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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 2018. február 26.-án tartandó ülésére 


Szeghalom Város Településképi rendelet megalkotásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 


Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. Törvény (továbbiakban: Törvény) értelmében elkészítette Szeghalom Város 
Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK), melyet a testület 2017. december 
29. napján a 144/2017. (XII.29.) Ökt. Számú határozatával elfogadta, illetve döntött 
Szeghalom Város Településkép Rendeletének (továbbiakban: Tkr.) megalkotásáról is.  


A Tkr. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) eljárási szabályai szerint 
került kidolgozásra. A véleményezés és egyeztetés több lépcsőben történt. Először a lakosság 
és más partnerek előzetes tájékoztatása történt meg Szeghalom Város településfejlesztéssel, 
településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 17/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete szerint. A hatósági 
véleményezés a Lechner Tudásközpont digitális egyeztető felületén folyt a Rendelet szerint.  


A fentiek alapján kidolgozásra került a Szeghalom Város közigazgatási területére vonatkozó 
településkép védelméről szóló rendelet tervezete annak mellékleteivel, melyet önkormányzati 
rendelettel kell jóváhagyni. Mellékelten beterjesztem a rendelet tervezetet és annak 


i n d o k o l á s á t: 


A települési önkormányzatnak a Törvény felhatalmazása alapján a településkép védelmét – 
annak feltételrendszerét, az építészeti követelmények meghatározását, az abban foglaltak 
érvényesítésének eszközeit - önkormányzati rendeletben kell biztosítania.  


Szeghalom Város Önkormányzata jelenleg e tárgyban nem rendelkezik helyi önkormányzati 
rendelettel, ezért törvényi kötelezettség alapján szükséges annak megalkotása. 


A rendelet-tervezet meghatározza a településkép-védelem elemeit, ezen belül a helyi 
építészeti örökségvédelem tárgyának és részletes szabályainak meghatározását, a 
településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását, a településképi 
követelményeket, a településkép-érvényesítési eszközöket, önkormányzati támogatási és 
ösztönző rendszer részletes szabályainak meghatározását. 


A rendelet-tervezet első részében általános építészeti követelményeket állapít meg, mely 
Szeghalom teljes közigazgatási területeire terjed ki, majd a településképi szempontból 
meghatározó területekre vonatkozóan részletesebb szabályokat fogalmaz meg. 
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Szeghalom beépített területe négy egymástól településképi arculati szempontból is jól 
elkülöníthető egységre osztható. Az eltérő karakterű területek mozaikszerűen helyezkednek 
el, önálló településszerkezeti egységet egyik sem képez. Az eltérő karakterű területek az 
alábbiak: 


- történeti beépítésű területek,  


- lakótelepek,  


- alacsony intenzitású beépítések,  


- technológiai területek. 


A legrészletesebb és legszigorúbb szabályozás a történeti beépítési területen van, mivel ezen a 
részen helyezkedik el a környezeti örökség országos és helyi védelme számára ténylegesen és 
potenciálisan fontos elemek jelentős része, sok helyen máig egységes utcaképeket alkotva. 


A területen a megörökölt történeti arculat megőrzése, továbbfejlesztése a cél. Ennek eszköze 
egyaránt lehet az építészeti, történeti, város- és utcaképi szempontból fontos épületek 
értékőrző korszerűsítése, felújítása - legyen az védett, vagy nem védett -, valamint a XXI. 
század kortárs építészetét minőségi módon interpretáló újabb alkotás, foghíjbeépítés. 


A meglévő épületek felújítási-, átalakítási munkálatai legtöbb esetben építési engedély és 
bejelentés nélkül végezhetőek, szabályozásukra eddig nem volt mód. A rendelet megalkotása 
lehetőséget ad a polgármesternek, hogy a településképbe nem illeszkedő, a meghatározott 
követelményeknek nem megfelelő tevékenységeket feltétel mellett tudomásul vegye, illetve 
megtiltsa. 


A rendelet-tervezet második nagyobb témaköre a reklámhordozókra és műszaki 
berendezéseke vonatkozó településképi követelmények meghatározása. Az építmény 
szintterülete arányosítható annak homlokzatfelületéhez, célszerű meghatározni az azon 
elhelyezhető reklámhordozó nagyságát. Építményen történő reklámhordozó elhelyezésénél 
indokolt figyelembe venni az épület homlokzati jegyeit, azok ne kerüljenek eltakarásra. Az 
egyes reklámok, reklámhordozók, és cégérek megjelenését felületnagyságát, anyagát, színét 
pontosítani kell a környezetéhez igazodás teljesüléséhez. A molinó kihelyezhetőség 
helyszíneinek megállapításakor figyelembe vettük a forgalmasabb, frekventáltabb helyeket, 
valamint településrészeket. 


A rendelet-tervezett harmadik témaköre a helyi védettség előírásait tartalmazza. A jelenleg is 
hatályos helyi építési szabályzat megnevezte a helyi védelem alatt álló értékeket, de az 
azokkal kapcsolatos építési munkálatokat nem szabályozta. A tervezet meghatározza a helyi 
védelem fajtáit, a védettség keletkezésére és megszűntetésére vonatkozó előírásokat, illetve 
ezen értékek fennmaradásának, megőrzésének módját, ovábbá megalkotja a településképi 
támogatási rendszert, mely a védett értékek megóvását, állagának megőrzését segíti elő 
pályáztatási rendszerben. 


A tervezet utolsó részében került kifejtésre és szabályozásra a településképi érvényesítési 
eszközök: 


- településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, 


- településkép véleményezési eljárás, 


- településkép bejelentési eljárás és 


- a településképi kötelezés. 
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A véleményezési és bejelentési eljárások lefolytatását megelőzően a rendelet-tervezet 
lehetőséget biztosít tájékoztatás és konzultáció keretében az építtetőnek, tervezőnek a 
településképi követelményekről. 


A településképi véleményezési eljárás többek között az I. fokú építésügyi hatósági 
engedélyezést előzi meg, mely során a HÉSZ által nem szabályozott követelményeknek való 
megfelelőséget lehet vizsgálni. Ezen eljárás során a polgármester feltétellel vagy a nélkül azt 
engedélyezésre javasolja, illetve a követelményeknek nem megfelelő tevékenységet nem 
javasolja. 


A településképi bejelentési eljárás során, a korábban már említett engedély nélkül végezhető 
építési tevékenységek során szabályozható a településképet meghatározó szerkezeteket, 
homlokzati megjelenést érintő beavatkozások, melyekre korábban nem tért ki az országos- és 
helyi szintű szabályozás. A polgármester feltétellel vagy a nélkül hozzájárulhat, illetve a 
követelményeknek nem megfelelő tevékenységet meg is tilthatja. 


A polgármester a rendeletben meghatározott településképi kötelezettségek teljesítése 
érdekében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseinek 
megfelelően - hivatalból vagy kérelemre - településképi kötelezési eljárást folytat le, vagy 
önkormányzati településképi bírságot szab ki a településképi bejelentési kötelezettség 
elmulasztása, az eljárás során hozott döntéstől való eltérés és a döntés végre nem hajtása 
esetén. A rendelet alapján szankcionálni lehet a településképet érintő, a követelményeknek 
nem megfelelő beavatkozásokat, melyekre korábban nem volt lehetőség. 


A fentiekben hivatkozott előírások és a helyi adottságok figyelembevételével kell megalkotni 
a településképi önkormányzati rendelet, melynek jóváhagyásával egyidejűleg hatályon kívül 
kell helyezni a jelenleg meglévő, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 19/2017. (X. 17.) 
önkormányzati rendeletet, illetve a helyi építési szabályokról szóló 7/2010. (VI.1.) 
önkormányzati rendelet egyes részeit, melyet a Tkr. Záró rendelkezéseit tartalmazó 55. § 
tartalmaz. 


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 


HATÁSVIZSGÁLAT: 


Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Szeghalom építészeti, településképi, illetve 
természeti értékeinek védelmét és igényes alakítását szolgáló rendelet összhangban áll a 
társadalmi és önkormányzati érdekekkel. Társadalmi hatásaként fontos kiemelni, hogy a 
lakosság bevonása széles körben elfogadottá teheti a településképi arculati kézikönyvet és a 
településképi rendeletet. A rendelet tervezet elkészítéséhez szükséges forrás az önkormányzat 
költségvetéséből biztosított. 


Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletalkotás nem keletkeztet környezeti és 
egészségügyi hatásokat, azonban pozitív kihatással lehet a településkép jövőbeni alakítására. 


Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletalkotással meghatározásra kerülő 
településképi követelmények és településkép-érvényesítési eszközök előírásait be kell tartani, 
a szükséges eljárásokat le kell folytatni. 
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A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következménye: A rendelet megalkotása a törvényesség biztosítása érdekében szükségszerű, 
elmaradása mulasztásos törvénysértést okozhatna.  


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
rendeletalkotást követően az eljárások során felmerülő feladatok ellátásához főépítész 
bevonása válhat szükségessé, mely az önkormányzat számára többletköltségeket jelenthet. 


A rendelet megalkotásához és végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az alábbi rendelet elfogadására. 
 
 
Szeghalom, 2018. február 12. 
 
Előterjesztést készítette:  dr. Pénzely Erika jegyző 
 Gyáni Károly építésügyi hiv. vez. 
 
 
 Macsári József 
 polgármester 
 








 
Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
Előterjesztés 


 
Szeghalom Város Képviselő Testülete 2018. február 26.-án tartandó ülésére 


 
 


Tárgy: Pályázati felhívás elfogadása a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 
– kedvezményezett térségek„ című EFOP-1.5.3-16-2017-00113 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódóan 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 


Vésztő Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei (Szeghalom Város Önkormányzata, 
Bélmegyer Község Önkormányzata, Körösladány Város Önkormányzat, Körösújfalu Község 
Önkormányzata, Vejsze Kulturális Egyesület) 2017. évben KONZORCIUMI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST írtak alá a támogatásban részesített projekt 
megvalósítására. A projekt címe és kódszáma: „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben – kedvezményezett térségek” EFOP-1.5.3-16 -2017-00113. 
 
A pályázat támogatásban részesült és megvalósítása 2018. február 01. napján megkezdődött, 
melynek keretében Szeghalom település esetén lehetőség van középfokú oktatási 
intézményben tanulóknak a támogatására. 
 
Az ösztöndíj programhoz rendelt forrás Szeghalom esetén 3.000.000,-Ft. 
 
A betervezett összegből a pályázat időtartama alatt 2018. február 01. és 2021. január 31. 
között projektszinten összesen 30 hónap időtartamban történik ösztöndíj folyósítás (nyári 
időszakban, július-augusztus hónapokra nem). 


Szeghalom esetén adott évben maximálisan támogatható 10 fő középfokon tanuló pályázó. 


Az ösztöndíjfelhívásokat évente, első alkalommal a projekt indítását (2018. 02. 01.) követő 30 
napon belül kell közzétenni. 


A képviselő-testületnek az ösztöndíj program esetében el kell fogadnia azon pályázati 
felhívást, amely alapján az általa nyújtandó ösztöndíj megállapítható. 


A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért az EFOP-1.5.3-16-2017-00113 kódszámú „Humán 


szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” pályázathoz 
kapcsolódó, Szeghalom város területén lakó, középfokú oktatási intézményben tanulók 
részére kiírásra kerülő települési ösztöndíj pályázati felhívással. 
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2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 


 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Szeghalom, 2018. február 22. 
  
Előterjesztést készítette: Kis Bettina 
 
 
 Macsári József 
 polgármester 
 
 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


 
M E G H Í V Ó 


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


2018. február 26-án (hétfő) 16.00 órára 
összehívom. 
 


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Nagy Miklós terme (Szeghalom, Szabadság 
tér 4-8. sz.)  


Napirend: 


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
2./ Adósságot keletkeztető ügyletekről való döntés 
3./ 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása 
4./ Rendeletalkotás Szeghalom Város településképéről  
5./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 
6./ Pályázati felhívás elfogadása a „Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a 
környező településeken” című EFOP-3.9.2-16-2017-00032 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódóan (később kerül kiosztásra) 
7./ Pályázati felhívás elfogadása a „Humán közszolgáltatások fejlesztése Vésztőn és 
a környező településeken” című EFOP-1.5.3-16-2017-00113 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódóan (később kerül kiosztásra) 
8./ Bejelentések 
 
Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2018. február 14. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 








PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK 
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 


 
Szeghalom Város Önkormányzata a „Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a 
környező településeken” EFOP -3.9.2-16-2017-00032 kódszámú projekt keretében 
Ösztöndíj pályázatot ír ki hátrányos helyzetű alapfokú vagy középfokú oktatási 


intézményekben tanulók részére 
 


2017/2018 tanév 
 


1. Az ösztöndíjban részesítés feltételei 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázati eljárás eredményeként ösztöndíjban részesíti azt a lentebb 
meghatározott számú tehetséges, de rászoruló hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű, az adott településen állandó lakcímmel rendelkező tanulót, aki: 


• nappali rendszerű alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal 
rendelkezik, és nem magántanuló 


• tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt félévben eléri a 4,00 tanulmányi 
átlagot 


• más ösztöndíjban nem részesül 
 
Az ösztöndíj megállapításnál előnyben részesül az tanuló, aki 


•  az ösztöndíj pályázat benyújtásának évében, vagy azt megelőző évben bármely sportágban 
legalább országos szintű sportversenyen 1-3 helyezést ért el 


• az ösztöndíj pályázat benyújtásának évében, vagy azt megelőző évben legalább országos 
szintű tanulmányi versenyen 1-3 helyezést ért el, 


• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
•  tankötelezettségének megszűnését követően is folytatja tanulmányait. 


 
A pályázatok értékelésénél az alábbi pontozás alapján kell meghatározni az ösztöndíjban részesülő 
tanulókat: 
pontszám alapját képező feltétel/eredmény pontszám 
tanulmányi átlag tanulmányi átlagnak megfelelő pontszám, két 


tizedes jegyre kerekítve a matematika szabályai 
szerint 


sport vagy tanulmányi verseny országos szint 1 
helyezés 


3 pont 


sport vagy tanulmányi verseny országos szint 2. 
helyezés 


2 pont 


sport vagy tanulmányi verseny országos szint 3. 
hely 


1 pont 


sport vagy tanulmányi verseny nemzetközi szint 
1. helyezés 


6 pont 


sport vagy tanulmányi verseny nemzetközi szint 
2. helyezés 


5 pont 


sport vagy tanulmányi verseny nemzetközi szint 
3. helyezés 


4 pont 


családban élő gyermekek száma 3 vagy több fő 1 pont 
tankötelezettség elérését követően is 
tanulmányokat folytató kérelmező 


3 pont 







 
A pályázat alapján Szeghalom Város Önkormányzata ösztöndíjban részesíti, a fent meghatározott 
kritériumok és pontok alapján a legtöbb pontot elérő 10 fő tanulót.  
 
(Vésztő Város Önkormányzata 8 főnek, Körösladány Város Önkormányzata 5 főnek, Szeghalom Város 
Önkormányzata 10 főnek, Bélmegyer Község Önkormányzata 1 főnek, Körösújfalu Község Önkormányzata 1 
főnek nyújt támogatást.) 
 
Ha a fent meghatározott pontozás alapján pontazonosság van a meghatározott ösztöndíjban részesülő 
létszámkeret felső határa és azt követő pályázók között, akkor a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeket kell előnyben részesíteni az ösztöndíj megítélésében. 
 
2. Az ösztöndíj folyósítás időtartama és összege 
 
Az ösztöndíj 2018. február 1 és 2018. június 30 közötti időszakra kerül megállapításra. 


Az ösztöndíj összege havonta 10.000 Ft 
 
Az ösztöndíj havi összegét az önkormányzat a tárgyhónap 10. napjáig az ösztöndíjas részére kifizeti, 
illetve az általa magadott bankszámlára átutalja. 
Az ösztöndíj folyósítása tanév közben megszűnik, ha az ösztöndíjban részesülő tanuló magántanulóvá 
válik, vagy tanulói jogviszonya véglegesen megszűnik, vagy máshonnan ösztöndíjban részesül és 
lemond ezen ösztöndíjról. A beadott kérelemben bekövetkezett változásról az ösztöndíjasnak 15 napon 
belül az ösztöndíj folyósítóját értesíteni kell. 
 
3. A pályázatok benyújtásának módja 
 
A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével postai úton 
vagy személyesen Szeghalom Város Önkormányzatának címezve lehet benyújtani.  
 
4. A személyes tájékoztatás módja 
 
A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető: Rábai Szilvia (szakmai vezető), e-mail: 
vesztoefop392@gmail.com 
 
5. A pályázat benyújtásának határideje 
 
A pályázatok beérkezési határideje: A pályázati felhívás közzétételét követő 15 napon belül. 
 
6. A pályázat kötelező mellékletei: 


 
• oktatási intézmény igazolása fennálló tanulói jogviszonyról; 
• a tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása; 
• sporteredmény vagy tanulmányi verseny helyezésének hitelt érdemlő igazolása 
• hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet fennállását igazoló dokumentum 


 
7. A pályázatok elbírálása 
 
Az ösztöndíjak elbírálásáról Szeghalom Város Polgármestere dönt.  
 
8. Az elbírálás határideje 
 
A pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül. 
 







9. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A döntéshozó a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat. 
 
10. A feltételek és kritériumok megfogalmazásában használt fogalmak magyarázata: 
 
család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-ban 
meghatározott fogalom. 
gyermek: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. §-ban 
meghatározott fogalom. 
ösztöndíj: olyan rendszeresen vagy egy alkalommal nyújtott pénzbeli támogatás, melyet az állam, 
önkormányzat vagy annak erre felhatalmazott szerve, vagy oktatási intézmény nyújt a tanulónak e 
jogcímen. Ösztöndíj pl.: Arany János Tehetséggondozó Program, Útravaló Ösztöndíjprogram vagy 
alprogramjaik keretében kapott ösztöndíj, a szakmaszerkezeti döntés alapján kapott tanulmányi 
ösztöndíj (hiányszakma ösztöndíj), sportösztöndíj, stb. 







 
Pályázati adatlap hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj programjában való részvételre 


 
2017/2018 tanév 


 
Pályázó neve:  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
TAJ száma:  
Lakcíme:  
Telefonszáma:  
E-mail címe:  
Oktatási intézmény, ahol tanulmányait 
folytatja: 


 


Évfolyam:  
A pályázathoz benyújtott  
dokumentumok megnevezése: 


1. 


 2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Amennyiben támogatást nyer, hová kéri az ösztöndíj folyósítását? 
             Lakcímre            vagy                                    bankszámlára 


Amennyiben bankszámlára kéri utalnia a támogatást, adja meg pontosan az adatokat: 
Folyószámlát vezető pénzintézet:  
Folyószámla száma:  


 
 


Nyilatkozat más ösztöndíjról 
 
Alulírott……………………………………….büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
más szervezettől ösztöndíjban nem részesülök. 
 
Dátum:                                                  ………………………………………….. 
 
törvényes képviselő aláírása                                                                                pályázó aláírása 
 
 
 
 


Nyilatkozat családban élő gyermekek számáról 
 
Alulírott……………………………………….büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
a családban élő gyermek száma……… fő 
 
Dátum:                                                  ………………………………………….. 
 
 
 
törvényes képviselő aláírása                                                                                pályázó aláírása 


 
 







 
Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról 


 
Alulírott …………………………..……..... hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatomban foglalt 
adatokat a döntéshozó a pályázat elbírálása, és az ösztöndíj folyósítása érdekében kezelje és 
nyilvántartsa. 
 
Dátum:                                                  ………………………………………….. 
 


törvényes képviselő aláírása                                                                                 pályázó aláírása 
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Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 


…/2018.(II. 27.) számú önkormányzati rendelete 


 Szeghalom Város Önkormányzatának   


2018. évi költségvetéséről 


 


 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 


Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 


hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 


feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


 


I.FEJEZET 


Általános rendelkezések 


A rendelet hatálya 


1. § 


A rendelet (továbbiakban ÖR.) hatálya kiterjed a város költségvetési szerveire.  


 


II.FEJEZET 


Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése 


2.§ 


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének 


 a) bevételi főösszegét   1.945.261.451 Ft-ban 


 b) kiadási főösszegét  1.945.261.451 Ft-ban 


állapítja meg. 


