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Szeghalom Város Polgármesterétől 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


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


 


M E G H Í V Ó 


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


k i h e l y e z e t t  ü l é s é t  


 


2018. október 20-án (szombat) magyar idő szerint 11.30 órára 
összehívom. 


 
Az ülés helye: ROMÁNIA, Kalotaszentkirály 
 
 
Napirend: 


1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi beruházásairól 
2./ Tájékoztató a közfoglalkoztatásról  


 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 


 


Szeghalom, 2018. október 15. 


Tisztelettel: 


               Macsári József  








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


BESZÁMOLÓ 


Az Önkormányzati beruházások 2018. évi állásáról 


 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésének részeként fogadta el az ez évre vonatkozó 


beruházási és nagy felújítási programot. A 2018. évi beruházási és nagyfelújítási programunkat 


döntő mértékben meghatározták a TOP (Területi Operatív Program) keretében megvalósuló nyertes 


pályázataink. 


 


Mint ismeretes a Területi Operatív Program pályázati felhívása 2016. és 2017. évben jelent meg. 


Mindkét felhívásra Önkormányzatunk több pályázatot nyújtott be. 2018. évben ezek a pályázatok 


az alábbiakban valósultak meg, illetve fognak megvalósulni: 


 


Kandó Kálmán ipari út felújítása, 


szélesítése szeptember hónapban sikeres 


műszaki átadással befejeződött. A 


kivitelezéshez szükséges műszaki 


tervekkel, engedélyekkel rendelkeztünk, a 


közbeszerzési eljárást év elején folytatta le 


Önkormányzatunk külső közbeszerzési 


szakértő bevonásával. Az út felújítását, 


szélesítését, csomópont kialakítását 


indokolttá tette, hogy ez az út az 1970-es 


évek második felében épült és 


jelentősebb felújítás azóta sem történt. 


Az iparterületen és ipari parkban működő 


vállalkozások folyamatosan fejlődnek, 


fejlesztenek, az úton a forgalom 


többszörösére nőtt, ezért ez is indokolttá tette a beruházás megvalósítását. A beruházás teljes 


bekerülési költsége 134.600.000 Ft. volt. 


________________________________________________________________________________ 


 


A városközpont rekonstrukcióval építettettük meg a 


Szabadság téri és Ady utcai gyalogos és kerékpárút 


hálózatot, melynek összekötése a Dózsa György úti 


kerékpáros és gyalogút építésével fog megvalósulni 


várhatóan október végével. A kerékpáros és gyalogút 


építését indokolttá tette az út mellett található iskolák 


nagyarányú kerékpáros és gyalogos forgalma, illetve 


megépítésével teljessé válik a városközpont kerékpárút 


hálózata. A kivitelező kiválasztása szintén 


közbeszerzési eljáráson történt. A pályázat részét 


képezte a Széchenyi utcai kerékpárút szakaszos 


felújítása, illetve a Bethlen utca, Bocskai utca, 


Baross Gábor utca egyirányú szakaszainak 


megnyitása szemből a kerékpáros forgalom részére. 


A beruházás teljes bekerülési költsége 128.600.000 


Ft. volt. 







________________________________________________________________________________ 


 


A Területi Operatív Program pályázati felhívásával 


nyert Önkormányzatunk 100 %-os támogatást a 


Polgármesteri Hivatal napelemparkjának 


megvalósítására. A napelempark rendkivül rövid 


határidőn belül megvalósult (üzembe helyezve 


2017. október 18.) és tájékoztatom a Tisztelt 


Képviselő-testületet, hogy az előzetes tervezői 


becslések, melyek 28-30000 kW villanyáram 


termelését prognoztizálták, a park túllépte, mert 


az egy éves termelés meghaladta a 36000 kW-ot.  


________________________________________________________________________________ 


 


A 2017. évi TOP pályázati felhívásokra nyújtottuk be a Szeleskerti főgyűjtő csatorna II. 


ütemének rekonstrukcióját, illetve az Árpád utcai főgyűjtő csatorna rekonstrukcióját. A 


pályázatunk 100 %.os támogatást nyert, így 2018. I. félévében szaktervezők bevonásával el kellett 


készíttetnünk a kiviteli terveket, melyek 


határidőre elkészültek. A közbeszerzési 


eljárás augusztus hónapban befejeződött. a 


nyertes kivitelezőnek ez évben már el kell 


érnie a 25 %.os teljesítést. A beruházás 


befejezése (kivitelezési munkák) 2019. 


augusztusában várható. A két beruházás 


megvalósítása jelentősen csökkenti a város 


belvízi veszélyeztetettségét. Fontos 


megemlíteni, hogy a Szeleskertben tovább 


növekszik a gondozott zöldterület nagysága, 


mely lehetőséget nyújt közösségi terek 


kialakítására. A beruházás teljes bekerülési 


költsége 232.000.000 Ft.  


