 
szerv. Az intézmény ellátja a működési területén lévő gyermekétkeztetést. Gondoskodik a 
helyi önkormányzat irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, illetve önkormányzati vagyonnal 
kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
 


 
 
4. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép 


 
4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 


2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
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szolgáltatások 
3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 


4 104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali 
intézményében 


5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
 


5. Az alapító okirat 4.6 pontja helyébe a következő rendelkezés lép 
 


4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:  


A vállalkozási tevékenysége nem haladhatják meg a költségvetési szerv összes kiadás 
módosított előirányzatának 2%-át. 


 
6.    Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 
 


5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján, 5 éves 
időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyban. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 
 


7.    Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 


5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. Törvény 
2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Tv. 
3 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 


 


Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 


Kelt: Szeghalom, 2017.  


P.H. 


Macsári József 
polgármester  
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2017. november 15-i rendkívüli ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mint emlékezetes, 66/2016.(V.20.) és 67/2016.(V.20.) számú önkormányzati határozatainkkal a 
Nagy Miklós u. 4. és Nagy Miklós u. 6. sz. alatti ingatlanokat a kormánymegbízott kérésére, az 
ingatlanok felújítása érdekében, a Magyar Állam tulajdonába adtuk. 
 
A szükséges eljárások lefolytatása után megtörtént a tulajdonosváltozás bejegyzése. 
 
Ennek alapján a Kormányhivatal kéri a 2012. október 31-én aláírt megállapodás (az ingó- és 
ingatlan vagyon, valamint személyi állomány átadásáról) módosítását. A módosítással rögzítésre 
kerül az, hogy jelenleg már nem ingyenes használó, hanem tulajdonos a Magyar Állam. 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja „A járási 
hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítása” dokumentumot. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. 
 
Szeghalom, 2017. 11. 14. 
 
                                                                                                         
 
                                                                                                          Macsári József 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika 
jegyző 
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