(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) pontjában meghatározott bevétel 


bevételi előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg: 


 a)  működési bevételek     1.505.343.113 Ft 


 b) felhalmozási bevételek              22.173.000 Ft 


     Költségvetési bevételek összesen:   1.527.516.113 Ft  
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 c) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   417.745.338 Ft 


     Finanszírozási bevételek              417.745.338 Ft 


 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c):   1.945.261.451 Ft 


(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadás 


kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg: 


 a) működési kiadások     1.613.180.010 Ft 


 b) felhalmozási kiadások        332.081.441 Ft 


     Költségvetési kiadások összesen:   1.945.261.451 Ft 


 c) Finanszírozási kiadások       0 Ft 


 Kiadások MINDÖSSZESEN (a+b+c):           1.945.261.451 Ft 


 (4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 


417.745.338 Ft hiányt állapít meg. 


(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési 


bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások 


különbözeteként keletkező 107.836.897 Ft működési hiányt belső 


finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza. 


(6) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási 


bevételek és az ÖR. 2.§ (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások 


különbözeteként keletkező 309.908.441 Ft felhalmozási hiányt belső 


finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza. 


(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 14. mellékletében 


foglaltaknak megfelelően 158.417.439 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: 


 a) általános tartalék    29.783.271 Ft 


 b) felhalmozási céltartalék          128.634.168 Ft 


 melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást: 


aa) az évközi többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlása, 


közmunka önerő biztosítása, ASP-hez kapcsolódó kiadások; 


ba) pályázati önerő az Európai Uniós és hazai forrásból megvalósítandó 


pályázatokhoz; illetve ezek megvalósításának felmerülő költségei.  
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3.§ 


A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 


előirányzatokat mérlegszerűen a finanszírozási célú műveletekkel egyensúlyban, 


a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és 


kiadások egyenlegét a 4. melléklet szerint fogadja el. 


 


Költségvetési bevételek 


4.§ 


(1) Az önkormányzat 2018.évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét 


az 1. melléklet tartalmazza.  


(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek 


működési, felhalmozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, 


továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) 


feladatok szerinti megoszlásban a 2. melléklet szerint fogadja el. 


(3) A 2017.évi C. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami 


hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. 


melléklete mutatja be. 


 


Költségvetési kiadások 


5.§ 


(1) Az önkormányzat 2018.évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét 


az 1. melléklet tartalmazza. 


(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek 


működési, felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, 


továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) 


feladatok szerinti megoszlásban a 3. melléklet szerint fogadja el.  


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évre tervezett felhalmozási 


kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 10. mellékletben 
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meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 


megvalósult/megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. 


melléklet szerint határozza meg.   


(4) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és 


feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be. 


6.§ 


Az önkormányzat kezességvállalásait, az önkormányzat által nyújtott közvetett 


támogatásokat valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 6., 7., és 8. 


melléklet tartalmazza. 


7.§ 


Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak 


teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 17. melléklet, a 


likviditási ütemtervet a 18. melléklet tartalmazza. 


8. § 


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018-2021. évre a gördülő tervezés 


keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és 


felhalmozási részletezésben a 14. melléklet szerint fogadja el. 


9.§ 


A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányítószervi támogatását a 11. 


melléklet, a 2018.évre vonatkozó, az ellátottak pénzbeli juttatását tartalmazó 


adatokat a 12. melléklet, míg a nyújtott támogatásokat és átadott pénzeszközöket 


bemutató adatokat a 13. melléklet szerint elfogadja. 


 


A költségvetési létszámkeret 


10.§ 


(1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét - 


álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak tervezett éves átlaglétszámát 


az 5. melléklet szerint állapítja meg. 
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(2) A köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft. 


 


III. FEJEZET 


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 


11.§ 


(1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben 


megváltoztathatóak. 


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 


önkormányzat 2018.évi elemi költségvetésének és a havi pénzforgalmi 


jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor – az 


egyezőségek érdekében – a szükséges intézkedéseket megtegyék. 


12.§ 


(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési 


rendelet módosítása. 


 (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési 


fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot 


biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. 


13.§ 


A helyi önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-


módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző 


előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni. 


14.§ 


Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1 millió Ft keretösszeg erejéig, 


saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást, melynek részleteit 


külön szabályzat határozza meg. 


15.§ 


A költségvetési szervek finanszírozása nettó módon, az általuk készített 


előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik. 
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IV. FEJEZET 


Záró rendelkezések 


16.§ 


(1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2018. február 27. napján lép 


hatályba. 


(2)  Ezen rendelet 10.§ (2) bekezdése 2018.január 1. napján lép hatályba. 


 


 


 


 


 


Macsári József    Dr.Pénzely Erika 


  polgármester              jegyző 
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Szeghalom Város Önkormányzatának 2018.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 


   
 


1.melléklet  
  B E V É T E L E K                      Ft-ban 


  Ssz. Kiemelt ei.megnevezése, rovatazonosító száma Előirányzat 
  I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)   


  1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111, B115) 129 278 186 
  


2. 
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 
(B112) 160 988 084 


  
3. 


Települési önkormányzatok szociális,  gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása (B113) 360 503 598 


  4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 11 081 180 
  5. Egyéb működési célú támogatások (B16) 273 427 835 
  I. Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+…+5) összesen 935 278 883 
  II. Közhatalmi bevételek (B3)   


  1.  - Vagyoni típusú adók (B34) – építményadó 26 000 000 
  2.  - Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó 315 000 000 
  3.  - Gépjárműadók (B354) 28 000 000 
  5.  - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) – IFA 750 000 
  6.  - Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 1 500 000 
  II. Közhatalmi bevételek (1+…+6) összesen 371 250 000 
  III. Működési bevételek (B4) 196 924 230 
  IV. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 890 000 
  A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+…+IV.) összesen 1 505 343 113 
  V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 
  VI. Felhalmozási bevételek (B5) 20 000 000 
  VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 2 173 000 
  B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+..+VII.) összesen 22 173 000 
  Költségvetési bevételek összesen: 1 527 516 113 
  VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 417 745 338 
  C. Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.) 417 745 338 
        


  D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) 1 945 261 451 
  


     Ssz. Kiemelt ei.megnevezése, rovatazonosító száma Előirányzat 
  K I A D Á S O K                      Ft-ban 


  IX. Működési kiadások   
  1. Személyi juttatások (K1) 699 049 323 


  2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2) 123 814 249 
  3. Dologi kiadások (K3) 423 606 577 
  4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 13 770 000 
  5. Egyéb működési célú kiadások - tartalékokkal (K5) 352 939 861 
  IX. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+…+-5.) összesen: 1 613 180 010 
  X. Felhalmozási kiadások   


  1. Beruházási kiadások (K6) 104 048 070 
  2. Felújítási kiadások (K7) 215 833 371 
  3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 12 200 000 
  X. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+…+3.) összesen: 332 081 441 
  Költségvetési kiadások összesen: 1 945 261 451 
  XI. Finanszírozási kiadások 0 
  XI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen: 0 
  E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.) 1 945 261 451 
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A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint, Ft-ban 
      


        
2.melléklet  


  


Cím Intézmény 


Működési célú 
támogatások 
áht-n belülről 


(B1) 


Felhalmozási 
célú 


támogatások 
áht-n belülről 


(B2) 


Közhatalmi 
bevételek (B3) 


Működési 
bevételek 


(B4) 


Műk.célú 
átvett 


pénzeszközök 
(B6) 


Felhalmozási 
bevételek 


(B5) 


Felh.célú 
átvett 


pénzeszközök 
(B7) 


Finanszírozási 
bevételek (B8) Központi, 


irányítószervi 
támogatás 
összege 
(B816) - 


tájékoztató 
adat 


Összesen  
(B1+..+B7+B8131) 


  Előző évi 
költségvetési 
maradvány 


igénybevétele 
(B8131) 


  I. Helyi önkormányzat 930 535 206 0 371 250 000 68 372 000 1 690 000 20 000 000 1 665 000 414 486 611 0 1 807 998 817 
  


ebből 


 - kötelező 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


926 585 206 0 371 250 000 67 985 000 780 000 20 000 000 1 665 000 414 486 611 0 1 802 751 817 


   - önként vállalt 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


   - állami 
(államigazgatási) 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


3 950 000 0 0 387 000 910 000 0 0 0 0 5 247 000   


II. Polgármesteri Hivatal 4 743 677 0 0 2 108 200 200 000 0 508 000 1 000 000 214 479 840 8 559 877 


  


ebből 


 - kötelező 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


1 267 337 0 0 0 0 0 0 1 000 000 214 479 840 2 267 337 


   - önként vállalt 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


   - állami 
(államigazgatási) 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


3 476 340 0 0 2 108 200 200 000 0 508 000 0 0 6 292 540 


  
III. Intézményműködtető 


Központ 
0 0 0 103 864 030 0 0 0 0 140 830 262 103 864 030 


  


ebből 


 - kötelező 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 100 308 030 0 0 0 0 140 830 262 100 308 030 


   - önként vállalt 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 3 556 000 0 0 0 0 0 3 556 000 


   - állami 
(államigazgatási) 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


  
IV. Műv..- Sport és 


Szab.idő Központ 
0 0 0 21 530 000 0 0 0 1 200 000 45 500 000 22 730 000 


  


ebből 


 - kötelező 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 21 530 000 0 0 0 1 200 000 45 500 000 22 730 000 


   - önként vállalt 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


   - állami 
(államigazgatási) 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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V. Tündérkert Óvoda és 
bölcsőde 0 0 0 0 0 0 0 1 058 727 217 276 916 1 058 727 


  


ebből 


 - kötelező 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 1 058 727 217 276 916 1 058 727 


   - önként vállalt 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


   - állami 
(államigazgatási) 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


  
VI. Nagy Miklós VK és 


SKMGY 
0 0 0 1 050 000 0 0 0 0 22 888 500 1 050 000 


  


ebből 


 - kötelező 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 900 000 0 0 0 0 22 888 500 23 788 500 


   - önként vállalt 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 150 000 


   - állami 
(államigazgatási) 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


  ÖNKORM. ÖSSZESEN 935 278 883 0 371 250 000 196 924 230 1 890 000 20 000 000 2 173 000 417 745 338 640 975 518 1 945 261 451 
                


 


     
     
     
A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint, Ft-ban 


      
        


3.melléklet  
  


Cím Intézmény 
Személyi 
juttatások 


(K1) 


Munkadókat 
terhelő 


járulékok és 
szoc.hj.adó 


(K2) 


Dologi 
kiadások (K3) 


Ellátottak 
pénzbeli 
juttatása 


(K4) 


Egyéb 
működési 


célú 
kiadások 


(K5) 


Beruházási 
kiadások 


(K6) 


Felújítási 
kiadások 


(K7) 


Egyéb 
felhalmozási 


célú 
kiadások 


(K8) 


Finanszírozási 
kiadások (K9) 
- tájékoztató 


adat 


Összesen  (K1..+K8)   


  
I. Helyi önkormányzat 280 352 629 35 207 636 169 786 152 9 820 000 352 939 861 96 601 285 211 115 736 11 200 000 640 975 518 1 167 023 299 


  


ebből 


 - kötelező 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


248 610 235 28 277 283 124 069 952 0 315 953 891 96 601 285 210 415 736 2 000 000 640 975 518 1 025 928 382 


   - önként vállalt 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 962 000 9 820 000 9 100 000 0 700 000 9 200 000 0 29 782 000 


   - állami 
(államigazgatási) 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


31 742 394 6 930 353 44 754 200 0 27 885 970 0 0 0 0 111 312 917 


  
II. Polgármesteri Hivatal 151 939 119 32 414 848 28 379 600 3 950 000 0 3 446 000 1 910 150 1 000 000 0 223 039 717 


  


ebből 


 - kötelező 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


1 153 535 113 802 0 0 0 0 0 0 0 1 267 337 


   - önként vállalt 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 - állami 
(államigazgatási) 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


150 785 584 32 301 046 28 379 600 3 950 000 0 3 446 000 1 910 150 1 000 000 0 221 772 380 


  
III. Intézményműködtető 


Központ 
61 476 750 12 412 299 166 121 973 0 0 3 135 785 1 547 485 0 0 244 694 292 


  


ebből 


 - kötelező 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


61 476 750 12 412 299 164 343 973 0 0 3 135 785 1 547 485 0 0 242 916 292 


   - önként vállalt 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 1 778 000 0 0 0 0 0 0 1 778 000 


   - állami 
(államigazgatási) 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


  
IV. Műv.- Sport és 


Szab.idő Központ 
25 856 820 5 171 878 35 306 302 0 0 635 000 1 260 000 0 0 68 230 000 


  


ebből 


 - kötelező 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


25 856 820 5 171 878 35 306 302 0 0 635 000 1 260 000 0 0 68 230 000 


   - önként vállalt 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


   - állami 
(államigazgatási) 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


  
V. Tündérkert Óvoda és 


bölcsőde 165 832 005 35 887 088 16 446 550 0 0 170 000 0 0 0 218 335 643 


  


ebből 


 - kötelező 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


143 883 005 31 017 455 13 295 220 0 0 100 000 0 0 0 188 295 680 


   - önként vállalt 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


21 949 000 4 869 633 3 151 330 0 0 70 000 0 0 0 30 039 963 


   - állami 
(államigazgatási) 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


  
VI. Nagy Miklós VK és 


SKMGY 
13 592 000 2 720 500 7 566 000 0 0 60 000 0 0 0 23 938 500 


  


ebből 


 - kötelező 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


11 186 500 2 232 200 5 265 000 0 0 60 000 0 0 0 18 743 700 


   - önként vállalt 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


2 405 500 488 300 2 301 000 0 0 0 0 0 0 5 194 800 


   - állami 
(államigazgatási) 
feladatokhoz 
kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


  ÖNKORM. ÖSSZESEN 699 049 323 123 814 249 423 606 577 13 770 000 352 939 861 104 048 070 215 833 371 12 200 000 640 975 518 1 945 261 451 
  


              
              
              







- 11 - 
 


Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege, Ft 
          


   
4.melléklet  


      M Ű K Ö D É S I    C É L Ú   K Ö L T S É G V E T É S I 
      


A. BEVÉTELEK     C. KIADÁSOK   
      


1. 
Működési célú támogatások államháztart. 
belülről (B1) 935 278 883   1. Személyi juttatások (K1) 699 049 323 


      
2. Közhatalmi bevételek (B3) 371 250 000   2. 


Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 
(K2) 123 814 249 


      3. Működési bevételek (B4) 196 924 230   3. Dologi kiadások (K3) 423 606 577 
      4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 890 000   4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 13 770 000 
              5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 352 939 861 
        ÖSSZESEN: 1 505 343 113     ÖSSZESEN: 1 613 180 010 
      MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 


EGYENLEGE: -107 836 897 


      F E L H A L M O Z Á S I    C É L Ú   K Ö L T S É G V E T É S I 
      


B. BEVÉTELEK     D. KIADÁSOK   
      


1. 
Felhalmozási célú támogatások 
államházt.belülről (B2) 0   1. Beruházások (K6) 104 048 070 


      2. Felhalmozási bevételek (B5) 20 000 000   2. Felújítások (K7) 215 833 371 
      3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 2 173 000   3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 12 200 000 
                    


        ÖSSZESEN: 22 173 000     ÖSSZESEN: 332 081 441 
      


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
EGYENLEGE: 


-309 908 441 


                    
      


  
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) 
ÖSSZESEN: 1 527 516 113     


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) 
ÖSSZESEN: 1 945 261 451 


        
     


  
      C. Finanszírozási bevételek (B8) 417 745 338     Finanszírozási kiadások (K9) 0 


        
     


  
      BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 945 261 451     KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 945 261 451 


       
 


    







 


 


- 12 - 


- 12 - 


 
Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve 


        


 
5.melléklet  


Intézmény/feladat Létszám (fő) 


Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: 
Önkormányzat * betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 
Város és községgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 
Egészségügyi alapellátás 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7 
ÖSSZESEN: 0 0 0 7 0 7 5 0 5 12 0 12 
                          


  Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: 
Polgármesteri Hivatal betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 
Anyakönyv 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Igazgatás 20 0 20 0 0 0 19 0 19 39 0 39 
Építésügy 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3 
Adóügyi igazgatás 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
ÖSSZESEN: 26 0 26 0 0 0 20 0 20 46 0 46 


             NMVK és SKMGY 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7 


             
Intézmény/feladat Létszám (fő) 


Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: 
Intézményműködtető Központ betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes 
Intézményi vagyon működtetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Építményüzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyermekélelmezés 0 0 0 18 0 18 6 0 6 24 0 24 
ÖSSZESEN: 0 0 0 18 0 18 6 0 6 24 0 24 


             Intézmény/feladat Létszám (fő) 
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Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: 
Műv.-, Sport és Szabadidő Központ   
Művelődés 0 0 0 4 0 4 2 0 2 6 0 6 
Sport 0 0 0 2 0 2 1 0 1 3 0 3 
ÖSSZESEN: 0 0 0 6 0 6 3 0 3 9 0 9 


             
Intézmény/feladat Létszám (fő) 


Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN: 
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde   
Bölcsőde 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10 
Óvoda 25 0 25 14 0 14 3 0 3 42 0 42 
ÖSSZESEN: 25 0 25 24 0 24 3 0 3 52 0 52 
 * A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 238,4 fő (átlaglétszám)  


        
             
             Az önkormányzat kezességvállalásai 


        
      


6.melléklet  


Ssz. Adós Pénzintézet Időpont Összeg Testületi hat.száma 2018-
ig 2019 2020 2020. után Összesen: 


  Kölcsön és 
járulék   előző 


évek   


1.       0   0 0 0 0 0 


2.       0   0 0 0 0 0 


Összesen: 0   0 0 0 0 0 
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Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 


 
7.melléklet  


Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 
2. Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakás felújítási kölcsön elengedése 0 
3. Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség 1 174 409 
4. Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 6 536 712 
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése 0 
Összesen:   7 711 121 
 
 
Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai, Ft-ban 


     
  


8.melléklet  


  Megnevezés 2018 2019 2020 Következő 
évek ÖSSZESEN 


I. Szolgáltatások           


  1./ E-ON Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj) 3 273 735 éves fogy.árindex-szel 
növelt összeg 0 3 273 735 


  2./ Munka-Med Kft 312 000 megállapodás szerint 312 000 


  3./ EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade 229 000 megállapodás szerint 229 000 


  4./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete 127 000 21 000 0 0 148 000 


  5./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység 1 112 400 határozatlan idejű 1 112 400 


  6./ Carlo Quality - Tűzjelző rendszer karbantartása - alkalmanként 66 040 határozatlan idejű 66 040 


  7./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szeghalom - riasztórendszer műk. 60 000 határozatlan idejű 60 000 


  8./ Szabó György e.v. 228 600 határozatlan idejű 228 600 
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  9./ PÁKO-WASH Bt. 350 520 megállapodás szerint 350 520 


II. Támogatások, átadott pénzeszközök           


  1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása 20 200 000 tárgyévi költségvetés alapján 20 200 000 


  ÖSSZESEN: 25 959 295 21 000 0 0 25 980 295 
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   Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei,kiadásai (pénzforgalmi 


szemléletben) 
 


9.melléklet  
  


EU-s projekt neve, 
azonosítója: 


TOP-1.1.1 -15-BS1-2016-00002 azonosítószámú, Kandó Kálmán ipari út felújítása, 
fejlesztése a Sárréti Ipari Parkban, Szeghalmon” 


  
   


Adatok forintban 
  Források * 2018. 2019. 2019.után Összesen 


  Saját forrás 422 344 0 0 422 344 
  -  ebből központi 


támogatás         


  EU-s forrás  0 0 0 0 
  Társfinanszírozás 0 0 0 0 
  Hitel 0 0 0 0 
  Egyéb forrás 0 0 0   


  Maradvány összege *: 126 224 417     126 224 417 
  Források összesen: 126 646 761 0 0 126 646 761 
         Kiadások, költségek 2018. 2019. 2019.után Összesen 


  Személyi jellegű 0 0 0 0 
  Beruházások, beszerzések 122 014 165 0 0 122 014 165 
  Szolgáltatások igénybe 


vétele 4 632 596 0 0 4 632 596 


  Adminisztratív költségek 0 0 0 0 
  Összesen: 126 646 761 0 0 126 646 761 
  


       


EU-s projekt neve, 
azonosítója: 


TOP-3.1.1.-15-BS1-2016-00008 A hálózathoz kapcsolódó Szeghalom belterület 
Dózsa utcai kerékpárút építése, valamint a Békés-Békéscsaba-Füzesgyarmat 


kerékpárút hálózathoz 
csatlakozó Széchenyi és Kinizsi úti szakasz kerékpárút felújítása 


  
   


Adatok forintban! 
  Források * 2018. 2019. 2019.után Összesen 


  Saját forrás 200 000 0 0 200 000 
  -  ebből központi 


támogatás         


  EU-s forrás  0 0 0 0 
  Társfinanszírozás 0 0 0 0 
  Hitel 0 0 0 0 
  Egyéb forrás 0 0 0   