________________________________________________________________________________ 


 


Szintén 2017. évi TOP nyertes pályázatunk a 


Kossuth utcai Idősek Otthona energetikai 


korszerűsítése. A beruházás keretében megvalósul 


az épület homlokzati hőszigetelése, homlokzati 


nyilászárók cseréje, kazánház felújítása (kazánok 


cseréje, melegvíz ellátás korszerűsítése) 


napelempark telepítése, illetve napkollektorok 


telepítése. A közbeszerzési eljárás szeptember 


hónapban befejeződött, a kivitelezési munkák 


rövid időn belül elkezdődnek. Az energetikai 


korszerűsítéssel akár 50-60 %-os energia 


megtakarítást is elérhetünk. A beruházás teljes 


bekerülési költsége 72.000.000 Ft. 


________________________________________________________________________________ 


 


 


 


 


 







 


 


A 2016. évi TOP pályázati 


felhívásra nyújtottuk be az 


Érmelléki Iparterület 


fejlesztése, közművek 


kiépítése pályázatunkat, 


mellyel sajnos nem 


nyertünk. Mint ismeretes a 


terület azóta értékesítésre 


került napelempark 


létesítése céljából. A 


vállalkozások segítése 


érdekében a 2017. évi 


felhívásra nyújtottuk be a 


Kinizsi utcai iparterület 


infrastrukturális 


fejlesztését, ahol 7 telket 


alakítottunk ki. Pályázatunk 100 %-os támogatásban részesült. A beruházás keretében 


megvalósul a terület feltöltése (kb. 15000 m3 föld kerül beszállításra), a hiányzó ivóvíz, szennyvíz 


és elektromos hálózat kiépítése, valamint a csapadékvíz csatorna felújítása. A kiviteli tervek 


elkészültek, szeptember végén Önkormányzatunk a létesítéshez szükséges vizjogi engedélyeket 


megkapta, jelenleg a közbeszerzési eljárás lebonyolítása van folyamatban. Várhatóan a beruházás 


2019. augusztusára elkészül. A beruházás teljes bekerülési költsége 103.000.000 Ft. 


 


________________________________________________________________________________ 


 


 


 


Önkormányzatunk szintén a Területi Operatív Program keretében nyert pályázatot „Leszakadt 


településrészek felzárkóztatása” 


című pályázati felhívásra. Az 


Újtelepi városrész került benyújtásra, 


mint „Szociális városrehabilitáció 


az Újtelepen” pályázati címmel. A 


pályázatunk infrastrukturális 


fejlesztést és ESZA típusú humán 


fejlesztést tartalmazott. Sajnos, ami 


rendkívül fontos lett volna az 


Újtelepi városrészen, az az 


infrastrukturális fejlesztés volt, amire 


nem kaptunk pályázati forrást, 


kizárólag a humán fejlesztésre 


biztosítottak 50.000.000 Ft. 


támogatást. A pályázat része az 


Újtelepi Óvoda eszközfejlesztése, 


ami azért pozitívum a pályázat 


keretében, illetve sok olyan program van, ami az Újtelepi gyermekek fejlődését segíti. A pályázat 


végrehajtása három évet érint. 


________________________________________________________________________________ 


 


 







A 2016-2017. évi TOP pályázati felhívásokon kívül több minisztérium jelentetett meg 


pályázati felhívásokat, amikre Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be és elmondható, hogy 


az elmúlt két évben ezen pályázataink egy része is sikeres volt. Ezeket a nyertes pályázatokat 


az alábbiakban ismeretem: 


 


A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívást jelentetett meg önkormányzati működtetésű 


napközi konyhák felújítására. Mint ismeretes Önkormányzatunk két konyhát működtet az Ady 


utcán, illetve a Tildy utcán. 


Mindkét konyha több mint 40 éve 


üzemel, ezért felújításuk 


rendkívül fontos érdekünk. Az 


Ady utcai konyha felújítási 


terveit szaktervezővel 


elkészíttettük és sikeresen 


pályáztunk. A közbeszerzési 


eljárás 2018. elején lefolytatásra 


került, nyertes helyi pályázó a 


kivitelezési munkákat szeptember 


hónapban befejezte. A sikeres 


műszaki átadás- átvétel 


megtörtént, a konyha ismételten 


üzemel. A beruházás keretében 


megvalósult az épület homlokzati 


hőszigetelése, magastető ráépítés, 


gépészeti felújítás, burkolatok 


cseréje, illetve bővítettük a vizesblokkot is. A beruházás teljes bekerülési költsége 53.075.531,- 


Ft., melyből a támogatás összege 38.500.000 Ft. 


________________________________________________________________________________ 


 


 


A Mezőgazdasági és 


Vidékfejlesztési Hivatal 2016. 


évben jelentetett meg pályázati 


felhívást energetikai 


korszerűsítésekre önkormányzati 


épületeknél. A pályázati felhívás 


lehetővé tette a Művelődési 


Központok energetikai 


korszerűsítésével kapcsolatos 


pályázat benyújtását. 


Önkormányzatunk soron kívül 


elkészíttette szaktervezőkkel a 


Művelődési Központ energetikai 


korszerűsítésével kapcsolatos 


terveket, melyekkel határidőre be 


tudtuk nyújtani pályázatunkat. 


Pályázatunk 2017. évben 


támogatást nyert. Ez év elején került sor közbeszerzési szakértő bevonásával a kivitelező 


kiválasztására meghívásos közbeszerzési eljáráson. A kivitelezési munkák nagy részben 


elkészültek, várhatóan határidőre minden kivitelezési munka befejeződik. A beruházással 


megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje, födém hőszigetelés, teljes fűtéskorszerűsítés, 


valamint napelempark telepítése. A beruházás teljes bekerülési költsége 60.018.187,- Ft, melyhez 


49.900.000.- Ft. támogatást nyertünk. 


________________________________________________________________________________ 







 


Vidékfejlesztési pályázati felhívás 


kertében nyertünk támogatást a 


Koplalókertben lévő és több 


telephelyet érintő földút 


stabilizációjára 2017. évben. A 


közbeszerzési eljárás 2018. nyarán 


lefolytatásra került. A kivitelező 


várhatóan hamarosan kezdi a 


kivitelezési munkákat, melynek 


befejezési határideje 2018. 


november 22. A kivitelezés teljes 


bekerülési költsége 20.900.000 


Ft., melyhez Önkormányzatunk 


13.700.000 Ft. támogatást nyert. 


Sajnos meg kell jegyeznünk, hogy 


a pályázati felhívás ÉNGY kódos 


normagyűjtemény alapján készített 


költségvetést fogad be, melynek 


tételei rosszak, a jelenlegi tényleges kivitelezési költségektől alacsonyabbak.  


________________________________________________________________________________ 


 


A Belügyminisztérium pályázati 


felhívására nyújtottuk be a 


Táncsics utcai szilárd-


burkolatú út felújítását. 


Pályázatunk szintén támogatást 


nyert. A közbeszerzési eljárás 


ez év nyarán lefolytatásra 


került. Nyertes kivitelező a 


kivitelezési munkákat már 


megkezdte és várhatóan a 


november 22-ei szerződéses 


befejezési határidőig a munka 


100 %-ban el is készül. A 


beruházás teljes bekerülési 


költsége 22.900.000 Ft., 


melyből a nyertes pályázat 


összege 14.900.000 Ft. 


________________________________________________________________________________ 


 


EFOP pályázati felhívásokra konzorciumban 


két nyertes pályázat kerül megvalósításra ez 


évben, illetve a következő években. A 


pályázatok konzorcium vezetője Vésztő 


város, és összesen öt település vesz részt a 


pályázat megvalósításában. A pályázatok fő 


megvalósítási elemei: ifjúsági táborok, erdei 


óvodák, ösztöndíj programok (HH-HHH 


tanulóknak), nyelvvizsga felkészítés, 


informatikai képzések, humán 


közszolgáltatások fejlesztése, közösségi 


rendezvények. A két pályázat lehetőséget 







biztosít infrastrukturális fejlesztésre is, melyet a konzorciumon belül Szeghalom városa kapott meg, 


így ebből a támogatási forrásból valósult meg a nyár folyamán a három óvodánk 


foglalkoztatóinak parketta cseréje, illetve az Újtelepi óvodában további fűtéskorszerűsítés, 


belső nyílászárók cseréje, részben közvilágítás korszerűsítés. Hamarosan megvalósul a 


Várhelyi Táborban a főépületen homlokzati nyílászárók cseréje, illetve a faházon is a 


homlokzati nyílászárók cseréje. Folyamatban van a Semmelweis úton egy új játszótér 


kiépítése, ahol a játszótér 


mellett kisebb kondipark 


is épült, illetve közösségi 


térként elhelyezésre 


kerülnek padok, filagória. 