  Maradvány összege *: 115 629 146 0 0 115 629 146 
  Források összesen: 115 829 146 0 0 115 829 146 
  


     
  Kiadások, költségek 2018. 2019. 2019.után Összesen 


  Személyi jellegű 0 0 0 0 
  Beruházások, beszerzések 112 452 856 0 0 112 452 856 
  Szolgáltatások igénybe 


vétele 3 376 290 0 0 3 376 290 


  Adminisztratív költségek 0 0 0 0 
  Összesen: 115 829 146 0 0 115 829 146 
  


       EU-s projekt neve, 
azonosítója: 


TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003 Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep 
akcióterületen  


  
   


Adatok forintban 
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Források 2018. 2019. 2019.után Összesen 
  Saját forrás 25 400 0 0 25 400 


  -  ebből központi 
támogatás         


  EU-s forrás  0 0 0 0 
  Társfinanszírozás 0 0 0 0 
  Hitel 0 0 0 0 
  Egyéb forrás 0 0 0   


  Maradvány összege *: 19 858 890 0 0 19 858 890 
  Források összesen: 19 884 290 0 0 19 884 290 
  


     
  Kiadások, költségek 2018. 2019. 2019.után Összesen 


  Személyi jellegű 0 0 0 0 
  Beruházások, beszerzések 1 400 000 0 0 1 400 000 
  Szolgáltatások igénybe 


vétele 18 484 290 0 0 18 484 290 


  Adminisztratív költségek 0 0 0 0 
  Összesen: 19 884 290 0 0 19 884 290 
  


       EU-s projekt neve, 
azonosítója: 


KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00963 Szeghalom Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása 


  
   


Adatok forintban 
  Források 2018. 2019. 2019.után Összesen 


  Saját forrás 0 0 0 0 
  -  ebből központi 


támogatás         


  EU-s forrás  0 0 0 0 
  Társfinanszírozás 0 0 0 0 
  Hitel 0 0 0 0 
  Egyéb forrás 0 0 0 0 
  Maradvány összege *: 2 477 788 0 0 2 477 788 
  Források összesen: 2 477 788 0 0 2 477 788 
  


     
  Kiadások, költségek 2018. 2019. 2019.után Összesen 


  Személyi jellegű 629 280 0 0 629 280 
  Beruházások, beszerzések 0 0 0 0 
  Szolgáltatások igénybe 


vétele 1 848 508 0 0 1 848 508 


  Adminisztratív költségek 0 0 0 0 
  Összesen: 2 477 788 0 0 2 477 788 
  


       
EU-s projekt neve, 
azonosítója: 


1778477452 azonosítószámú, Művelődési, sport- és Szabadidő Központ energetikai 
felújítása 


  
   


Adatok forintban 
  Források 2018. 2019. 2019.után Összesen 


  Saját forrás 10 528 181 0 0 10 528 181 
  -  ebből központi 


támogatás         


  EU-s forrás  0 0 0 0 
  Társfinanszírozás 0 0 0 0 
  Hitel 0 0 0 0 
  Egyéb forrás 0 0 0 0 
  Maradvány összege *: 0 0 0 0 
  Források összesen: 10 528 181 0 0 10 528 181 
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  Kiadások, költségek 2018. 2019. 2019.után Összesen 


  Személyi jellegű 0 0 0 0 
  Beruházások, beszerzések 0 0 0 0 
  Szolgáltatások igénybe 


vétele 10 528 181 0 0 10 528 181 


  Adminisztratív költségek 0 0 0 0 
  Összesen: 10 528 181 0 0 10 528 181 
  


       
EU-s projekt neve, 
azonosítója: 


EU-s projektek összesen: 


  
   


Adatok forintban 
  Források 2018. 2019. 2019.után Összesen 


  Saját forrás 11 175 925 0 0 11 175 925 
  -  ebből központi 


támogatás         


  EU-s forrás  0 0 0 0 
  Társfinanszírozás 0 0 0 0 
  Hitel 0 0 0 0 
  Egyéb forrás 0 0 0 0 
  Maradvány összege *: 264 190 241 0 0 264 190 241 
  Források összesen: 275 366 166 0 0 275 366 166 
  


     
  Kiadások, költségek 2018. 2019. 2019.után Összesen 


  Személyi jellegű 629 280 0 0 629 280 
  Beruházások, beszerzések 235 867 021 0 0 235 867 021 
  Szolgáltatások igénybe 


vétele 38 869 865 0 0 38 869 865 


  Adminisztratív költségek 0 0 0 0 
  Összesen: 275 366 166 0 0 275 366 166 
  


       Maradvány összege *: 2017-évben folyósított, 
fel nem használt forrás 
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10.melléklet  


  2018-ra tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban) 
      Kiadások megoszlása 
  


Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* 
Pézeszköz 


átadás 
Kölcsönny


újtás Tartalék 
  Helyi önkormányzat Erdőfelújítás   700 000       


  Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havaria   29 979 000       
  Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.+havaria   33 297 000       
  Helyi önkormányzat Bérlakások felújítása   2 000 000       
  Helyi önkormányzat Járdaépítés/felújítás 3 001 000         
  Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása   635 000       
  Helyi önkormányzat Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés 2 047 000         
  Polgármesteri Hivatal Informatikai eszköz, software beszerzés 3 446 000         
  Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal felújítása   1 910 150       
  Helyi önkormányzat Kandó K.ipari út felújítása (TOP)   122 014 165       
  


Helyi önkormányzat Széchenyi - Kinizsi u, kerékpárút 
felújítása (TOP)   22 490 571       


  Helyi önkormányzat Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés 191 000         
  Helyi önkormányzat Dózsa utcai kerékpárút építése (TOP) 89 962 285 


 
      


  Helyi önkormányzat Szociális városrehabilitáció (TOP) 1 400 000         
  Tündérkert Óvoda és bölcsőde Eszközök beszerzése 170 000         
  Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése 60 000         
  Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése, felújítása 635 000 1 260 000       
  Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése, felújítása 3 135 785 1 547 485       
  Helyi önkormányzat Szeghalmi FC pályázati önerő biztosítása     9 200 000     
  Polgármesteri Hivatal, helyi önk. Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás       3 000 000   
  Helyi önkormányzat Felhalmozási tartalék/önerő         128 634 168 


  Összesen: 104 048 070 215 833 371 9 200 000 3 000 000 128 634 168 
  Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: 460 715 609 


  
         * Bruttó értékben 
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A költségvetési szervek 2018.évi intézményfinanszírozása 


      
11.melléklet  


 


Ssz. Intézmény Kiadások 


Bevételek, 
központi 


támogatás 
nélkül 


 Bevétel 
aránya a 


kiadásokhoz 
%  


Kiadások-
bevételek 


(intézményfi-
nanszírozás) 


Intézményfinanszírozás megoszlása  


  


Kvtv.által 
biztosított 


forrás 
% Önkorm. 


kiegészítésből % 


 
1. Polgármesteri Hivatal  223 039 717 8 559 877          3,84     214 479 840 122 835 600 57,27% 91 644 240 42,73  


2. Intézményműködtető Központ  244 694 292 103 864 030        42,45     140 830 262 125 330 262 88,99% 15 500 000 11,01  


3. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ  68 230 000 22 730 000        33,31     45 500 000 0 0 45 500 000 100  


4. Tündérkert Óvoda és bölcsőde  218 335 643 1 058 727          0,48     217 276 916 184 644 784 84,98% 32 632 132 15,02  


5. NMVK és SKMGY  23 938 500 1 050 000          4,39     22 888 500 0 0 22 888 500 100  


  ÖSSZESEN: 778 238 152 137 262 634        17,64     640 975 518 432 810 646 67,52% 208 164 872 32,48  


           


           
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2018. évi előirányzata 


      
    


12.melléklet  
          Ssz. Megnevezés létszám Fajl. összeg Időtartam Összeg Önk. rész Állami rész 


     (fő) (Ft) (alkalom)       
 


1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni 
tám. (évi 2 alkalom) 


316 6 250 Ft 2 3 950 000 Ft 0 Ft 3 950 000 Ft  
 2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás       150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft 


 3. Települési támogatás       5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft 
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4. Köztemetés 10 137 000 Ft   1 370 000 Ft 1 370 000 Ft 0 Ft 
 5. Bursa Hungarica * 2 50 000 Ft   100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 
 6. Nyugdíjas és tanuló bérlet       300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 
 7. Idősek támogatása (65 év felettiek) 1500 2 000 Ft   3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 0 Ft 
   Összesen (1+2+3+4+6+7):       13 770 000 Ft 9 820 000 Ft 3 950 000 Ft 
 


         


 


* Egyéb működési célú kiadások között szerepel 
 
 


      Támogatások, átadott pénzeszközök 2018.évi előirányzata 
    


  
13.melléklet  


      Megnevezés Előirányzat Ebből :központi forrás 
            
  I. 1. Kulturális és sporttámogatás 7 500 000   
    2. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás 228 276   
    3. Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 000 000   
    4. Többcélú Társulásnak - működési hj. 13 232 510   
    5. Központi ktgv.szervnek - BURSA ösztöndíj 100 000   
    6. Többcélú Társulásnak - normatíva 170 961 636 170 961 636 


    7. Polgárőrség támogatása 500 000   
    8. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás 1 000 000   
  I.   Egyéb működési célú kiadás összesen 194 522 422   
  II. 1. Sportszervezetnek (Szeghalmi FC) nyújtott támogatás 9 200 000   
    2. Helyi támogatás 2 000 000   
    3. Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne 1 000 000   
  II.   Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen 12 200 000   
  MINDÖSSZESEN : 206 722 422 170 961 636 
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14.melléklet  


   A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 
   2018-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg 
      


Ssz. 
Megnevezés Rovat 


száma 


adatok Ft-ban 
   ÉVEK 
   2018 2019 2020 2021 
   I. Működési bevételek és kiadások 
   


1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1 935 278 883 940 000 000 955 000 000 965 000 000 
   2. Közhatalmi bevételek B3 371 250 000 355 000 000 356 000 000 356 000 000 
   3. Működési bevételek B4 196 924 230 205 000 000 209 000 000 209 000 000 
   4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 890 000 1 300 000 2 000 000 20 000 000 
   5. Működési bevételek összesen (1+…+4)   1 505 343 113 1 501 300 000 1 522 000 000 1 550 000 000 
   6. Személyi juttatások  K1 699 049 323 635 000 000 639 000 000 639 000 000 
   7. Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó K2 123 814 249 123 000 000 124 000 000 124 000 000 
   8. Dologi kiadások K3 423 606 577 416 000 000 418 000 000 419 000 000 
   9. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 13 770 000 14 000 000 14 200 000 14 500 000 
   10. Egyéb működési célú kiadások K5 352 939 861 358 000 000 373 000 000 384 000 000 
   11.  - ebből működési tartalék   29 783 271 20 000 000 23 000 000 23 000 000 
   12. Működési célú kiadások összesen (6+…+10)   1 613 180 010 1 546 000 000 1 568 200 000 1 580 500 000 
     II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások   


   13. Felhalmozási bevételek B5 20 000 000 15 000 000 15 000 000 10 000 000 
   14. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0 
   15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 2 173 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
   16. Felhalmozási célú bevételek összesen (13+…+15)   22 173 000 18 000 000 18 000 000 13 000 000 
   17. Beruházási kiadások K6 104 048 070 55 000 000 46 000 000 46 200 000 
   18. Felújítási kiadások K7 215 833 371 42 000 000 35 000 000 35 000 000 
   20. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12 200 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 
   21. Felhalmozási tartalék   128 634 168 20 000 000 20 000 000 20 000 000 
   22. Felhalmozási célú kiadások összesen (17+…+20)   332 081 441 124 000 000 108 000 000 108 200 000 
   23. Finanszírozás bevételek B8 417 745 338 150 700 000 136 200 000 125 700 000 
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24. Finanszírozás kiadások K9 0 0     
   25. Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)   1 945 261 451 1 670 000 000 1 676 200 000 1 688 700 000 


   26. Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)   1 945 261 451 1 670 000 000 1 676 200 000 1 688 700 000 
   


          
          
    


  
  


         2018. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG 
   


     
 15.melléklet 


     BEVÉTELEK (B2+B5+B7)     KIADÁSOK (K6+K7+K8)      


1. Felhalmozási célú támogatások 
államházt.belülről (B2) 0 1. Polgármesteri Hivatal felújítása 1 910 150    


2. Felhalmozási bevételek (B5) 20 000 000 2. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv. 3 446 000    
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 2 173 000 3. TOP programok megvalósítása 235 867 021    
      4. Erdőfelújítás 700 000    
      5. Gyepmesteri telep felújítása 635 000    
     6. Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria 33 297 000    
      7. Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria 29 979 000    
      8. Járdaépítés/felújítás 3 001 000    
      9. Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés 2 047 000    
      10. Önkormányzati lakások felújítása 2 000 000    
      11. Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés 191 000    
      12. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése 60 000    
      13. Tündérkert Óvoda és bölcsőde - eszközök beszerz. 170 000    
      14. MKP - eszközök beszerzése, felújítása 1 895 000    
      15. IMK - eszközök beszerzése, felújítása 4 683 270    
      16. Egyéb felhalmozási célú kiadások      
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        - helyi támogatás 2 000 000    
        - munkáltatói támogatás (PMH) 1 000 000    
      17. Pénzeszköz átadás       
         - Szeghalmi FC részére önerő biztosítása pályázathoz 9 200 000    
  ÖSSZESEN: 22 173 000   ÖSSZESEN: 332 081 441    
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16.melléklet  


  
A 2017.évi C.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások   


  


Ssz. 
JOGCÍM Összeg 


  száma megnevezése Ft 
  1. I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** 122 835 600 


  2. I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*** 3 920 986 
  3. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*** 0 
  4. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása *** 0 
  5. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása*** 765 200 
  6. I.6. Polgármesteri illetmény támogatása *** 1 756 400 
  


7. I. 
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
összesen 129 278 186 


  INFO SOR Beszámítás összege 71 182 424 
  


8. 
II.1 (1)-
(2) 


Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása**** 137 207 100 


  9. II.2.(1) Óvodaműködtetési támogatás**** 21 568 800 
  


10. II.4. a b 
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz 2 212 184 


  11. II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: 160 988 084 
  


12. III.2. 
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 
támogatása*** 40 555 000 


  13. III.3.a Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat # 17 000 000 
  14. III.3.b Családsegítés és gyermekjóléti központ # 18 810 000 
  15. III.3.c (2) Szociális étkeztetés # 11 631 136 
  16. III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés # 475 000 
  


17. 
III.3.db 
(2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás # 25 740 000 


  18. III.3.e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás # 3 100 000 
  19. III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása # 28 285 500 
  20. III.3.g (2) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása # 8 800 000 
  21. III.3.h (1) Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása # 3 100 000 
  22. III.4.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása # 48 416 000 
  23. III.4.b Intézményüzemeltetési támogatás # 5 604 000 
  24. III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ***** 33 839 000 
  25. III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ***** 89 176 606 
  


26. III.6. 
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének 
támogatása ***** 2 314 656 


  
27. III.7.a (2) 


A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók 
bértámogatása (dajkák) **** 20 651 700 


  28. III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás **** 3 005 000 
  


29. III. 
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 360 503 598 


  30. IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása *** 11 081 180 
  


31. IV. 
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 11 081 180 


  
32.   


TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 
ÖSSZESEN (7+11+29+31.sorok) 661 851 048 


  
      
  


* kiadásoktól függő támogatás 0 
  


11.mellékletnél 


** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás 122 835 600 
  *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás 58 078 766 
  **** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás 184 644 784 
  ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás 125 330 262 
  


  # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása 170 961 636 
  


  
Összesen: 661 851 048 
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Előirányzat felhasználási ütemterv 
            


 
          


17.melléklet  
 Ssz. MEGNEVEZÉS Rovat I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó Összesen: 


 
 B E V É T E L E K 


 
I. 


Műk.célú 
támogatások áht-on 
belülről 


B1 77 940 000 77 940 000 77 940 000 77 940 000 77 940 000 77 940 000 77 940 000 77 940 000 77 940 000 77 940 000 77 940 000 77 938 883 935 278 883  


II. Közhatalmi bevételek B3 2 000 000 2 000 000 171 625 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 171 625 000 2 000 000 2 000 000 10 000 000 371 250 000  
III. Működési bevételek B4 16 410 352 16 410 352 16 410 352 16 410 352 16 410 352 16 410 352 16 410 352 16 410 352 16 410 352 16 410 352 16 410 352 16 410 358 196 924 230  


IV. Működési célú átvett 
pénzeszközök B6 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500 1 890 000  


V. Felhalmozási 
bevételek B5 0 0 0 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000  


VI. 
Felh.célú 
támogatások áht-on 
belülről 


B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  


VII. Felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök B7 181 000 181 100 181 000 181 100 181 000 181 100 181 000 181 100 181 000 181 100 181 400 181 100 2 173 000  


VIII. Finanszírozási 
bevételek B8     417 745 338                   417 745 338  


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:   96 688 852 96 688 952 684 059 190 106 688 952 106 688 852 96 688 952 96 688 852 96 688 952 266 313 852 96 688 952 96 689 252 104 687 841 1 945 261 451 
 K I A D Á S O K 


 I. Személyi juttatások K1 58 254 110 58 254 110 58 254 110 58 254 110 58 254 110 58 254 110 58 254 110 58 254 110 58 254 110 58 254 110 58 254 110 58 254 113 699 049 323 
 


II. Munkaadót terhelő 
járulékok K2 10 317 854 10 317 854 10 317 854 10 317 854 10 317 854 10 317 854 10 317 854 10 317 854 10 317 854 10 317 854 10 317 854 10 317 855 123 814 249 


 III. Dologi kiadások K3 36 412 000 36 200 000 36 200 000 35 900 000 34 516 515 34 516 515 34 516 515 34 516 515 34 516 515 34 000 002 35 900 000 36 412 000 423 606 577 
 IV. Ellátottak p.beli jutt. K4 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000 870 000 4 200 000 13 770 000 
 


V. Egyéb működési célú 
kiadások K5 29 411 655 29 411 655 29 411 655 29 411 655 29 411 655 29 411 656 29 411 655 29 411 655 29 411 655 29 411 655 29 411 655 29 411 655 352 939 861 


 VI. Beruházási kiadások K6 0 0 0 1 400 000 3 800 000 4 000 000 3 555 760 4 200 000 50 000 000 37 092 310 0 0 104 048 070 
 VII. Felújítási kiadások K7 0 0 0 0 0 30 833 339 30 833 339 30 833 337 30 833 339 30 833 339 30 833 339 30 833 339 215 833 371 
 


VIII. Egyéb felhalmozási 
célú kiadások K8 0 0 9 200 000 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 12 200 000 


 
IX. Finanszírozási 


kiadások K9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


 KIADÁSOK ÖSSZESEN:   135 265 619 135 053 619 144 253 619 136 153 619 138 170 134 168 203 474 168 759 233 169 403 471 214 203 473 200 779 270 165 586 958 169 428 962 1 945 261 451 
 


                                                   Likviditási ütemterv 
        


       
18.melléklet  


Hónap Adat jellege 
Nyitó 


pénzállomány 
(pénzmaradvány 


nélkül) 


Pénzforgalmi 
Záró 


pénzállomány 


Finanszírozási bevétel (hitel) 
igénybevétele Korrigált záró 


egyenleg 
Bevétel Kiadás Egyenleg Felvétel Törlesztés Egyenleg 


január Havi 566 682 589 96 688 852 135 265 619 -38 576 767 528 105 822 0 0 0 528 105 822 
Halmozott   96 688 852 135 265 619 -38 576 767   0 0 0 0 


február Havi 528 105 822 96 688 952 135 053 619 -38 364 667 489 741 155 0 0 0 489 741 155 
Halmozott   193 377 804 270 319 238 -76 941 434   0 0 0 0 


március Havi 489 741 155 684 059 190 144 253 619 539 805 571 1 029 546 726 0 0 0 1 029 546 726 
Halmozott   877 436 994 414 572 857 462 864 137   0 0 0 0 


április Havi 1 029 546 726 106 688 952 136 153 619 -29 464 667 1 000 082 059 0 0 0 1 000 082 059 
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Halmozott   984 125 946 550 726 476 433 399 470   0 0 0 0 


május Havi 1 000 082 059 106 688 852 138 170 134 -31 481 282 968 600 777 0 0 0 968 600 777 
Halmozott   1 090 814 798 688 896 610 401 918 188   0 0 0 0 


június Havi 968 600 777 96 688 952 168 203 474 -71 514 522 897 086 255 0 0 0 897 086 255 
Halmozott   1 187 503 750 857 100 084 330 403 666   0 0 0 0 


július Havi 897 086 255 96 688 852 168 759 233 -72 070 381 825 015 874 0 0 0 825 015 874 
Halmozott   1 284 192 602 1 025 859 317 258 333 285   0 0 0 0 


augusztus Havi 825 015 874 96 688 952 169 403 471 -72 714 519 752 301 355 0 0 0 752 301 355 
Halmozott   1 380 881 554 1 195 262 788 185 618 766   0 0 0 0 


szeptember Havi 752 301 355 266 313 852 214 203 473 52 110 379 804 411 734 0 0 0 804 411 734 
Halmozott   1 647 195 406 1 409 466 261 237 729 145   0 0 0 0 


október Havi 804 411 734 96 688 952 200 779 270 
-104 090 


318 700 321 416 0 0 0 700 321 416 
Halmozott   1 743 884 358 1 610 245 531 133 638 827   0 0 0 0 


november Havi 700 321 416 96 689 252 165 586 958 -68 897 706 631 423 710 0 0 0 631 423 710 
Halmozott   1 840 573 610 1 775 832 489 64 741 121   0 0 0 0 


december Havi 631 423 710 104 687 841 169 428 962 -64 741 121 566 682 589 0 0 0 566 682 589 
Halmozott   1 945 261 451 1 945 261 451 0   0 0 0 0 


 








PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYBEN TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN 


VALÓ RÉSZVÉTELRE 
 


Szeghalom Város Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben” EFOP -1.5.3-16-2017-00113 kódszámú projekt keretében Ösztöndíj 


pályázatot ír ki a településen élő középfokú oktatási intézményekben tanulók részére 
 


2017/2018 tanév 
 
1. A pályázat célja:  
 
Szeghalom Város Önkormányzata a település népességmegtartó erejének erősítése érdekében a 
Szeghalmon élő azon középfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván települési ösztöndíjat 
biztosítani, akik megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. 
 
2. Az ösztöndíjban részesítés feltételei 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázati eljárás eredményeként ösztöndíjban részesíti a lentebb 
meghatározott számú, tehetséges, jól tanuló, az adott településen állandó lakcímmel rendelkező, 
középfokú oktatási intézményben tanulót, aki  


- nappali rendszerű középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és 
nem magántanuló, 


- tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt tanévben eléri a 4,00 tanulmányi 
átlagot, 


- más ösztöndíjban nem részesül. 
 
Az ösztöndíj megállapításnál előnyben részesül az a tanuló, aki: 


- olyan szakmát tanul, mellyel a humán közszolgáltatásban el tud helyezkedni, 
- családi háttere, a család vagyoni helyzete miatt rászoruló, 
- kollégiumi ellátásban részesül, 
- az ösztöndíj megítélését az oktatási intézménye támogatja. 


 
A pályázat alapján Szeghalom Város Önkormányzata ösztöndíjban részesíti, a fent meghatározott 
kritériumoknak megfelelő maximum 10 fő tanulót. 
 
3. Az ösztöndíj folyósítás időtartama és összege 
 
Az ösztöndíj 2018. február 1. és 2018. június 30. közötti időszakra kerül megállapításra. 
Az ösztöndíj összege havonta 10.000,-Ft. 
Az ösztöndíj havi összegét az önkormányzat a tárgyhónap 10. napjáig az ösztöndíjas részére kifizeti, 
illetve az általa megadott bankszámlára átutalja. 


 
Az ösztöndíj folyósítása tanév közben megszűnik, ha az ösztöndíjban részesülő tanuló magántanulóvá 
válik, vagy tanulói jogviszonya véglegesen megszűnik. 
 
4. A pályázatok benyújtásának módja 
 
A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével postai úton 
vagy személyesen Szeghalom Város Önkormányzatának (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) 
címezve lehet benyújtani.  







 
5. A személyes tájékoztatás módja 
 
A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető: Baraksó-Kovács Andrea (szakmai vezető), e-mail: 
vesztoefop153@gmail.com 
 
6. A pályázat benyújtásának határideje 
 
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. év március hónap 19. napja 
 
7. A pályázat kötelező mellékletei: 


 
- oktatási intézmény igazolása fennálló tanulói jogviszonyról, 
- tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása.  


 
8. A pályázat nem kötelező mellékletei, melyek az ösztöndíj megállapításánál való előnyben 
részesítés megállapításához szükségesek: 
 
- oktatási intézmény igazolása, melyben szerepel azon szakmai képesítés megnevezése, melyet a 
tanuló tanulmányai végén meg fog szerezni és ez alkalmas a humán közszolgáltatásban való 
elhelyezkedésre, 
- egy háztartásban élők jövedelemigazolása a rászorultság vizsgálata érdekében, 
- oktatási intézmény igazolása, hogy a pályázó kollégiumi ellátásban részesül, 
- az oktatási intézmény támogató nyilatkozata az ösztöndíj megállapításához. 
 
9. A pályázatok elbírálása 
 
Az ösztöndíjak elbírálásáról Szeghalom Város Polgármestere dönt.  
 
10. Az elbírálás határideje 
 
A pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül. 
 
11. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A döntéshozó a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat. 
 
12. A feltételek és kritériumok megfogalmazásában használt fogalmak magyarázata: 
család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-ban 
meghatározott fogalom. 
gyermek: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. §-ban 
meghatározott fogalom. 
fiatal: az a nagykorú személy, aki az ösztöndíj kérelem benyújtásának időpontjában 24. életévét nem 
töltötte be 
ösztöndíj: olyan rendszeresen vagy egy alkalommal nyújtott pénzbeli támogatás, melyet az állam, 
önkormányzat vagy annak erre felhatalmazott szerve, vagy oktatási intézmény nyújt a tanulónak e 
jogcímen. Ösztöndíj pl.: Arany János Tehetséggondozó Program, Útravaló Ösztöndíjprogram vagy 
alprogramjaik keretében kapott ösztöndíj, a szakmaszerkezeti döntés alapján kapott tanulmányi 
ösztöndíj (hiányszakma ösztöndíj), sportösztöndíj, EFOP 3.9.2-16 projekt keretében megállapított 
ösztöndíj stb. 
 
 
 
 







Pályázati adatlap középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj programjában 
való részvételre  


 
2017/2018 tanév 


 
Pályázó neve:  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
TAJ száma:  
Lakcíme:  
Telefonszáma:  
E-mail címe:  
Oktatási intézmény, ahol tanulmányait 
folytatja: 


 


Évfolyam:  
A pályázathoz benyújtott  
dokumentumok megnevezése: 


1. 


 2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Amennyiben támogatást nyer, hová kéri az ösztöndíj folyósítását? 
             Lakcímre            vagy                                    bankszámlára 


Amennyiben bankszámlára kéri utalnia a támogatást, adja meg pontosan az adatokat: 
Folyószámlát vezető pénzintézet:  
Folyószámla száma:  


 
 


Nyilatkozat más ösztöndíjról 
 
Alulírott……………………………………….büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
más szervezettől ösztöndíjban nem részesülök. 
 
Dátum:                                                  ………………………………………….. 
 
törvényes képviselő aláírása                                                                                pályázó aláírása 
 
 
 
 


Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról 
 


Alulírott …………………………..……..... hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatomban foglalt 
adatokat a döntéshozó a pályázat elbírálása, és az ösztöndíj folyósítása érdekében kezelje és 
nyilvántartsa. 
 
Dátum:                                                  ………………………………………….. 
 
 
 


törvényes képviselő aláírása                                                                                 pályázó aláírása 







Nyilatkozat családban élő gyermekek számáról 
 
 
Alulírott ……………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 
családban élő gyermekek száma ……… fő. 
 
Dátum:                                                     ………………………………………………. 
 
 
 
törvényes képviselő aláírása                                                                            pályázó aláírása  
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Ügyintézés helye: Szeghalmi 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  


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


BEJELENTÉS 
 


a Képviselő-testület 2018. február 26-i Testületi Ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani „Az Árpád házi királyok 
emlékparkjának és közösségi szabadidőparkjának kiépítése” címmel. 
 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban a Képviselő-testület 2018. jan. 26-i rendkívüli ülésén 
hozta meg döntését, mely szerint az igényelt tám. összeghez (közel 10 millió Ft) 4.591.860,- 
Ft saját erőt biztosít. 
 
A saját erő biztosítását a pályázat készítése során 2 részre osztotta a Műszaki iroda, oly 
módon, hogy 1.105.844,- Ft a pályázati saját erő, melyhez az igényelt tám. összege 
9.952.596,- Ft. 
A további vállalt önerőt azaz 3.486.016,- Ft összeget a beruházás megvalósításához 
biztosítjuk, de elkülönítve a pályázattól annak nem részeként. 
 
A saját erő megosztásának az volt az oka, hogy a teljesen önerőből felvállalt kivitelezési 
munkáknál jobban van lehetőségünk esetleges saját munkavégzésre (pl: földmunkák). 
 
Fentiekkel kapcsolatban előzetesen konzultáltunk a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 
munkatársával. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztatást szíveskedjen elfogadni. 
 
 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2018. 02. 14. 
 
Bejelentést készítette:  
Nagy István műszaki ügyintéző 
 
 


 
Macsári József  



mailto:polgarmeter@szeghalom.hu






 
Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
Előterjesztés 


 
Szeghalom Város Képviselő Testülete 2018. február 26.-án tartandó ülésére 


 
 


Tárgy: Pályázati felhívás elfogadása a „Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező 
településeken„ című EFOP-3.9.2-16-2017-00032 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 


Vésztő Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei 2017. november 20-án 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST írtak alá Támogatásban 
részesített projekt megvalósítására. A projekt címe és kódszáma: „Humán kapacitások 
fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” EFOP-3.9.2-16-2017-00032 


A pályázat támogatásban részesült és a megvalósítása folyamatban van. 


Az „Alap vagy középfokú oktatási intézményben tanuló HH/HHH tanulók 
ösztöndíjprogramja” tevékenységre tervezett költsége 10 000 000Ft – 100%-ban támogatás - 
mely Konzorciumi partnerenként az alábbiak szerint oszlik meg: 


Vésztő Város Önkormányzata 3.200.000,- 


Körösladány Város Önkormányzata 2.000.000,- 


Szeghalom Város Önkormányzata 4.000.000,- 
Bélmegyer Község Önkormányzata 400.000,- 


Körösújfalu Község Önkormányzata 400.000,- 


A szakmai tevékenység keretén belül Vésztő Város Önkormányzata, Szeghalom Város 
Önkormányzata, Körösladány Város Önkormányzata, Körösújfalu Község Önkormányzata, 
valamint Bélmegyer Község Önkormányzata területén élő, olyan hátrányos helyzetű alapfokú, 
középfokú oktatási intézményekben tanulók részére tervezünk ösztöndíjat biztosítani, akik 
egyéb ösztöndíjban nem részesülnek. 


A támogatást igénylő települési önkormányzat és valamennyi konzorciumi tag települési 
önkormányzat, azonos feltételekkel, de településenként külön-külön valósítják meg a 
hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj programját. 


A képviselő-testületnek el kell fogadnia azon pályázati felhívást, amely alapján az 
önkormányzat által nyújtandó ösztöndíj megállapítható. 


 A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 


- az ösztöndíjban részesítés alapvető feltételeit 


- az adott évben érvényes ösztöndíj folyósítás időtartamát és összegét, 


- a pályázatok benyújtásának módját, 
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- a pályázat benyújtásának határidejét, 


- az elbírálás határidejét. 


Az ösztöndíjra szóló adott időszakra felhívást a polgármester közzéteszi a testületi döntést 
követő 15 napon belül, a helyi sajtóban, az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint az 
önkormányzat honlapján. 


A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt képviselő-testület elé: 


Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért az EFOP-3.9.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán 


kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” pályázathoz kapcsolódó alap 
vagy középfokú oktatási intézményben tanuló hátrányos helyzetű tanulók 
ösztöndíjprogramjára irányuló pályázati felhívással. 


2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
a pályázati felhívás közzétételére, a döntéshozatalra és a szerződés aláírására. 


 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Szeghalom, 2018. február 24. 
  
Előterjesztést készítette: Kis Bettina 
 
 
 Macsári József 
 polgármester 
 
 
 








Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………/2018. (……….) 
önkormányzati rendelete 
a településkép védelméről 


 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 
1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva,a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
12. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdés, a 12. § (2) bekezdés, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 23. § (5) 
bekezdés 5., 6. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) 
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítésze, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság, továbbá Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (IX.26.) 
önkormányzati rendeletével megállapított, a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályaiban nevesített 
Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  


1. § 


A rendelet célja Szeghalom építészeti, városképi, környezeti értékeinek védelme, a település 
történeti múltját, építészeti kultúráját és polgárainak identitását meghatározó települési környezet 
elemeinek egészben vagy részben történő megőrzése, minőségi fejlesztése a jövő nemzedékek 
számára, a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő 
követelmények érvényesítése, az épített környezet esztétikus alakítása. 


Értelmező rendelkezések 
2. § 


E rendelet alkalmazásában: 


1. Cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség, 
helyiségegyüttes) nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve felirat;  


2. Cégér: valamely mesterség vagy tevékenység jelvényeként használt, rendszerint üzlet, műhely, 
illetve vendéglátó létesítmény bejáratához, a homlokzati síkra merőlegesen kifüggesztett tárgy vagy 
címerszerű ábra; cégérnek minősül az a – nem az épület falsíkjára, valamint a kerítésre, kerítés-
kapura kihelyezett – tábla is, mely csak a cégtáblán szereplő információkat tartalmazza. Nem 
minősül cégérnek az olyan hirdető-berendezés, amely nem közvetlenül a kereskedelmi-, 
szolgáltató-, illetve vendéglátó létesítmény jellegével, hanem az ott árusított vagy felhasznált 
termékkel kapcsolatos.  


3. Címtábla: az intézmény vagy vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla.  


4. Egyedi tájékoztató tábla: olyan – rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú – hirdető- 
berendezés, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők 
megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, nyitvatartásáról, megközelítéséről ad információt;  


5. Egységes információs tábla: az önkormányzat által kijelölt gazdasági társaság által telepített, a 
helyi tájékozódást segítő, közérdeket is szolgáló útirányt közvetítő berendezés, ide értve a rusztikus 
információs táblákat is.  







6. Építményrész jelen rendelet alkalmazásában: minden olyan építményszerkezet, műszaki 
alkotás, berendezés, eszköz, információhordozó, kiegészítő elem, egyéb műszaki berendezés, 
amely az építmény közterületről látható homlokzatának vizuális megjelenését befolyásolja.  


7. Eredeti állapot: a védett építmény építésekor fennálló állapot vagy egy olyan későbbi állapot, 
melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értékként határozott meg.  


8. Fényreklám: saját fényforrással rendelkező, egy vagy többoldalú, világító reklámhordozó (pl. 
reklámdoboz, fénycsőreklám, futófény, led panel, videófal, monitor, stb.), mely állandó, vagy 
váltakozó fénykibocsátású.  


9. Főépület: Beépítésre szánt területen, az adott övezeti besorolásban megengedett rendeltetésű, a 
telek előkertjéhez illesztett épület, építmény. 


10. Földszínek: a természetben előforduló, nem szintetikus anyagok (pl. talaj, homok, mész, egyes 
kőzetek, a növényzet) jellemző színei, illetve az azok felhasználásával előállított kevéssé telített 
színárnyalatok.  


11. Gazdasági útirányjelző tábla: természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet tevékenységet végző székhelyére, fióktelepére vagy telephelyére vonatkozó 
útirányt jelző tábla, amelyen a vállalkozás arculatának megfelelő felirat és logó is szerepelhet.  


12. Helyi területi védett településszerkezet: a Képviselő-testület által megállapított területi védelem, 
mely az adott terület településszerkezetére, utcahálózatára, telekszerkezetére, beépítési módjára 
vagy ezek együttesére terjed ki.  


13. Helyi egyedi védett építmény: a Képviselő-testület által megállapított egyedi védelem, mely egy 
adott építmény, épület, épületrész tekintetében a hagyományos településkép megőrzése 
szempontjából jelentős, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti 
vagy ipartörténeti szempontból jelentős alkotás.  


14. Helyi védett érték: helyi területi védett településszerkezet, területi védett utcakép, egyedi védett 
építmények összessége.  


15. Homlokzat-, tűzfalreklám: épületek, építmények közterületről látható falfelületén megjelenő, 
ragasztással, festéssel vagy vakolással készített reklám.  


16. Információs tábla: olyan rögzített, egyedi méretű hirdető-berendezés, mely a szeghalmiak 
számára nyújt, rendszeresen változó tartalommal, közérdekű információkat.  


17. Látványterv: a tervezett építmény látványrajzának a jelenlegi környezetbe illesztett 
látványterve, mely alkalmas a megváltozott településkép szemléltetésére.  


18. Információhordozó: rendeltetési egységre vonatkozó cég-, címtábla, cégér, üzletfelirat, a 
vállalkozást népszerűsítő, a vállalkozás tevékenységével kapcsolatos egyéb felirat és más grafikai 
megjelenítés együttes megnevezése, ide nem értve a reklámot.  


19. Megállító reklámhordozó: valamely vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlenül a 
vállalkozás bejáratánál, a terasz területén vagy annak határán a nyitvatartási idő alatt elhelyezett, 
egy- vagy kétoldalas mobil hirdetőeszköz, egyéb eszköz.  


20. Molinó: építményen kifeszített, vagy építmények között átfeszített írásos, képi információt 
tartalmazó reklámhordozó.  


21. Pozitív lábazat: a felette elhelyezkedő falszakasz síkjához képest kiugró lábazat.  


22. Tagozat: a homlokzat alapsíkjából kiugró nem tartószerkezeti szerepű építészeti elem (párkány, 
falpillér, kváderezés, szemöldökpárkány, stb.).  


23. Területi jellegű védelem: a műemléki környezet, a helyi területi védettségek, országos, vagy 
helyi természeti védelem (nemzeti park, természeti területek, ex lege védett területek, NATURA 
2000 területek stb.) által érintett területek.  







24. Totemoszlop: Legfeljebb 6.0 m magas, olyan tájékoztató eszköz, amely egy vállalkozás 
nevének megjelölésére, tevékenységének népszerűsítésére szolgál. A totemoszlop alaprajzi és 
méretét teljes magasságában megtartja vagy attól legfeljebb + 10%-ban térhet el. 


25. Üzlet jelen rendelet alkalmazásában: kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenység folytatása 
céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy 
helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet, épületrészt és 
helyiséget is, amelyben kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet folytatnak. 


26. Üzletfelirat: Jellemzően közterületen álló, kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, egy 
vagy több egységet magába foglaló építményen, a benne folyó tevékenységet hirdető feliratot 
hordozó berendezés, melynek hossza legfeljebb 1,2 – 2,0 m közötti, magassága 60 cm, vastagsága 
10 cm lehet.  


27. Vetített reklám: közterületről látható bármely felületen, vetítő berendezéssel megjelenített 
reklám. 


Általános építészeti követelmények 
3. § 


(1) A városképi illeszkedés érdekében új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése 
esetén a kialakult városszerkezetet, a Szeghalomra jellemző építészeti karaktert sértő építészeti 
megoldás nem megengedett.  


(2) Az illeszkedés tekintetében vizsgálni kell az alábbi építészeti elemeket:  


a) a tetőidom formáját, a tető hajlásszögét,  


b) a tetőfelépítmények jellegét, arányát,  


c) a homlokzatok építészeti kialakítását,  


d) a tömegképzés jellegét,  


e) a nyílások arányrendszerét, a teljes homlokzatfelülethez való viszonyát, horizontális, vagy 
vertikális jellegét,  


f) az utcai kerítések és ezek nyílásainak megoldását.  


(3) Új épület, épületbővítés építésekor annak homlokzat, párkány- és gerincmagasságát a közterület 
felől szomszédos műemléki, vagy helyi védettségű épülethez igazítani kell, a legnagyobb 
függőleges irányú eltérés ± 1,0 m lehet. 


(4) A épületek közterületről látható nyílászáróinak cseréje esetén az eredetivel megegyező osztású 
nyílászáró helyezhető el kivéve, ha az épület valamennyi nyílászárója együttesen, egységesen 
cserére kerül.  


4. § 
(1) Gépészeti berendezéseket, szellőzőt, klímaberendezést, megújuló energia berendezéseit 
országos, vagy helyi védett értékek esetében utcafronti homlokzatra nem lehet elhelyezni.  


(2) Az (5) bekezdés szerinti berendezéseket erkéllyel rendelkező lakások esetén csak erkélyre lehet 
kihelyezni úgy, hogy a szomszédos lakásokat ne zavarja. Erkéllyel nem rendelkező lakások 
esetében a klímaberendezések a homlokzaton függőlegesen egymás alatt, ugyanazon ablakok 
parapet falán helyezhetők el a teljes épülethomlokzaton.  