Önerőből megvalósítjuk a 


játszótér közvilágítását és 


létesül térfigyelő kamera is. 


A Sporttelepen a napokban 


fejeződött be a 11 


eszközből álló kondipark 


létesítése.  A Szeghalomra 


jutó két pályázati forrás 


összege közel 200.000.000 


Ft., melyből az 


infrastrukturális fejlesztés 


összege 40.000.000 Ft. 


________________________________________________________________________________ 


 


 


 


Szintén EFOP pályázati felhívásra 


nyújtottunk be sikeres pályázatot a 


Könyvtár és Múzeum tanulást segítő 


infrastrukturális fejlesztésére. A 


13.400.000 Ft. pályázati összegből 


informatikai eszközök, irodai bútorok 


kerültek beszerzésre, illetve tovább 


fejlesztésre került a könyvtári informatikai 


TEXLIB rendszer is.  


________________________________________________________________________________ 


 


Meg kell említsük a Járási Foglalkoztatási Paktumot is mint TOP nyertes pályázatot. A pályázat 


bonyolítását átvette a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Főosztálya, mivel itt elsősorban a 


gazdasági szereplők munkaerő gondjainak megoldásában kívánnak segítséget nyújtani.  


 


________________________________________________________________________________ 


 


 


 


 


 







 


 


 


Sikeresen pályáztunk a MAZSIHISZ pályázati 


felhívására zsidó temetők felújításával kapcsolatban. 


Mint ismeretes a Gyarmatoldali temető egy jól 


elkülönített részében található a zsidó temető, mely 


évtizedek óta elhanyagolt. A pályázati összegből meg 


tudjuk valósítani a sírkövek kisebb felújítását, rendbe 


tételét, illetve a temető gazolását, cserjézését. A 


munkálatok elvégzésére helyi szakember kerül 


bevonásra, illetve hat közmunkással kívánjuk 


végeztetni a gazolási, cserje irtási munkákat. A 


pályázati összeg 2.950.000 Ft. 


________________________________________________________________________________ 


 


Önkormányzati saját forrásból valósítjuk 


meg az Árpád utcai szilárdburkolatú út I. 


ütemének felújítását, mely várhatóan szintén 


ez év november 22-ig fog befejeződni, illetve 


ez évben valósul meg az Újtelepi központi 


buszmegálló kiépítése szintén saját forrásból. 


A beruházások össz. bekerülési költsége 


38.000.000 Ft.  


 


________________________________________________________________________________ 


 


 


Minden évben az éves költségvetésünkben járdaépítésre 


különítünk el forrást, melyet a lakosok ez évben is igénybe 


vettek. A Pénzügyi Bizottság a keretet kiosztotta, így új járda 


valósult meg a Bajcsy-Zsilinszky utca egyrészén, illetve 


szakaszos járdaépítések valósulnak meg a Csaba,  Kazinczy, 


Vörösmarty és Újtelep I. utcákban. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


________________________________________________________________________________ 







 


Meg kell említsük, hogy az Alföldvíz Zrt. által üzemeltetett ivóvíz- és szennyvízhálózat 


rekonstrukciója évek óta folyamatosan halad. Az elkülönített bérleti díjakat kizárólag 


rekonstrukcióra fordíthatjuk vissza, mely összeggel próbálunk sikeresen gazdálkodni. A jelenlegi 


szerződéses állományunk 52.000.000 Ft. 


 


________________________________________________________________________________ 


 


 


A Képviselő-testület júniusi testületi 


ülésén döntött arról, hogy a Dózsa 


utcai Általános Iskola homlokzati 


nyílászáróit soron kívül önerőből 


elkészítteti szakkivitelezővel a 


nyári szünet ideje alatt.  


Az Opti-Plan Kft. korábban készített 


tervei alapján a műszaki iroda 


összeállította a műszaki 


dokumentációt és a Beszerzési 


szabályzat alapján lefolytatásra 


került a beszerzés. A kivitelezési 


munkákat augusztus hónap végére a 


helyi kivitelező jó színvonalon 


elvégezte. A beruházás bekerülési 


költsége 10.901.804,- Ft. 


 


 


________________________________________________________________________________ 


 


 


 


Feltétlenül indokoltnak tartom tájékoztatni a Képviselő-testületet azokról a pályázati 


felhívásokról, amelyek a napokban jelentek meg és szeretnénk ezekre a felhívásokra 


pályázatunkat benyújtani: 


 


 


 


• Megjelent a TOP „zöld város” pályázati felhívás, melyre ismételten be kívánjuk nyújtani az 


őstermelői piac kialakítását, valamint a tervezett Árpádházi Királyok Emlékpark és 


közösségi szabadidő park további ütemének kiépítését. 