(3) Külterületi épületeken, építményeken hullámpala, cserepeslemez, trapézlemez, hullámlemez, 
bitumenes hullámlemez és bitumenes zsindely, valamint 5 cm-nél vékonyabb hasított kő burkolat 
alkalmazása nem megengedett, kivéve a gazdasági, üzemi alaprendeltetésű létesítményeket. 


(4) Előkertes beépítés esetén a közterület határán 50 %-ot meghaladó hosszban tömör kerítés nem 
megengedett.  


5. § 







(1) Zöldfelületek, ingatlanon belüli zöldterületek kialakítása során a lehető legnagyobb összefüggő 
zöldfelületet kell kialakítani.  


(2) Zöldfelületek kialakításánál a fás szárú növényzet esetében a táji és termőhelyi adottságoknak 
megfelelő növényfajokat kell alkalmazni.  


a) Meglévő közterületi fasorok pótlásánál az egységes látvány megtartása, illetve kialakítása 
érdekében az adott területen leggyakoribb fa faj telepítendő.  


b) Utcafásításra javasolt fafajok: a 6. sz. mellékletben szerepelnek 


c) Parkoló-fásításra javasolt fafajok: magas kőris (Fraxinus excelsior), csörgőfa (Koelreuteria 
paniculata) és a korai juhar (Acer platanoides).  


Településképi szempontból meghatározó területek területi és egyedi építészeti 
követelményei 


6. § 


Szeghalom településképi szempontból eltérő karakterű területei az 1. mellékletben szereplő térkép 
szerinti lehatárolásnak megfelelően az alábbiak:  


a) történeti beépítésű területek,  


b) lakótelepek,  


c) alacsony intenzitású beépítések, 


d) technológiai területek,  


7. § 


Szeghalom településképi szempontból meghatározó területei az 1. mellékletben szereplő térkép 
szerinti lehatárolásnak megfelelően az alábbiak:  


a) történeti beépítésű területek,  


b) lakótelepek,  


c) alacsony intenzitású beépítések, 


d) technológiai területek,  


8. § 
(1) A homlokzatok kialakítása során, a rendezett településkép érdekében, a nyílászárók méret és 
osztásrendszerét összehangoltan kell kialakítani.  


(2) Épületek tűzfalas csatlakozása esetén a már meglévő tűzfal takarásával kell kialakítani a 
csatlakozó épületet, a megmaradó, látszó tűzfal nem lehet nagyobb, mint a takart tűzfal mérete, az 
utcai traktusra vetítve. 


(3) Magastető utólag a 18,0 méteres homlokzatmagasságot nem meghaladó épületekre építhető.  


(4) Utólagos hőszigetelés kivitelezése során a hagyományos szeghalmi homlokzatdíszítéseket meg 
kell őrizni.  


(5) A külső homlokzatok színezését épületenként egységes koncepció alapján lehet elvégezni. 
Emeletes épületek esetén a homlokzatok színezését legalább homlokzatonként egyszerre kell 
elvégezni. A nyílászárók, redőnyszerkezetek és spaletták épületenként egységesen meghatározott 
színűek lehetnek.  


9. § 
A tetőtér beépítésének az előírásai:  


a) A tető síkjában fekvő tetőablak, fénycsatorna síkban megjelenő fénygyűjtő eleme bármelyik 
épület esetében engedélyezhető.  







b) Az épület egy tetősíkján csak egyfajta tetőablak, illetve - felépítmény jelenhet meg. Az új 
beépítésnél a meglévő tetőablak, illetve - felépítményformához kell igazodni. 


c) A tetőablak elhelyezésénél igazodni kell a homlokzati nyílástengelyekhez. 


Történeti beépítésű terület 
10. § 


(1) Meg kell őrizni a terület építészeti, településképi hagyományait, jellegzetességeit, az épített 
környezet értékeit. Az épületek bővítését úgy kell megoldani, hogy a tervezett bővítés, átalakítás a 
régi épület formálásával, anyaghasználatával összhangban legyen. Új épület, épületbővítés 
építésekor annak illeszkedni kell a terület kialakult építészeti hagyományaihoz.  


(2) Új épület, épületbővítés építésekor annak homlokzat, párkány- és gerincmagasságát a közterület 
felől szomszédos épületekhez kell igazítani, a legnagyobb függőleges irányú eltérés ± 1,5 m lehet. 


(3) Az épületeket magastetővel kell ellátni, a tetőgerinc irányának a két szomszédos épület 
valamelyikének tetőgerinc irányával meg kell egyeznie. 


(4) A meglévő tetőidom átépítése, vagy új épület tetőszerkezetének kialakítása során annak 
dőlésszöge legfeljebb 5 %-kal térhet el a szomszédos épületek jellemző tetőhajlásszögétől. 


(5) Egy épületen csak egyféle árnyékoló jelenhet meg, egységes méretben, formában és színben.  


(6) A városkép védelme érdekében a közterületen elhelyezendő közmű-berendezések 
(energiaellátási és hírközlési sajátos építmények) kizárólag a terület karakteréhez alkalmazkodó, 
egyedi kialakítással létesíthetők.  


11. § 


(1) Az épületeket ellátó közművezetékek (gáz, elektromos, telefon, tv kábel) az épületeken látszó 
módon nem vezethetők.  


(2) Az újonnan létesülő közvilágítási lámpaoszlopok a terület karakteréhez alkalmazkodó formai 
kialakításúak lehetnek. 


(3) A magastető síkján és azzal párhuzamosan elhelyezhető gépészeti berendezés (napkollektor, 
napelem) a közterületről nem látható tetőfelületen létesíthető, kivéve a lapostetős és az 1970 után 
épült épületek esetében, melyek tető-, födémszerkezetén napkollektor, napelem bárhol 
elhelyezhető.  


Az építési tevékenységek részletes szabályai az anyaghasználatról 
12. § 


a) A nyílászárók csak fából készülhetnek, kivéve, ha az épület, építmény nyílászárói annak eredeti 
állapotában más anyagból voltak kialakítva. A tetőtéri ablakok kivételével csak az eredetivel azonos 
méretű, formájú és tagolású ablak helyezhető el. Szerkezeti átalakítás, vagy csere esetén a külső 
méreteket, az eredeti szerkezeti méreteket és kiképzést, az üvegosztásokat, a homlokzati takaró- és 
díszítőléceket, spalettákat az eredetivel megegyező módon kell kialakítani.  


b) Épített égéstermék elvezető csak téglakémény lehet. Égéstermék elvezető csak függőleges lehet, 
a külső határoló falakon nem jelenhet meg.  


c) A tetőhéjazat natúr színű pikkelyfedés, vagy korcolt fémlemez fedés lehet, kivéve, ha az épület, 
építmény tetőzete annak eredeti állapotában más héjazattal volt kialakítva. A héjazat cseréje esetén 
egy tetőfelületen csak egyféle anyag jelenhet meg.  


d) Az épületeken, építményeken hullámpala, cserepeslemez, trapézlemez, hullámlemez, bitumenes 
hullámlemez és bitumenes zsindely, valamint az 5 cm-nél vékonyabb hasított kő burkolat 
alkalmazása nem megengedett.  


e) A homlokzatokon egységes színezést kell kialakítani földszínek alkalmazásával.  


13. § 







Az építési tevékenységek részletes szabályai az utólagos hőszigetelésről:  


a) Látszó faszerkezetek díszítései a hőszigetelés következtében nem tűnhetnek el.  


b) Az eredeti téglaarchitektúrát a homlokzat hőszigetelésével egy időben helyettesíteni kell 
legalább min 2. cm vastag tégla lapkaburkolattal, vagy azonos mintázatú, színezésű és méretezésű 
helyszínen készített textúrával, épületenként egységesen.  


c) A homlokzat hőszigetelése esetén – a lábazatot is hőszigetelve – pozitív lábazatot kell kialakítani.  


14. § 
Az épületek bővítésének szabályai:  


a) Bejárati előtetők egy épületen egyfajta megoldás alkalmazásával, azonos méretben építhetők. Ha 
megtalálható az eredeti forma, azt kell visszaállítani. Az előtető hajlásszöge 30-45° közötti, 
tartószerkezete fa, vagy fával burkolt acél, héjazata a főépületével megegyező, falra merőleges 
kinyúlása 1,5 m lehet.  


b) A bővítmény tetőidoma, homlokzati arányai, anyaghasználata, színezése az eredeti épület 
jellemzőivel azonos legyen.  


c) Hangsúlyos tetőfelépítmény (pl. torony) csak az eredeti állapot visszaállításával lehetséges, 
melyet korabeli fotóval, képpel, vagy tervvel kell igazolni.  


15. § 
A tetőtér beépítésének az előírásai:  


a) Tetőtérbeépítés során a tető eredeti jellege, formája nem változhat. A jelenlegi állapot módosítása 
kizárólag az eredeti állapot visszaállítása érdekében, valamint jelen előírásoknak megfelelő 
tetőfelépítmény létesítése esetén történhet.  


b) Megnyitható oromfal esetén az eredeti kialakításhoz leginkább illeszkedő ablak helyezhető el.  


c) Kiemelt tetőablak elhelyezése csak főépítészi konzultáció alapján lehetséges.  


16. § 
Műemléki környezetben, függetlenül annak tényleges elhelyezkedésétől, jelen rendelet történeti 
beépítésű területekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  


Alacsony intenzitású beépítések 
17. §  


(1) A főépület takarásában (a telek homlokvonaláról nézve) lévő épületek kivételével az épületeket 
magastetővel kell ellátni.  


(2) Ingatlanonként egy darab, legfeljebb 4,5 m széles személygépkocsi-behajtásra alkalmas kapu 
helyezhető el. A 12 m-nél szélesebb ingatlanokon legfeljebb két ilyen kapu nyitható.  


(3) Magastetős főépület esetén a tetőhajlásszög 30-47 fok között alakítható ki. 


(4) Zöld és kék tetőszín nem megengedett. 


(5) A főépület takarásában lévő (a telek homlokvonaláról nézve) épületek kivételével építményeken 
nem megengedett a hullámpala, cserepeslemez, hullámlemez, trapézlemez, valamint a bitumenes 
hullámfedés alkalmazása.  


Lakótelepek  
18. § 


(1) Az épületek homlokzatán utólag elhelyezhető előtető (bejáratok lefedésére épített vagy 
felszerelt szerkezet), továbbá védőtető (erkélyek, nyílászárók szélességi méretét meg nem haladó, 
az épület homlokzati síkjából legfeljebb az erkélylemez széléig kinyúló eső és nap elleni védelmet 







biztosító, helyszínen épített vagy előregyártott termékként felszerelt szerkezet). Egy 
épülethomlokzaton egységesen kell kialakítani az utólagos szerkezeteket.  


(2) Erkélyeket, loggiákat érintő beavatkozások csak homlokzatszakaszonként egységesen 
végezhetők. Az épületeken a gépészeti berendezések elhelyezése csak az erkélyek, loggiák 
padozatán helyezhető el. Az erkéllyel, loggiával nem rendelkező lakások esetében csak a 
klímaberendezések kültéri egysége, az épület teljes magasságában ugyanazon ablakok alatt 
elhelyezhetők, a hozzá tartozó vezetékeket belső térben kell vezetni.  


(3) Lakótelepi többszintes lakóépületek homlokzati falfelületeinek színezése esetén legfeljebb 
három szín használható. 


Technológiai területek  
19. § 


A területen történő építés engedélyezéséhez, a természeti környezetbe történő beillesztés 
igazolására kertészeti, környezetrendezési tervet kell készíttetni. 


Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi 
követelmények 


20. § 
(1) Közterületen, közterületnek nem minősülő ingatlanon közterületről látható  


a) bizonyíthatóan nem a funkciójának megfelelő használattal, hanem hirdetési céllal kihelyezett 
mobil reklámhordozó (így például: megállító tábla, bábu, mobil molinó, parkoló kerékpáron, 
gépjárművön, vagy gépjármű-vontatványon felépítmény)  


b) építési reklámháló, homlokzat-, tűzfalreklám, vetített reklám 


nem helyezhető el 


(2) Molinó helyezhető ki évente legfeljebb összesen tizenkét naptári hét időszakra Szeghalom város 
területén megrendezendő kulturális, sport, kereskedelmi, szolgáltató programokról, 
rendezvényekről, eseményekről való tájékoztatás, figyelemfelhívás érdekében az alábbi 
közterületeken:  


a) Széchenyi utca 


b) Tildy utca 


c) Kossuth utca 


d) Szabadság tér 


e) Újtelep 


(3) Gazdasági útirányjelző tábla egységes információs táblákon elhelyezhető, mérete nem 
haladhatja meg az 1 m2-t.  


21. § 
(1) Közterületnek nem minősülő ingatlanon elhelyezett közterületről látható reklám, 
reklámhordozó, valamint információhordozó létesítésének, festésének, felszerelésének előírásai:  


a) 1000 m2-nél kisebb szintterületű építmény közterületről látható homlokzatán, illetve a 
közterületről látható telekterületen belül csak a saját telephelyen végzett saját tevékenységet 
hirdető, maximum 3 darab és összesen maximum 2 m2-es felületnagyságú berendezés lehet.  


b) 1000 m2-nél nagyobb szintterületű építmény közterületről látható homlokzatán, illetve a 
közterületről látható telekterületen belül csak a saját telephelyen végzett saját tevékenységet 
hirdető, maximum 3 darab és összesen maximum 3 m2-es felületnagyságú berendezés lehet.  


c) műtárgyon annak függőleges felületnagyságának 5% mértékéig 







(2) Reklám, reklámhordozó, valamint információhordozó közterületről látható homlokzaton 
történő létesítésének feltételei:  


a) elhelyezésük a homlokzat erre alkalmas mezőiben történjen, oly módon, hogy ne takarjon 
építészeti tagozatot 


b) üzletfeliratot különálló, az építészeti tagozatok nagyságrendjével összehangolt, legfeljebb 30 cm 
magasságú betűk felszerelésével, vagy az erre alkalmas homlokzatmezőben való felfestéssel lehet 
megvalósítani 


c) üzletfelirat színvilága harmonizáljon az épület színezésével, karakterével, arányrendszerével 


d) különálló betűkből álló felirat indirekt, illetve háttérvilágítással ellátható, amely nem lehet 
futófény, nem vibrálhat, nem villoghat 


e) az egy épületen elhelyezett különböző rendeltetési egységek feliratai egységes stílusban 
alakítandók ki 


f) csak a tevékenység folytatásának idejére helyezhető el a vonatkozó rendelkezések alapján 


(3) Ezen berendezések megszüntetése és eltávolítása elsősorban az érintett személy, vállalkozó, 
ennek hiányában az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége.  


(4) Közterületen és köztulajdonban álló ingatlanon – a 2. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 
reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag 
utcabútor igénybevételével lehetséges.  


22. § 
(1) Reklám, reklámhordozó, valamint információhordozó közterületről látható homlokzaton 
történő létesítésének sajátos feltételei:  


a) Védett épületen kizárólag az épületben lévő rendeltetési egységekre vonatkozó reklám, 
reklámhordozó, információhordozó helyezhető el 


b) Konzolosan elhelyezett felirat, cégér kinyúlása nem lehet nagyobb 1,5 m-nél.  


c) Dobozjellegű, belső világítással ellátott felirati tábla nem létesíthető.  


23. § 
(1) E rendeletben foglalt településképi követelmények megsértése, a településképi bejelentési 
eljárás kezdeményezésének elmulasztása, valamint a településképi bejelentési eljárás során 
meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén a polgármester felhívja az ingatlan birtokosa, 
használója, vagyonkezelője, ezek hiányában tulajdonosa (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) 
figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.  


Egyéb településképi követelmények  
24. § 


(1) Közmű-létesítmények (pl. nyomvonalas létesítmények, elektromos transzformátor, 
közvilágítási kapcsolószekrény, távközlési elosztószekrény, gáznyomás-szabályozó) 
elhelyezésénél figyelemmel kell lenni a városképi megjelenésre.  


(2) Történeti beépítésű területen vezetékes elektronikus hírközlési hálózat föld alatt vagy meglévő 
oszlopsoron vezethető, új oszlop létesítése nem megengedett.  


(3) A közép-, a kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási hálózatokat, illetve a vezetékes 
elektronikus hírközlési hálózat nyomvonalas létesítményeit földalatti elhelyezéssel kell kivitelezni 
területi jellegű védelemmel érintett területeken.  


(4) Gépészeti és közmű-csatlakozási berendezések az épületek utcai homlokzatára, előkert nélküli 
beépítés esetén nem helyezhetők el. A berendezés csak az előkertbe, az udvarra vagy az épület 
alárendeltebb homlokzatára helyezhető.  


25. § 







(1) Magastetős épület esetén táblás napelemeket/napkollektorokat a tető lejtésével párhuzamosan 
úgy kell elhelyezni, hogy  


a) azok a tető szélein, gerincén ne lógjanak túl,  


b) vápákat legfeljebb 50 cm-re közelítsék meg,  


c) széleik igazodjanak egymáshoz, a tető-felépítményekhez és a tetősík ablakok 
osztásrendszeréhez,  


d) napelemek, napkollektorok egy tetősíkon csak egy, téglalap befoglaló idomú tömbben 
helyezhetők el,  


e) közterület felől láthatóan legfeljebb az adott tetősík 50%-át fedhetik le.  


(2) Lapostető esetén a tető széleihez igazodóan, attól legalább 50 cm-t tartva, a tető teljes területe 
lefedhető  


(3) Közterülettel határos 5 méteres teleksávon kívül elhelyezett melléképület teljes tetőfelülete 
táblás napelemmel/napkollektorral lefedhető.  


(4) Napelemcserép a tető teljes felületén alkalmazható. 


Teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos 
építmények, műtárgyak elhelyezése 


26. § 
(1) A területi jellegű védelemmel érintett, a történeti beépítésű, valamint a lakótelepek területén új 
vezetékes energiaellátási és elektronikus hírközlési hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni, 
vagy meglévő oszlopsoron kell vezetni. 


(2) Beépítésre szánt területén, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti 
vezetésűek, új energiaellátási elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, vagy 
közös tartóoszlopra kell fektetni, amennyiben ez műszakilag megoldható.  


(3) Új elektronikus hírközlési hálózatokat beépítésre nem szánt területen a villamosenergia 
elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell 
fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek. 


(4) Már üzemelő föld feletti hálózat rekonstrukciója 


(a) területi jellegű védelemmel érintett területen, 


(b) történeti beépítésű és lakótelepi területen,  


 (c) közparkokban  


csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető. 


Teljes település ellátását biztosító vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
27. § 


(1) Új antenna csak a településképi szempontok érvényesítésével és a környezethez illeszkedően 
helyezhető el. Az illeszkedést településképi véleménnyel kell igazolni. 


(2) A beépítésre szánt területeken az antennák elhelyezésénél a következő követelményeknek kell 
megfelelni: 


a) Antenna csak már meglevő építményre telepíthető. 


b) Ha meglévő épület, építmény tetejére valamely okból nem telepíthető az új antenna, akkor az 
antenna önállóan csak multifunkcionális (pl. sportpálya térvilágítás, kilátó, vadles stb.) kialakítással 
telepíthető. 


c) Antenna templomtoronyra nem helyezhető el. 







d) Műemléki, vagy helyi védettséggel érintett építményen, területi jellegű védelem alatt álló 
területen, közparkban, történeti beépítésű területen antenna nem telepíthető. 


e) Önálló tartószerkezettel telepített antenna lakóépületektől csak legalább 100 méter távolságra 
helyezhető el. 


Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak 
elhelyezésére vonatkozó egyedi előírások 


28. § 
(1) Teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos 
építmények, műtárgyak  


a) területi jellegű védelem alatt álló, 


b) történeti beépítésű területen, alacsony intenzitású beépítések területén, lakótelepeken, 


c) közparkban 


nem helyezhetők el. 


(2) A területi jellegű védelem alatt álló területeken, a településképi szempontból meghatározó 
területeken, a parkok területén a sajátos építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos 
anyaghasználatra vonatkozó követelmények: 


a) amennyiben a műszaki megoldások lehetővé teszik, föld alatt kell elhelyezni,  


b) föld feletti kialakítás esetén kő-, tégla- vagy vakolt homlokzat, korcolt fémlemez fedés 
megengedett. 


Helyi védettség előírásai 
A helyi védelem fajtái 


29. § 
(1) A helyi védelem a település és környezetének egészére vagy összefüggő részére (a 
továbbiakban: helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, ezek részleteire (a 
továbbiakban: helyi egyedi védelem) terjed ki. 


(2) A helyi területi védelem  


a) a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, 
településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet), 


b) a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép), 


c) a település táji környezete (a település megjelenése a tájban, hagyományos művelési mód, 
növényzet és természetes környezet), 


d) településkarakter (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága 
együttesen) 


védelmére terjed ki.  


(3) Szeghalom Város helyi területi védett értékeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.  


(4) A helyi egyedi védelem  


a) az építmény (épület és részei, a műtárgy), vagy ezek együttese egészére vagy valamely részletére 
(anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.), 


b) az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére, 


c) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére, 


d) az egyedi tájérték védelmére  


terjed ki. 







(5) A helyi egyedi védelem e rendelet 3. számú mellékletében megjelölt értékek védelmére terjed 
ki.  


Helyi védettség keletkezése és megszűnése 
30. § 


(1) A helyi védettség alá helyezést vagy megszüntetést bármely természetes vagy jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti Szeghalom Város Önkormányzata 
Polgármesterénél.  


(2) A védelemre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:  


a) a védendő érték megnevezését, területi javaslat esetén egyértelmű körülhatárolását,  


b) azonosító adatokat (területhatár, utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, vagy telekrész, emelet, 
ajtó),  


c) a védelem indoklását,  


d) fotódokumentációt a védendő értékről és környezetéről,  


e) értékvizsgálatot,  


f) megszüntetésre vonatkozó kérelem esetén az a), b), d), e) munkarészeket, valamint részletes 
indoklást.  


(3) A jegyző a védelemre, vagy annak megszüntetésére vonatkozó kezdeményezést előkészíti, 
amelyet a hatáskörrel rendelkező önkormányzati bizottság az érintett civil szervezetek bevonásával 
véleményez, majd előterjeszti a képviselő-testület elé. Az előterjesztés része a védelemre vonatkozó 
kezdeményezés tárgyában készített főépítészi szakmai vélemény.  


(4) A védelem megszűnik, ha  


a) a helyi védett érték helyrehozhatatlanul megsemmisül,  


b) a helyi védett érték műemléki védettséget kap, vagy  


c) ha a képviselő-testület a helyi védelmet megszünteti.  


(5) A helyi védetté nyilvánításról, annak módosításáról, vagy megszüntetéséről értesíteni kell:  


a) az érintett ingatlan tulajdonosát postai úton,  


b) az illetékes építésügyi hatóságot,  


c) az illetékes ingatlan-nyilvántartó hatóságot,  


d) a kulturális örökségvédelmi hatóságot, 


e) a védettség kezdeményezőjét.  


(6) Az épített örökség védettségének megszüntetésekor, a védettség megszüntetésének 
kezdeményezője gondoskodik: 


(a) az építmény, épület és telek felmérési (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok és 
részletek) és fotódokumentációjának elkészíttetéséről és a megyei levéltárban történő 
elhelyezéséről,  


(b) az értékes építészeti, szerkezeti elemek és tárgyak megmentéséről, elhelyezéséről. 


31. § 
A helyi védettségre vonatkozó kérelmekről, módosításról vagy megszüntetésre irányuló 
javaslatokról a Képviselő-testület évente egy alkalommal dönt, kivéve rendkívüli esetben, ha a 
védendő érték műszaki állapota vagy egyéb, az érték megmaradását befolyásoló tényező ezt 
indokolja.  


Védett értékek nyilvántartása 







32. § 
 (1) A helyi védett településszerkezetről, helyi védett utcaképről és helyi védett építményekről a 
jegyző cím szerint rendezett, naprakész elektronikus nyilvántartást vezet.  


(2) A nyilvántartás része a helyi védett értékeket tartalmazó lista, az érték főbb jellemzőit és adatait 
tartalmazó adatlap, valamint a helyi védett értékeket ábrázoló térkép.  


(3) A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.  


33. § 
(1) A helyileg védett értékké nyilvánítás, illetőleg a megszüntetés tényét az ingatlan-nyilvántartásba 
be kell jegyeztetni.  


Az építészeti örökség helyi védelmének feladatai 
34. § 


(1) A helyi védett értékek fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésnek 
megfelelő használat.  


(2) A helyi védett építmények rendeltetésszerű használatáról, valamint szükségessé váló 
felújításáról annak tulajdonosa köteles folyamatosan gondoskodni. Ennek költségei a tulajdonost 
terhelik.  


(3) A helyi védett épületek mai igényeknek megfelelő használatát, felújítását, korszerűsítését a 
településképi szempontok érvényesítése mellett támogatni kell.  


Az építészeti örökség helyi védelmének részletes szabályai 
A helyi védett településszerkezet védelme 


35. § 
(1) A helyi védett településszerkezet esetében meg kell őrizni:  


a) a történelmileg kialakult utca-, tér- és telekszerkezetet,  


b) a jellemző beépítési módját,  


c) az utca jellegzetes karakterét, térarányait,  


d) a jellemző homlokzati- és tömegarányokat, tetőhajlásszöget, anyaghasználatot.  


(2) A helyi védett településszerkezetben építendő új épület vagy épületrész esetében az építési, vagy 
részleges bontási munka, illetve felújítás során az adott tömbre kell vizsgálni az (1) bekezdésben 
meghatározott illeszkedési követelményeket, a tervezett munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy 
illeszkedjenek a helyi védett településszerkezet településképébe.  


(3) Helyi védett településszerkezeten belül lévő ingatlanon a nem helyi védett építmény elbontható.  


A helyi egyedi védett építmények védelme 
36. § 


(1) A helyi egyedi védett építmény felújítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése során meg kell 
őrizni, illetve vissza kell állítani az épület eredeti:  


a) tömegformáját, tömegarányait,  


b) tetőformáját, tetőfelépítményeit,  


c) homlokzati tagozatait,  


d) homlokzati díszítőelemeit,  


e) nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit,  


f) nyílászáróinak, falfelületének, lábazatának, tetőfedésének anyaghasználatát. 







(2) A helyi egyedi védett építményeket bővíteni oly módon lehet, hogy a bővítésnek a védett épület 
formájával összhangban kell lennie.  


(3) A helyi egyedi védett építmények belső korszerűsítése, belső átalakítása, tetőterének beépítése 
a védett értékek megőrzését szolgáló elvek és szabályok betartása mellett, megengedett.  


(4) A védett épületeket utólagosan, a homlokzatok külső oldalán hőszigetelni csak a díszítő 
ornamentika elemeinek megtartásával, illetve az eredeti, de jelenleg hiányzó elemek 
visszaállításával lehet.  


37. § 
(1) A helyi egyedi védett építmények közterületről látható homlokzatán épületgépészeti 
berendezések, azok tartozékai nem helyezhetőek el.  


(2) Adott homlokzatot – különösen az utcai homlokzatot – vagy egy síkban lévő homlokzatszakaszt 
egy időben, és egységes színezéssel, anyaghasználattal és kivitelben lehet csak felújítani, a 
tulajdonviszonyoktól függetlenül.  


(3) Az épület egységes megjelenése érdekében átalakítás, korszerűsítés vagy bővítés esetén az 
eredeti állapot nyíláskiosztása és anyaghasználata megőrzendő.  


(4) Az eredeti állapotában téglaburkolatú, illetve vakolatdíszítésű utcai homlokzatok megőrzendők, 
illetve helyreállítandók.  


(5) Védett épület homlokzatának hőszigetelése esetén a homlokzatképzés csak az eredetivel egyező 
textúrájú és színezésű lehet.  


(6) Utólagos redőny, roló csak úgy helyezhető el, ha az eredeti ablaknyílás méretét nem csökkenti 
és az utcai homlokzaton a roló tokja nem látható módon van elhelyezve.  


38. § 
(1) Helyi egyedi védett vagy e rendelet mellékletében védelemre javasolt építmény bontására csak 
a helyi egyedi védett építmény olyan mértékű károsodása esetén kerülhet sor, amely műszaki 
eszközökkel nem állítható helyre. A helyi egyedi védett építmény bontására csak a védettség 
megszüntetését követően kerülhet sor.  


(2) A helyi egyedi védett építmény hiteles rekonstrukciója esetén a rekonstruált homlokzat, 
épületrész építése során a Helyi Építési Szabályzat építési paramétereitől el lehet térni.  


(3) A helyi egyedi védett építménnyel szomszédos új épület építése esetén, amennyiben nem 
tartozik településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás hatálya alá, az illeszkedés 
igazolására főépítészi szakmai konzultáció emlékeztetőjét kell bemutatni.  


Településképi támogatási rendszer 
A településképi támogatás 


39. § 
(1) A védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében a képviselő-testület értékvédelmi 
alapot tart fent. 


(2) Az alapból a tulajdonos kérelmére, pályázat útján visszatérítendő vagy vissza nem térítendő 
támogatás nyújtható. A támogatás csak a fenntartás és állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét, 
illetve az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó költségeire adható 
(értékkülönbözet). A kérelemhez olyan költségvetést kell becsatolni, amelyből az értékkülönbözet 
megállapítható. 


(3) Az alapban felhasználható összeget minden évben a költségvetési rendeletben elkülönítve kell 
meghatározni. 


(4) A pályázatok kiírásáról és döntésre történő előkészítéséről - a főépítész közreműködésével - a 
hatáskörrel rendelkező önkormányzati bizottság gondoskodik. 







(5) A pályázatokat minden évben a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül kell kiírni. A 
pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a pályázati határidő leteltét követő ülésén. Amennyiben 
az értékvédelmi alapban az első elbírálást követően maradvány keletkezik, a pályázat több 
alkalommal is meghirdethető. 


40. § 
(1) A döntésnek tartalmaznia kell a támogatásban részesítettek megnevezését, a támogatás 
mértékét, a védett érték és az azon végzett munkák megjelölését, a munkák igazolt költségét, 
visszatérítendő támogatás esetén a visszatérítés időtartamát.  


(2) A konkrét támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák 
bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött szerződésben kell 
rögzíteni.  


(3) A szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a főépítész feladata.  


(4) Az alapot az önkormányzat védett, vagy védelemre méltó épített örökségi érték vásárlására is 
felhasználhatja.  


41. § 
(1) A településkép védelme érdekében, a helyi egyedi védelemmel érintett építmények 
fenntarthatósága, védett értékeinek megőrzése, bemutathatósága érdekében az önkormányzat 
pályázati formában elnyerhető településképi díjat adhat.  


(2) A településképi díj pályázat felhívását, a képviselő-testület évente meghozott döntése alapján, 
a polgármester írja ki.  


(3) Évente egy településképi díj ítélhető meg.  


(4) A benyújtott pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:  


a) amennyiben a munka építési engedély köteles: az építési engedélyezési tervdokumentációt és a 
jogerős építési engedélyt,  


b) amennyiben a munka nem építési engedély köteles:  


ba) az építési tevékenység részletes leírását,  


bb) helyszínrajzot,  


bc) az ingatlan tulajdoni lapját,  


bd) a főépítészi konzultáció emlékeztetőjét,  


be) településképi bejelentési dokumentációt.  


(5) A településképi díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt, a főépítész szakmai állásfoglalása 
alapján.  


(6) A településképi díjat nyert építményt az Önkormányzat a következő felirattal jelölheti meg: 
„Szeghalom Város Önkormányzata által Településképi díjjal elismert építmény”.  


Településképi érvényesítési eszközök 
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 


42. § 
(1) A településkép védelme érdekében a főépítész tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít 
a településképi követelményekről.  


(2) A főépítészi szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező a következő esetekben, és a 
településképi eljárásokat megelőzően:  


a) lakóépületek egyszerű bejelentéssel végezhető építési munkálatai esetén,  


b) fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban,  







(3) A főépítészi szakmai konzultáció kérhető a következő esetekben:  


a) új épület építése, meglévő épület átalakítása, bővítése, fejújítása, korszerűsítése során, ha az az 
építmény vonatkozásában közterületről látható módon, a településkép szempontjából 
megváltoztatja:  


aa) a telepítési módot,  


ab) a szintszámot vagy az épület legmagasabb pontját,  


ac) a kerti építményeket, műtárgyakat,  


ad) az építmény anyaghasználatát,  


ae) az építmény homlokzatának kialakítását, tömegformálását, 


 af) a kerítés kialakítását,  


ag) a telek zöldfelületének kialakítását.  


b) új cégér és reklámhordozó elhelyezése esetén.  


(4) Új épület építése, meglévő épület bővítése, átalakítása esetén a főépítészi konzultáción be kell 
mutatni a tervezett létesítmény látványterveit.  


(5) A szakmai konzultáció során a főépítész javaslatot tehet a településképi követelmények 
érvényesítésének módjára.  


(6) A szakmai konzultációról emlékeztetőt kell felvenni, amelyben az üggyel kapcsolatos lényeges 
információkat kell rögzíteni. A szakmai konzultáció emlékeztetőjét a településképi eljárások, 
egyszerű bejelentések és az engedélykérelmek dokumentációjához kell csatolni.  


Településképi véleményezési eljárás 
43. § 


Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni  


a) a történeti beépítésű területen minden I. fokú építésügyi hatósági engedélyezési, valamint meg 
nem kezdett építés esetén az engedély érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárást 
megelőzően;  


b) a jelen rendeletben foglalt építészeti követelményektől való eltérés igénye esetén,  


c) nem történeti beépítésű területek esetében a főépület takarásában (a telek homlokvonaláról 
nézve) lévő épület, építmény kialakításával, megváltoztatásával járó építési tevékenység 
kivételével minden I. fokú építésügyi hatósági engedélyezési, valamint meg nem kezdett építés 
esetén az engedély érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárást megelőzően; 


A településképi véleményezés szempontjai 
44. § 


(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki 
tervdokumentáció  


a) figyelembe veszi-e a településkép-védelmi tájékoztatás, szakmai konzultáció során készült 
emlékeztető szerinti javaslatokat,  


b) az a) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, 
településképi megjelenést eredményez-e.  


(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy  


a) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, vagy az átalakuló környező beépítés adottságait, 
rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit, több építési ütemben megvalósuló új 
beépítés, vagy meglévő építmények bővítése esetén,  







b) biztosított lesz vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő 
további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,  


c) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos 
követelményeknek.  


(3) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell különösen, 
hogy  


a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e az elvárt településképi 
követelményekhez,  


b) a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása, az alkalmazott homlokzatburkoló szerkezetek 
anyaga és színe összhangban van-e a környező utcai térfallal,  


c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések 
elhelyezésére és kialakítására,  


d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb 
berendezései, tartozékai elhelyezésére,  


e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfelelően 
illeszkednek-e a kialakult környezet adottságaihoz.  


(4) Közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, 
műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdető-berendezések 
kialakítási módjával és feltételeivel kapcsolatosan vizsgálni kell, hogy  


a) milyen módon viszonyul a már megújult utcák, terek közterületi minőségéhez,  


b) növényalkalmazások során figyelembe veszi-e a környező épületek rendeltetését vagy a 
környezetében korábban telepített növényzetet.  


A településképi véleményezési eljárás lefolytatása 
45. § 


(1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) a 3. melléklet 
szerinti kérelmet nyújtja be a polgármesterhez. Nem magánszemély kérelmező az építészeti-
műszaki tervdokumentációt elektronikusan, digitális formában, az építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) által biztosított 
elektronikus tárhelyre feltölti a papíralapú kérelem benyújtásával egyidőben.  


(2) A tervdokumentáció tartalmát az önkormányzati főépítész ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott 
építészeti műszaki tervdokumentáció nem felel meg a tartalmi követelményeknek, a polgármester 
a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre nem javasolja.  


(3) A polgármester a településképi véleményt az önkormányzati főépítész szakmai véleménye 
alapján adja ki.  


(4) A polgármester a véleményt elektronikusan feltölti az elektronikus tárhelyre és papír alapon 
megküldi a kérelmezőnek.  


Településképi bejelentési eljárás 
46. § 


A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az alábbi esetekben:  


a) az e rendeletben meghatározott építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési 
tevékenységek, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációk készítése,  


b) meglévő építmény rendeltetésének – részben vagy egészben – történő megváltoztatása,  


c) reklámok és reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatosan.  


A településképi bejelentéshez kötött eljárások 







47. § 
(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni  


a) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén;  


b) közterületen vagy közhasználatra nyitva álló magánterületen szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, 
emlékfal építése, elhelyezése esetén;  


c) utasváró fülke építése esetén;  


(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a történeti beépítésű és lakótelepek területén   


a) az építési engedéllyel építhető építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, 
homlokzatának megváltoztatása (az épület bármely homlokzatán a nyílászárók cseréje, tokkeret, 
spaletta, zsalugáter vagy redőny cseréje, a homlokzati anyaghasználat, mintázat cseréje vagy 
változtatása, valamint a tetőhéjazat cseréje) esetén,  


b) a meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárójának anyaghasználatát, 
osztását, és színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő cseréje, a homlokzatfelület színezése, és 
a homlokzat felületképzésének megváltoztatása esetén,  


c) az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése és megváltoztatása esetén,  


e) a homlokzati erkélyeket és loggiákat érintő beavatkozások, melyek azok eredeti formáját, 
méretét, lehatárolását, színét és anyaghasználatát érintik, vagy teljes beépítését jelentik, továbbá az 
épületen elhelyezni kívánt gépészeti berendezések (különösen klíma kültéri egysége, parabola 
antenna, napkollektor, napelem, védőtető) építményen történő elhelyezése esetén.  


f) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése 
esetén  


g) a gépészeti berendezések (különösen klíma kültéri egysége, parabola antenna, napkollektor, 
napelem, védőtető) építményen történő elhelyezése esetén;  


h) legalább 30 napig fennálló, rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, 
mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló 
építmény;  


i) legalább 30 napig fennálló mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyzó elhelyezése, 
árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése esetén, 


48. § 
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, ha a változás érinti a közterület kialakítását, a 
közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet. 


49. § 
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél, 
valamint a cégjelzések, reklám- és hirdető-berendezések közül a következő esetekben:  


a) az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy 
támfalára rögzített  


aa) kirakat kialakítása,  


ab) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva elhelyezése,  


b) az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek előkerti kerítésére, kerítéskapujára 
vagy támfalára rögzített, az építési telek előkertjében álló cégjelzés, reklám- és hirdető berendezés 
elhelyezése;  


c) közterületen vagy közhasználatra nyitva álló magánterületen reklám- és hirdető berendezés 
elhelyezése esetén 







A településképi bejelentési eljárás lefolytatása 
50. § 


(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre 
indul a 3. számú melléklet szerint. A bejelentéshez papír alapú dokumentációt vagy a 
dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni a bejelentés tárgyához igazodó 
tartalommal, mely az elvégzendő tevékenység tekintetében elegendő információt nyújt az 
elbírálásához.  


(2) A tervdokumentációnak tartalmaznia kell – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább az 
alábbi munkarészeket  


a) műszaki leírást,  


b) közterületet érintő elhelyezés esetén m=1:500 léptékű helyszínrajzot,  


c) a reklám berendezés elhelyezési és rögzítési módjának műszaki megoldását,  


d) az érintett felület egészét érintő homlokzatot,  


e) fotómontázst vagy látványtervet, világító reklámeszköz esetén éjszaki látványtervet is 


(3) A tevékenység tudomásul vételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során az alábbi 
szempontokat kell figyelembe venni:  


a) az építési szabályok teljesítése,  


b) településképi összhang,  


c) szerkezeti és funkcionális megfelelőség,  


d) távlati fejlesztési célok megvalósításának a biztosítása,  


e) településképi követelményeknek való megfelelés.  


(4) A tudomásul vételről szóló döntés érvényességi ideje a tudomásulvételtől számítva 1 év.  


(5) A dokumentáció tartalmát az önkormányzati főépítész ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott 
dokumentáció nem felel meg az (2) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek, a 
polgármester a tervezett tevékenységet megtiltja.  


(6) Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a polgármester az önkormányzati főépítész 
szakmai állásfoglalása alapján, feltétellel vagy anélkül tudomásul veszi a bejelentést, illetve, - ha a 
nem felel meg a meghatározott követelményeknek vagy nem illeszkedik a településképbe - 
megtiltja.  


51. § 
(1) A polgármester a döntését hatósági határozatban hozza meg.  


(2) A cégjelzések, reklám- és hirdető-berendezések esetében az igazolás időtartama 3 év, egyéb 
esetekben az igazolás határozatlan időtartamra szól. A bejelentéstől számított 1 éven belül kell 
megkezdeni a tevékenységet, ellenkező esetben ismételten be kell jelenteni.  


(3) Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység 
közterülethasználati hozzájáruláshoz is kötött, a közterület-használati hozzájárulás kiadására csak 
a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a megengedő határozat birtokában és az 
abban meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor.  


52. § 
(1) A településképi bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a 
polgármester ellenőrzi.  


(2) Amennyiben a bejelentés elmulasztását vagy eltérő végrehajtást tapasztal, akkor kötelezési 
eljárást folytat le.  







(3) Reklám és reklámhordozó elhelyezése esetében tapasztalt eltérő végrehajtás esetén értesíti a 
kormányhivatalt.  


Településképi kötelezés 
53. § 


(1) A településképi követelmények teljesítése érdekében a polgármester településképi kötelezési 
eljárást folytathat le vagy önkormányzati településképi bírságot szab ki a településképi bejelentési 
kötelezettség 


- elmulasztása, 


- alapján lefolytatott eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtása, 


- alapján lefolytatott eljárásban hozott döntés végre nem hajtása esetén, 


továbbá lakóépületek egyszerű bejelentéssel végezhető építési munkálatai esetén, amennyiben az 
nem e rendeletben foglaltak szerint kerül megvalósításra 


(2) Reklám, reklámhordozó településképi bejelentési eljárás nélküli vagy a bejelentéstől eltérő 
elhelyezése esetén a polgármester 15 napon belül értesíti a kormányhivatalt. 


(3) Kötelezési eljárás hivatalból, vagy kérelemre folytatható le. 


(4) A kérelemre és hivatalból lefolytatott eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 
rendelkezéseinek alkalmazásával történik. 


(5) A kérelemnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát képező ingatlan pontos címét és a bejelentés 
indoklását, valamint a bejelentő nevét, értesítési címét és egyéb elérhetőségét (e-mail, telefon). 


(6) Amennyiben a helyszíni bejárás során a bejelentés megalapozott, az eljárást az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint folytatja le a polgármesteri hivatal. 


54. § 
(1) A polgármester az észleléstől számított 15 napon belül megindítja az eljárást, az ingatlan 
tulajdonosát értesíti az eljárás megindításáról. 


(2) Az (1) bekezdésében foglaltak megszegése esetén a polgármester önkormányzati településképi 
bírságot szabhat ki, amelynek összege: 


a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 100.000 forint, 


b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén 200.000 forint, 


c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés 


mértékétől függően legalább 200.000 forint, legfeljebb 500.000 forint, 


d) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén legalább 500.000 forint, legfeljebb 
1.000.000 forint. 


(3) Az önkormányzati településképi bírság kiszabásánál a polgármester mérlegeli különösen: 


a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával 
kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét, 


b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, 


c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, 


d) a jogsértő állapot időtartamát, 


e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, 


f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint 


g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát. 







(4) A településképi kötelezés határidőn túli elmulasztása esetén a polgármester önkormányzati 
hatósági jogkörében eljárva, a legmagasabb összegű településképi bírságot ismételten mindaddig 
kiszabhatja, amíg a jogsértő állapot meg nem szűnik. 


(5) A településképi bírság ismételt kiszabása esetén a mérlegelés szempontjai az önkormányzati 
településképi bírság kiszabásánál arányos a mulasztással okozott jogsértő magatartás 
következményeivel, illetve a jogkövető magatartás megszegésének súlyával. 


Záró rendelkezések 
55. § 


(1)       Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. 


(2)       Jelen rendelet 39. §-a. és 40.§-a 2019. január 1. napján lép hatályba. 


(3) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 19/2017. (X. 
17.) önkormányzati rendelet. 


(4) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a helyi építési szabályokról szóló 7/2010. 
(VI.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 10. § (5) bekezdése, 34. § (1) bekezdés b) 
pontja, 39. § (3) bekezdés k) pontja, 44. §-a, 2. sz függelék és 3. sz. függelék.  


(5) A HÉSZ II. rész 1.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt, 
építményrészt, épületegyüttest építeni, alakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni 
és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka), 
valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű hatósági 
előírásoknak, a TKR-nek, és e rendelet építési, zöldfelület alakítási és környezetvédelmi 
előírásainak megfelelően szabad. 


(6) A HÉSZ II. rész 10.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


A beépítésre szánt területek az 1. és 2. számú mellékletekben (SZÁ-1. és SZÁ-2. tervlapok) 
lehatároltak, amelyeken építményt elhelyezni az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) kormányrendelet (továbbiakban:OTÉK), a TKR és 
jelen előírásoknak megfelelően lehet. A beépítésre szánt területek övezeti előírásait a 3. számú 
melléklet tartalmazza. 


(7) A HÉSZ II. rész 16.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


Beépítés új telekalakítás esetén oldalhatáron álló. Meglévő telken, ahol a telek szélesség 
oldalhatáron álló beépítést nem tesz lehetővé, az előírt telepítési távolság betartásával lehet ikres 
beépítés is.  


 


 


………………………………………                              ……………………………………….          


                     Macsári József                                                                    dr Pénzely Erika 


                       polgármester                                                                           jegyző  







1.sz. melléklet 
a ……./2018. (……...) önkormányzati rendelethez 


 
  







2.sz. melléklet 
a ……./2018. (……...) önkormányzati rendelethez 


Helyi építészeti értékvédelem alatt állóépületek 


a) Hunyadi u. 54. hrsz. 1939. – építészeti együttes 


b) Kossuth u. 3. hrsz. 1996. – bölcsőde 


c) Nagy M. u. 2/1. hrsz. 1014. – posta 


d) Nagy M. u. 4. hrsz. 1015. – földhivatal (irodaház) 


e) Szabadság tér 2/1. hrsz. 434. – lakóház 


f) Szabadság tér 2/2. hrsz. 436. – lakóház 


g) Szabadság tér 5. hrsz. 1018/1. – bíróság 


h) Szabadság tér 5/1. hrsz. 1018/2. – lakóház 


i) Szabadság tér 9. hrsz. 1895. – lakóház 


j) Tildy Zoltán u. 2. hrsz. 493. – volt szülőotthon 


k) Tildy Zoltán u. 3. hrsz. 974. – lakóház 


l) Tildy Zoltán u. 5. hrsz. 981. – lakóház 


m) Tildy Zoltán u. 10. hrsz. 491. – gyógyszertár 


n) Tildy Zoltán u. 11. hrsz. .989. – ÁFÉSZ iroda főépület 


o) Tildy Zoltán u. 12. hrsz. 486. – üzlet 


p) Tildy Zoltán u. 26. hrsz. 464. – lakóház 


q) Tildy Zoltán u. 30-32. hrsz. 460/4. – mozi 


r) Tildy Zoltán u. 31/1. hrsz. 1001/2. – Schillinger ház 


s) Vasúti vendéglő, Kinizsi u. 2. sz. 


t) Kinizsi u. 17. hrsz. 1720. – malom 


u) Szabolcs Vezér u. 9. hrsz. 529/1. – kórház főépület 


v) Ady Endre u. 6. hrsz. 509. – tüdőgondozó 


w) Vésztői út, hrsz. 0120/1. – Vidra-tanya épülete 


x) Kernye, hrsz. 018/7. – gépház, gátőrház (1897) 


y) Töviskes, hrsz. 11160/27. – Wekerle kastély 







3.sz. melléklet 
a ……./2018. (……...) önkormányzati rendelethez 


BEJELENTÉS 
Településképi bejelentési eljáráshoz 


 
Alulírott  ........................................................  (név) településképi bejelentést tesz a következők 
szerint: 


A bejelentő adatai: 
neve: .......................................................................................................  


címe/székhelye: .................. (ir.szám) ...................................... (település) 


............................................................... (utca) .......... (hsz.) ......... (em/aj) 


A bejelentő elérhetőségei (megadása nem kötelező): 
e-mail címe: ................................  


telefonszáma: ..............................  


A bejelentéssel érintett ingatlan adatai: 
címe:  .................................. (ir.szám) ...................................... (település) 


............................................................... (utca) .......... (hsz.) ......... (em/aj) 


helyrajzi száma: ..........................  


Az építési tevékenység, vagy reklámok, ill. reklámhordozók megjelölése (leírása):
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  


Az építési tevékenység, vagy reklámok, ill. reklámhordozók elhelyezésének tervezett 
időtartama:
.............................................................................................................................................................  
Mellékletek: 
a) Az építési tevékenység, vagy reklámok, ill. reklámhordozók elhelyezésének ábrázolása, 


b) egyéb:…………………………………………………………………………… 


Kelt: ……..………., 2018. ………………… 


         .………………………… 


         aláírás 
  







TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉS KÉRELME 
Településképi véleményezési eljárás lefolytatásához 


 
Kérelmező (építtető) adatai Tervező adatai 


Név: Név: 


Székhely: Tervezői jogosultság száma: 


Levelezési cím: Levelezési cím: 


Kapcsolattartó: Tervező szervezet: 


Telefon: Telefon: 


e-mail: e-mail: 


 


 


 
Kérelem tárgyának helye, az ingatlan adatai 


Ingatlan címe:  


Hrsz:  


Ingatlan területe:  


Ingatlan építési övezete:  


Előírt beépítési mód:  


Előírt építménymagasság:  


Előírt maximális beépítettség:  


Előírt legkisebb telekterület:  


Kérelem tárgyának rövid leírása 







 
Tervezett létesítmény adatai 
Telekkel kapcsolatos adatok az építési tevékenység végzése 


 előtt után 
Beépítés módja:   
Az ingatlan beépítettsége: % % 
Zöldterületi fedettség: % % 
Oldalkertek mérete: m m 


m m 
Hátsókert mérete: m m 
Előkert mérete: m m 
Az épülettel kapcsolatos adatok az építési tevékenység végzése 


 előtt után 
Rendeltetés:   


Rendeltetési egységek száma:   
Építménymagasság:   
Gépkocsi elhelyezés: 
(épületben, teleken belül, 


 


  


Parkolók száma:   
Tető kialakítása: 
(magas tető, lapos tető) 


  


Tető hajlásszöge:   
Héjazat anyaga:   


 
Mellékletként beadandó a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló 
építészeti- műszaki terv tartalma 
(1 példány papír alapú tervdokumentáció és ÉTDR rendszerbe feltöltött tervdokumentáció) 
Műszaki leírás: 
(telepítésről, építészeti kialakításról, épület védettségi minősítéséről, 
beépítettség számítás, építménymagasság számítás) 


 


Szabályozási terv részlete az ingatlanra vonatkozóan:  
Helyszínrajz: 
(szomszédos építmények, terepviszonyok és égtáj feltüntetésével) 


 


Alaprajz(ok): 
(egyezményes és olvasható jelöléssel, olvashatósághoz és a 
megértéshez szükséges léptékben) 


 


Homlokzat(ok): 
(hirdető berendezések ábrázolásával) 


 


Metszet(ek)  
Meglévő állapotot bemutató fényképfelvétel:  
Településképet befolyásoló tömegformálás, 
homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása: 
(környezetet is bemutató makett, fotómontázs, digitális megjelenítés) 


 







 


 
 


 


Kelt: ………, 2018. év …………………hónap …….nap 
 


 


 


…………………………….. 
Kérelmező (építtető) aláírása 


 


Egyéb-tervvel kapcsolatos-lényeges adat, információ 







4.sz. melléklet 


a ……./2018. (……...) önkormányzati rendelethez 


 


Település fásításra ajánlott utcasorfa fajok: 


 


a) Kis termetűek, légvezetékek alá: Fraxinus ornus ’Mecsek’  - gömkőris 


Fraxinus excelsior ’Aurea’ - aranykőris 


Koelreuteria paniculata  - csörgőfa 


Acer platanoides ’Globosum’- gömbjuhar 


Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’-galagonya 


Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ 


- gömbakác 


Prunus fruticosa ’Globosa’- gömbcsepleszmeggy 


b) Nagyobb termetű fajok: Celtis occidentalis  - ostorfa 


Gleditsia triacanthos - lepényfa 


Quercus robur   - kocsányos tölgy 


Tilia tomentosa ’Szeleste’ - ezüsthárs 


Fraxinus angustifolia ’Raywood’- keskenylevelű kőris 


     Acer platanoides ’Cleveland’ - korai juhar 


c) Szűk utcák fásítására javasolt oszlopos habitusú fafajok: 


Quercus robur ’Fastigiata’ – oszloptölgy 


Carpinus betulus ’Fastigiata’ – oszlopos gyertyán 


Pyrus calleryana ’Chanticleer’ – oszlopos díszkörte 


Acer platanoides ’Olmsted’ - oszlopos korai juhar 


 





		Településképi véleményezési eljárás lefolytatásához

		Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’

		- gömbakác

		Gleditsia triacanthos - lepényfa








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 
 


2018. február 20-án (kedd) 16.00 órai 
 


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


 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagy Miklós terme (Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8. sz.)  


 
Napirend: 


1./ A 2018. február 26-án tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 
2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2018. február 14. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József 
      








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város képviselő-testülete 
2018. február 26-án tartandó ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 


Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint mellékelten 
beterjesztem Szeghalom Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletét és annak 


indokolását. 


A./ BEVÉTELEK 
 
1./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről  
Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény és annak 
mellékletei határozzák meg azokat a forrásokat, amelyek biztosítják az önkormányzati 
költségvetés bevételi oldalának egy részét.  
A finanszírozás rendszerében a korábbi évekhez képest változás történt: a bölcsődei 
feladatellátás is bekerült a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó támogatási formák közé; 2018-
tól kezdve itt is az átlagbér támogatásból és az üzemeltetési támogatásból tevődik össze a 
normatíva összege, ennek ismertetése az előterjesztés 3.oldalán található meg.  
Az önkormányzati hivatal működéséhez nyújtott támogatás mértéke központilag kerül 
meghatározásra, jogszabály alapján. A költségvetési törvény ide vonatkozó melléklete 26,82 
főben határozza meg az elismerhető köztisztviselői létszámot, ehhez nyújt fajlagosan 
4.580.000 Ft/fő/év összeget. (csak tájékoztatásul: a tavalyi évben elismert létszámadat 27,01 
fő volt, a fajlagos összeg nem változott); fentiekből következik, hogy több, mint 870 eFt-al 
kevesebb forrás áll majd ebben az évben rendelkezésre.(2018.évi tényadat: 122.835.600 Ft) 
 
A költségvetés a településüzemeltetéshez (ezen belül a zöldterület-gazdálkodási feladatok 
ellátásához, a közvilágításhoz, a köztemető fenntartásához, a közutak fenntartásához, egyéb 
önkormányzati feladatok ellátásához, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatellátáshoz és az 
üdülőhelyi feladatokhoz) kapcsolódóan is nyújt támogatást (számított támogatások). Ezek a 
támogatási összegek központilag kerülnek meghatározásra. A törvény 2. mellékletének V. 
Beszámítás, kiegészítés című fejezete alapján önkormányzatunkat számított bevétele alapján 
támogatáscsökkenés terheli. 
 
A beszámítás összege 2013. óta van jelen a költségvetésben. Az önkormányzatoknak 
nyújtott, az előzőekben felsorolt támogatásokat csökkenti az ún.számított bevétel, ami nem 
más, mint a 2016.évi iparűzési adóalap 0,55 %-a. Ez Szeghalom vonatkozásában: 
15.226.186.884 Ft * 0,55 % = 83.744.028 Ft, azaz ez a város „számított bevétele”. 
Ebben az évben is (hasonlóan a korábbi évekhez) a települési önkormányzatokat - az egy főre 
jutó adóerő-képesség szerint - 12 kategóriába sorolja a törvény; ennek alapján 
csökkentve/növelve a számított bevételt. Önkormányzatunk vonatkozásában a számított 
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bevétel 85 %-át kell „csak” figyelembe vennünk, így a korrigált számított bevétel az 
önkormányzat esetében 71.182.424 Ft. 
 
A fenti támogatási összegek és a számított bevétel összevezetésével: 
 - számított támogatások összege:  200.460.610 Ft 
 - számított bevétel     -71.182.424 Ft 
 „nettó” finanszírozás összege:  129.278.186 Ft 
 
Az egyes köznevelési támogatásokhoz nyújtott támogatások között található az 
óvodapedagógusok és az ő munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása járulékaival együtt. 
Ennek fajlagos összege csökkent 4.419.000 Ft/számított létszám/év (2018) → 4.469.900 
Ft/számított létszám/év (2017). Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér- és 
járulék-támogatása emelkedett (→ 1.800.000 Ft/létszám/év összegről 2.205.000 Ft/létszám/év 
összegre). Ezen túl a pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok bértámogatásaként 
2.212.184 Ft-ra számíthatunk. 
Az óvodaműködtetés támogatása – amely a gyermeklétszám után illeti meg az 
önkormányzatokat – nevéből eredően a feladatellátásra szolgáló épületek és azok 
infrastruktúrájának folyamatos működtetéséhez biztosít forrást. Ezek a támogatások kötött 
felhasználásúak és ezen a jogcímen 2018-ban 21.568.800 Ft támogatásra számíthatunk 
 
Néhány szó az óvodás korú gyermekek létszámáról: 
 
Az óvodai számított létszám 266 gyermek (2017/2018.tanév), a 2018/2019. tanév 4 hónapjára 
becsült létszám 260 gyermek. 
 
A költségvetés – szintén központilag kiszámított - forrást biztosít a fentieken túl szociális és 
gyermekjóléti feladatok ellátásokhoz.  Ez az összeg 2018-ban 40.555.000 Ft; tájékoztatásul: 
2017-ben: 19.976.000 Ft, 2016-ban 19.080.349 Ft, 2015-ben 28.570.510 Ft, 2014-ben 
43.950.171 Ft volt a kapott támogatás. 
 
A tavalyi évhez képest nem változott a gyermekétkeztetés támogatása. Az idén is – hasonlóan 
az óvodai nevelésben leírtakhoz- átlagbéralapú és üzemeltetési támogatásként (nyersanyag és 
dologi kiadások alapján számítva) folyósítják majd részünkre ezt a támogatást. Említésre 
méltó, hogy az átlagbér alapú támogatása fajlagos összege 2018-ban 268.000 Ft/fő/év 
összeggel emelkedett. Néhány adat a tervezett étkezésben részesülők létszámáról: tervezett 
létszám 687 fő, ebből kedvezményben részesülők 464 fő (67,5 %), amely folyamatosan 
csökkenő tendenciát mutat. 
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése terén terveink szerint 20 
óvodás, 54 általános iskolás és 10 középiskolás gyermek részére biztosítjuk majd az étkezést; 
ehhez várhatóan 2.314.656 Ft támogatást kapunk. 
Gyermekétkeztetési feladatokra – állami forrásból - összesen 125.330.262 Ft-ot várunk. 
 
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása terén az önkormányzat, mint székhely település 
továbbra is jogosult és köteles megigényelni a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
feladatellátásához kapcsolódó normatívákat. Ennek várható összege – mellőzve a 
jogcímenkénti felsorolást – 170.961.636 Ft; ez az összeg a Társulást/Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményt illeti meg, az önkormányzat szerepe kvázi csak az igénylésre, a 
jogosultnak történő folyósításra és a támogatás elszámolására korlátozódik.  
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A bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó normatíva igénylése és folyósítása lényeges változáson 
ment keresztül; az éves becsült bölcsődei létszám 33 fő, az un. elismert szakmai dolgozó 
létszám 6,9 fő; az ő munkabérükhöz és a kapcsolódó járulékokhoz a központi költségvetés 
egy főre 2.993.000 Ft-ot (összesen 20.651.700 Ft-ot) biztosít. Az un. intézményüzemeltetési 
támogatás (dologi és egyéb folyó kiadások) összege: 3.500.000 Ft. 
 
Hasonlóan 2017-hez, ebben az évben is támogatottak a kulturális feladatok (könyvtári ellátás, 
közművelődési feladatok). Bár a lakosságszám csökkent, a fajlagos normatíva emelkedése 
miatt ebben az évben közel 491 ezer Ft-al több összeggel számolunk, mint tavaly (11.081.180 
Ft). 
Az önkormányzat működési támogatása – a fenti jogcímek alapján – összesen 
661.851.048 Ft, amely a költségvetési bevételek 43,3 %-át adja. 
 
2./ Közhatalmi bevételek 
Az itt tervezett 371.250.000 Ft-ból a jelentősebb bevételi források az alábbiak: 
 - Vagyoni típusú adók (építményadó)   26.000.000 Ft 
 - Értékesítési adók (iparűzési adó)  315.000.000 Ft 
 - Gépjárműadók      28.000.000 Ft 
A közhatalmi bevételek jelentős arányt, 24,3 %-ot képviselnek a költségvetési bevételeken 
belül. 
 
3./ Működési bevételek 
Az önkormányzat és a fenntartott intézmények működési bevételei között terveztük az alábbi 
bevételeket (a teljesség igénye nélkül) 


- közvetített szolgáltatások ellenértéke (22.430.000 Ft) 
- a tulajdonosi bevételeket (53.260.000 Ft), ezek döntően a vagyonhasznosításhoz 


kapcsolódnak, 
- a térítési/ellátási díjakból származó bevételeket (81.282.701 Ft), 
- a fentiekhez kapcsolódó ÁFA bevételeket (35.367.529 Ft) 


összesen 196.924.230 Ft értékben; részarányuk 12,9 %. 
 
4./ Egyéb működési célú támogatások 
Itt terveztük a – jelenlegi információink szerint megtervezhető – közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatásokat (több, mint 238 millió 
Ft értékben, az OEP-től kapott, a védőnői és fogorvosi szolgálatot finanszírozó bevételeket 
(26,4 millió Ft), a Kistérségi Társulás által megtérített bér és járulék költségeit, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény kifizetésének ellenértékét (3.950.000 Ft); ezekből 273.427.835 
Ft bevételre számítunk (17,9 %). 
 
5./ Működési célú átvett pénzeszközök 
Visszatérülésekből 1.890.000 Ft bevételre számolunk. (közüzemi díjak hátralékaiból, 
köztemetések visszatérüléseiből, járda részletfizetéseiből). 
 
6./ Felhalmozási célú bevételek 
Ingatlanértékesítésből 20.000.000 Ft-t terveztük be. 
 
7./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
A helyi támogatásokból/munkáltatói kölcsönből származó visszatérülések és lakossági 
befizetések teszik ki a tervezett 2.173.000 Ft-ot. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fenti bevételek a rendelettervezet 1. és 2. számú mellékletében részletezetteknek 
megfelelően biztosítják az önkormányzat 2018.évre tervezett 1.527.516.113 Ft költségvetési 
bevételét. 
 
B./ KIADÁSOK 


 
A kiadásokat alapvetően a rendelkezésre álló források határozzák meg. 
 
2018-ban az intézményrendszer tekintetében nem tervezünk alapvető változást; meg kell 
említenünk ugyanakkor, hogy az Intézményműködtető Központ végzi 2018.január 1-től 
munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény könyvelési feladatait.  
 
1./ Személyi kiadások 
A személyi kiadások tervezésénél figyelembe kellett vennünk a minimálbér és a garantált 
bérminimum megemeléséről szóló jogszabályokat.  
A köztisztviselői illetményalap 2008. január 1. óta 38.650 Ft, vagyis 10 éve az önkormányzati 
köztisztviselők bére nem változott. Mint ismeretes, jelentősen és folyamatosan emelkednek az 
állami és a versenyszférában bérek. A pedagógusoknál, az egészségügyben az életpályaszerű 
koncepció igen jelentős emelkedést hozott. Folyamatosan bérpótlékot, bérkiegészítést kapnak 
a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, a művelődési ágazatban, a kulturális ágazatban, a 
bölcsődékben dolgozók. Évek óta a védőnők is jelentős havi bérkiegészítésben részesülnek. A 
garantált bérminimum összege is évről évre emelkedik. Így 2008-ban 82.800 Ft, 2012-ben 
108.000 Ft, 2015-ben 122.000 Ft, 2017-ben 161.000 Ft, végül 2018-tól 180.500 Ft lett. A 
kormánytisztviselők – korábban sokuk önkormányzati köztisztviselő volt – bére is mintegy 60 
%-kal emelkedett. A KSH adatai szerint az átlagbér 294.200 Ft, ami 2017-ben 12,8 %-kal 
emelkedett az előző évhez képest. Az egyéb nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások is minden 
évben emelkednek. Az eltelt 10 évben az önkormányzati képviselők díjazása is emelkedett. 
Egyrészt az általános béremelések, másrészt hivatalon belül a minimálbér emelkedése egyre 
nagyobb feszültséget teremtett.  
A Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 59.§ (6) bek szerint: 
„ A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben – az önkormányzat 
saját forrásai terhére – a képviselő-testületnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 
– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az 
(1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.” 
A hivatalban a köztisztviselői létszám lassan, de folyamatosan csökken. 2017. évben 2 
köztisztviselő ment nyugdíjba, nem lép a helyükbe köztisztviselő. Erre az évre 26 
köztisztviselővel számolunk, a két évvel ezelőtti 29 fővel szemben. 
 
2./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   
Itt a személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulékok szerepelnek, a szociális hozzájárulási adó 
mértéke változott (19,5 %), ezt a tervezésnél figyelembe vettük. Sajnos a 2,5 %-os csökkenés 
nem tudja kompenzálni a bértömeg emelkedését (részarány a költségvetésen belül: 6,4 %). 
 
3./ Dologi kiadások 
A dologi kiadások tervezett összege 2018-ban meghaladja a 423 millió forintot.  







 5 


Jelentősebb tételek: üzemeltetési anyagok beszerzése 134 millió Ft (döntően IMK 
nyersanyagbeszerzése); közüzemi díjak 54 millió Ft, szolgáltatások díjai 78 millió Ft, 
felszámított ÁFA 77 millió Ft). A dologi kiadások teszik ki a költségvetés 22 %-át. 
 
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Az itt megtervezett kiadások összege – figyelembe véve a 2017.évi tényadatokat – 13.770.000 
Ft. A kiadások 71,3 %-át a helyben képződő bevételeinkből finanszírozzuk, mindössze a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény összegét finanszírozza a központi 
költségvetés.(Részarányuk 0,7 %) 
 
5./ Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal) 
Itt terveztük a Kistérségi Társulás feladatellátásához kapcsolódó támogatásokat, illetve a 
sport, és civil szervezeteknek, a polgárőrségnek nyújtott támogatás és a polgármesteri keretből 
folyósítható támogatások összegét, összesen 10.000.000 Ft értékben, amely megegyezik a 
2017.évi előirányzat összegével. Itt szerepelnek a tartalékok is, a költségvetésbe 158.417.439 
Ft tartalék került beállításra. Ebből 25.000.000 Ft a jelenleg nem tervezhető, váratlan kiadások 
finanszírozását, illetve a most betervezett, de valamilyen ok miatt nem teljesülő bevételek 
elmaradásának ellentételezését, valamint a közfoglalkoztatás tervezett önerejét (2.897.301 Ft) 
szolgálja. A tartalékok között szerepelnek továbbá a különféle, részben saját forrásból 
megvalósuló beruházások, felújítások (Arany J. utcai buszmegállópár, Árpád utca részleges 
felújítása), részben a pályázati források önerejének összegei: pl. Táncsics utca, Ady utcai 
konyha felújítása, Művelődési Központ energetikai korszerűsítése, az Árpád-házi királyok 
emlékparkjának és közösségi szabadidő parkjának kiépítése, stb.). Az egyéb működési célú 
kiadások a költségvetési főösszeg 18,1 %-át képviselik. 
 
6./ Beruházások 
A beruházások értéke ebben az évben meghaladja a 104 millió Ft-ot; ezek közül a Dózsa utcai 
kerékpárépítés a legjelentősebb, ezen túl a különböző eszközök beszerzése (PMH, IMK, 
Művelődési Központ, fogorvosi szolgálat) közel 9,7 millió Ft-ot tervezünk. A beruházási 
kiadások aránya 5,3 %.  
 
7./ Felújítások 
2018-ban az alábbi területeket érintenek nagyobb felújítások (több mint 215 millió Ft 


összegben)   
- Ivóvízrendszert és szennyvízrendszert érintő rekonstrukciós munkák 


  - Bérlakások felújítása  
  - TOP programok  
A felújítások aránya a költségvetésben 11,1 %. 
  
8./ Egyéb felhalmozási célú kiadások 
Ezen a kiadáson belül szerepeltetjük a helyi támogatás (2.000.000 Ft), a dolgozói 
lakásépítéshez/vásárláshoz nyújtott kölcsön (1.000.000 Ft) és a Szeghalmi FC-nek nyújtott 
TAO pályázati önrész összegét (9.200.000 Ft). Arány: 0,5 %. 
 
A fenti kiadások a rendelettervezet 1.és 2.számú mellékletében részletezetteknek megfelelően 
adják az önkormányzat 2018.évre tervezett 1.945.261.451 Ft költségvetési kiadását. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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Az előzőekben részletezett költségvetési bevételek (1.527.516.113 Ft) és költségvetési 
kiadások (1.945.261.451 Ft) egyenlege 417.745.338 Ft költségvetési hiány.  
 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§.(2) d. pontja kimondja, hogy be kell 
mutatni a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt vagy 
vállalkozási maradványt, mint finanszírozási bevételi előirányzatot.   
 
Az önkormányzat 
   - 2018.évi tervezett működési bevétele 1.505.343.113 Ft 
   - 2018.évi tervezett működési kiadása 1.613.180.010 Ft 
 
   a 2018.évi működési egyenleg      107.836.897 Ft (hiány) 
 
    - 2018.évi tervezett felhalmozási bevétele      22.173.000 Ft 
   - 2018.évi tervezett felhalmozási kiadása    332.081.441 Ft 
 
   a 2018.évi felhalmozási egyenleg     309.908.441 Ft (hiány) 
 
Az ide vonatkozó jogszabályok és a 2018.évi zárszámadási feladatok részbeni elvégzése 
lehetőséget biztosítanak 417.745.338 Ft költségvetési maradvány, mint finanszírozási forrás 
bevonására és ezzel a költségvetés egyensúlyának biztosítására; a tervezett, jelen rendeletben 
beállított maradványhoz képest a tényleges költségvetési maradvány a 2017.évi zárszámadási 
rendelet megalkotásakor (várhatóan 2018.áprilisában) kerül majd elfogadásra, így ennek 
összege módosít(hat)ja majd a most előterjesztett költségvetési rendeletet. 
 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 6.§ 7. bekezdés ad) pontja szerinti, 
irányító szervi támogatásként folyósított támogatás intézményenként – összhangban a rendelet 
11. mellékletében részletezettekkel- az alábbiak szerint került megtervezésre: 


- Polgármesteri Hivatal      214.479.840 Ft 
- Intézményműködtető Központ     140.830.262 Ft 
- Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ    45.500.000 Ft 
- Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde   217.276.916 Ft 
- Nagy Miklós VK és SKMGY      22.888.500 Ft 
Irányító szervi támogatás mindösszesen   640.975.518 Ft 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A költségvetés összeállítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a jelenleg 
rendelkezésünkre álló információk figyelembevételével és a legjobb tudásunk szerint történt. 
A költségvetési szervek vezetőivel a 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 27.§ (1) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően a rendelet-tervezet költségvetési szervekre vonatkozó keretszámai 
egyeztetésre kerültek. 
Elvárás minden intézménnyel szemben, hogy ebben az évben is rendkívül szigorú 
gazdálkodást kell folytatniuk; a költségvetés összeállításakor is ez az elv vezérelt bennünket. 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet mellékletei részletesen mutatják be a 
fentiekben leírtakat. 
Kérem Önöket, hogy a rendelet tervezet elfogadásával alkossák meg Szeghalom Város 
Önkormányzatának 2018.évi költségvetési rendeletét, melynek főösszege - egyező bevétellel 
és kiadással - 1.945.261.451 Ft. 
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HATÁSVIZSGÁLAT: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi 
következménye nincsen. 
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatással nem bír. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet megalkotása a 2011.évi CXCV. törvény és a 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
kötelező. Ennek elmaradása jogkövetkezménnyel járna. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Szeghalom, 2018. február 12. 
 
Macsári József 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető      
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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 2018. február 26-i ülésére 


 
 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mellékelten beterjesztem a szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira és a póttagokra 
vonatkozó javaslatomat. 
 
A szavazatszámláló bizottságonként három választott és a szükséges számú póttagot a települési 
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon (2018. március 19.) választja meg. A 
választott tagok személyére a helyi választási iroda vezetője (a jegyző) tesz javaslatot. Az 
indítványról a testület egy szavazással dönt, az iroda vezetőjének indítványához a testület kötve 
van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható be. (Ve. tv. 14-26.§) 
 
A javasolt tagok a törvényi feltételeknek megfelelnek, összeférhetetlenség nem áll fent. Az eddig is 
közreműködő tagok szinte teljes létszámban vállalták a feladatot, így egy gyakorlott, összeszokott 
bizottsági névsor állt össze. Amennyiben a jelölések eredményeképpen összeférhetetlenség állna be, 
azt a helyzetet kezelni fogjuk: póttag belépése, esetleg új választás útján. 
 
A pártok az általuk megbízott tagot március 23-ig delegálhatják. 
 
Kérem, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait megválasztani szíveskedjenek! 
 
 
 
Szeghalom, 2018. 02. 09. 
 
 
 
 
 
                                                                                 dr. Pénzely Erika 
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Szavazatszámláló Bizottságok tagjai 
 


1. sz. szavazókör Szeghalom, Kossuth u. 18. sz. (Idősek Otthona): 
- Kaszanyiné Hajdu Julianna Szeghalom, Nádasdy u. 29/1.  
- Földi Zsoltné Szeghalom Árpád u. 106. 
- Kati Imre Szeghalom, Somogyi B. u. 14. 
 


2. sz. szavazókör Szeghalom, Dózsa u. 17-19. (Általános Iskola): 
- Zsadányiné Szécsi Zsuzsanna Szeghalom, Bajcsy Zs. u. 29-31./A/II/8. 
- Balla Ferencné Szeghalom, Dózsa u. 27-31./III./42.  
- Bihari Edit Szeghalom, Dózsa u. 27-31/I.em.13.  


 
3. sz. szavazókör Szeghalom, Tildy u. 17-21. (Általános Iskola): 


- Molnár Károlyné Szeghalom, Széchenyi u. 61/1. 
- Horváth Zoltánné Szeghalom, Simon F. u. 15/1.  
- Gyimesi Sándorné Szeghalom, Bocskai u. 2./C./II/5.  


 
4. sz. szavazókör Szeghalom, Tildy u. 17-21. (Általános Iskola): 


- Fekete Sándorné Szeghalom Bocskai u. 4/A/2.  
- Kővári István (ifj.) Szeghalom, Csaba u. 3.  
- Hideg Gáborné Szeghalom, Fáy u. 10. 


 
5. sz. szavazókör  Szeghalom, Széchenyi u. 60. (Vízügy): 


- Farkas Mátyás Péterné Szeghalom, Vörösmarty 12/1.  
- Bezsei Mária Szeghalom Bajcsy u. 54. 
- Szabóné Farkas Irma Szeghalom, Széchenyi u. 42.  
 


6. sz. szavazókör Szeghalom, Petőfi u. 3. (Óvoda): 
- Adamikné Hőgyes Katalin Szeghalom, Dobó u. 18.  
-  Dányi Erika Szeghalom, Dózsa u. 5-7./A/II.em.6.  
- Tóth Gyula Szeghalom, Arany J. u. 13/1. 


 
7. sz. szavazókör Szeghalom, Újtelep III. u. 15. (Óvoda) 


- Vassné Szívos Ilona Szeghalom, Újtelep XVII. u. 7.  
- Herczeg Istvánné Szeghalom, Újtelep III. u. 31.  
- Mikéné Erdei Erika Szeghalom  


 
Póttagok: 
 


- Banga Imréné Szeghalom, Hunyadi u. 13.  
- Schmidt Gabriella Szeghalom Vörösmarty u. 31. 
- Báthoriné Karmazsin Anna Szeghalom Jókai u. 24. 
- Szabó Tibor Szeghalom Érmellék 46. 
- Bartis Mártonné Szeghalom Bajcsy u. 52. 
- Papp Brigitta Szeghalom Dózsa u. 19-25. 
- Mikolik Judit Szeghalom Kossuth tér 7. 
- Lengyelné Kaszai Tünde Szeghalom Újtelep IV. u. 7. 
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- Elek Julianna Szeghalom Bacsó Béla u. 20. 
- Fodor Imréné Szeghalom Kazinczy u. 29. 
- Tóthné Hegyesi Erzsébet Szeghalom Petőfi u. 48. 
- Korcsog-Szivos Judit Szeghalom Bocskai u. 4.  
- Latyák Ildikó Szeghalom Szabadság tér 16/C/I/3. 
- Czebe Gábor Szeghalom Baross Gábor u. 29/A/I/4 
- Csákné Bereczki Julianna Szeghalom Bethlen u. 34. 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


                       J e l e n t é s 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, 


a Képviselő- testület 2018. február 26-án tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 120/2017. (X.21.) sz. határozatával döntött arról, hogy 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő Testülete, Magyarország Alaptörvényének, 
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
87-95. §-ban foglalt rendelkezéseinek, megfelelően elkészített Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás, Társulási Megállapodását jóváhagyja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Társulási Tanácsba delegált polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület az 122/2017. (XI.15.) sz. határozatával döntött arról, hogy a 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 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. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 123/2017. (XI.15.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Kandó 
Kálmán ipari út felújítása, fejlesztése a Sárréti Ipari Parkban, Szeghalmon tárgyban a 
kivitelező kiválasztására vonatkozóan elindítja a közbeszerzési eljárást. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 124/2017. (XI. 15.) sz. határozatával döntött arról, hogy 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. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 125/2017. (XI. 15.) sz. határozatával döntött arról, hogy 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. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
 







A Képviselő- testület a 134/2017. (XI. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Művelődési, 
Sport- és Szabadidő Központ részére – kérelmére - a költségvetés tartalékából 1.200.000 Ft 
pótelőirányzatot biztosít. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 135/2017. (XI. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Nagy 
Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény részére – kérelmére - a 
költségvetés tartalékából 1.200.000 Ft pótelőirányzatot biztosít. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
 
Szeghalom, 2018. február 14. 
 
 
Tisztelettel: Macsári József 
                                                                                                                          polgármester 








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


  Péntek 800-1200 nincs 


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


 
 


Előterjesztés  
a képviselő-testület 2018.február 26-i ülésére 


 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Eleget téve az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. 29/A. §-ának, mely szerint  


„ A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a 
költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg 


a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 


b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét”  
 
az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: 
 
 
…../2018.(II…...)sz. Ökt.határozat 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi 
CXCV.tv. 29. A. §-ában foglaltaknak eleget téve, jelen előterjesztés 1. mellékletében 
részletezettek szerint fogadja el a költségvetési évet követő három év saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
 
Szeghalom, 2018. február 9. 
 
 
 
 
 
Macsári József 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető 



https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175836/tvalid/2016.1.1./tsid/175104

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175836/tvalid/2016.1.1./tsid/8704
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1.melléklet a …/2018.(II….) Ökt.számú határozathoz 
 


Szeghalom Város Önkormányzata 
költségvetési évet követő három év saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 


eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege 
2019-2021.években 


 
adatok: eFt 
Bevétel megnevezése ÉVEK 
 2019 2020 2021 
Helyi adó, települési adó 341.000 341.000 341.000 
Vagyon, vagyon értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel 


 
15.000 


 
15.000 


 
15.000 


Osztalék, koncessziós díj, 
hozambevétel 


 
0 


 
0 


 
0 


Tárgyi eszköz, immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel 


 
 
 


0 


 
 
 


0 


 
 
 


0 
Bírság-, pótlék- és díjbevétel 1.500 1.500 1.500 
Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 


 
0 


 
0 


 
0 


Saját bevételek mindösszesen: 357.500 357.500 357.500 
 
Fizetési kötelezettség megnevezése ÉVEK 
 2019 2020 2021 
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 
folyósítás, átvállalás napjától a 
végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 
tőketartozása 


 
0 


 
0 


 
0 


A számvitelről szóló törvény (a 
továbbiakban: Szt.) szerinti 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala a forgalomba 
hozatal napjától a beváltás napjáig, 
kamatozó értékpapír esetén annak 
névértéke, egyéb értékpapír esetén 
annak vételára 


 
 


0 


 
 


0 


 
 


0 


Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától 
a beváltás napjáig, és annak a váltóval 
kiváltott kötelezettséggel megegyező, 
kamatot nem tartalmazó értéke 


 
0 


 
0 


 
0 


A Szt. szerint pénzügyi lízing 
lízingbevevői félként történő 
megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész 
hátralévő összege  


 
0 


 
0 


 
0 
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A visszavásárlási kötelezettség 
kikötésével megkötött adásvételi 
szerződés eladói félként történő 
megkötése - ideértve az Szt. szerinti 
valódi penziós és óvadéki 
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, 
és a kikötött visszavásárlási ár 


 
 
 


0 


 
 
 


0 


 
 
 


0 


A szerződésben kapott, legalább 
háromszázhatvanöt nap időtartamú 
halasztott fizetés, részletfizetés, és a 
még ki nem fizetett ellenérték 


 
0 


 
0 


 
0 


Hitelintézetek által, származékos 
műveletek különbözeteként az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
(a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett 
fedezeti betétek, és azok összege 


 
0 


 
0 


 
0 


Fizetési kötelezettségek 
mindösszesen: 


 
0 


 
0 


 
0 


 