 


 


• Szintén megjelent a TOP-1.4.1-16 pályázati felhívás (A foglalkoztatás és az életminőség 


javítása családbarát, munka állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével). A 


felhívásra újból be kívánjuk nyújtani a bölcsőde hátsó szárnyának teljes felújítását, valamint 


a Fáy úti Óvoda bővítését tornaszobával, valamint a héjazat cseréjét.  


 


 


 


 


 


 


 







Fenti beszámolóból megállapítható, hogy a 2018. évi tervezett fejlesztéseink teljesülnek, illetve 


illeszkednek a pályázati felhívásokhoz, ezért részben áthúzódnak 2019. évre. A jó 


gazdálkodásunknak köszönhetően több olyan fejlesztést is meg tudtunk valósítani, amelyhez 


költségvetésünk teljes mértékben biztosította a forrást, illetve tudtuk biztosítani sok nyertes 


pályázatunkhoz is az önerőt. 


 


 


Kérném fenti beszámolóm szíves elfogadását. 


 


 


 
 


 


Szeghalom, 2018. október 15. 


 


 


 


                                                                                                     Macsári József 
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B e s z á m o l ó 
A Képviselő-testület 2018. október 20. ülésére 


 
 


 
Szeghalom Város Önkormányzata 2011. évtől folyamatosan részese a 
közfoglalkoztatási programoknak. A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy 
olyan speciális formája, ahol a közfoglalkoztatott részére lehetőséget ad arra, 
hogy sikeresen visszakerüljön a munkaerőpiacra. 
 
A Belügyminisztérium döntése alapján Szeghalom Város Önkormányzata 2018. 
évben Járási startmunka mintaprogramokra épülő támogatásokban részesült.  
A munkaprogramban 5 programelemet indítottuk, melyek a mezőgazdaság, 
helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, a belvízelvezetés, illegális 
hulladéklerakó helyek felszámolása, a belterületi közutak karbantartása. A 
programok megvalósításához 432.871.787.- Ft támogatásban részesült az 
önkormányzat, mely tartalmazza 155 fő foglalkoztatását és a munkavégzéshez 
szükséges eszközök, anyagok beszerzését. A korábbi évekhez képest változás, a 
programok, már nem 100 % támogatottak, hanem sávosan megosztva kellett az 
önkormányzatoknak az eszköz megvásárlásához az önerőt biztosítani, ez 
Szeghalom város vonatkozásában összesen 2.908.337.-Ft. 
 
Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében is nyújtottunk 
be kérelmeket, melyekre támogatásokban részesültünk. Támogatásban részesült 
az önkormányzat nyári diákmunka keretében történő foglalkoztatásra is, 
valamint csökkent munkaképességű személyek foglalkoztatására is.  
 
A közfoglalkoztatásban való részvételt a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi 
CVI. törvény szabályozza.   A közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról 
szóló 170/2011. (III.24.) Korm. rendelet szabályozza a közfoglalkoztatásban 
dolgozók munkabérét. Teljes munkaidő esetében a segédmunkás bér 81.530.- Ft, 
szakmunkás bér 106.555.- Ft, szakképzett munkavezető 117.245.- Ft, a 
szakképzetlen munkavezető bére 89.705.- Ft. 2017. január 1. óta a 
közfoglalkoztatási bér nem változott.  
 
2018. évben is ösztönzés a közfoglalkoztatásban résztvevők számára az  
elhelyezkedési támogatás. Az a közfoglalkoztatott aki 30 napon belül azért 
szünteti meg munkaviszonyát mert a versenyszférában kíván elhelyezkedni és 







legalább határozatlan időre szóló munkaviszonyt létesít a munkabére mellet a 
foglalkoztatás helyettesítő támogatás összegére is jogosult.  
 
 
 


I. JÁRÁSI STARTMUNKA MINTAPROGRAMRA      
ÉPÜLŐ  MUNKAPROGRAMOK 
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Illegális hulladék 
felszámolás 25 4 21 2017.03.01 2018.02.28 33 195 817 2 394 503 0 96 0
Belvízelvezetés 90 11 79 2017.03.01 2018.02.28 119 477 854 8 534 844 0 86,66 0
Mezőgazdaság 25 4 21 2017.03.01 2018.02.28 33 124 341 2 394 503 0 96 0
Belterületi közutak 
karbantartása 30 5 25 2017.03.01 2018.02.28 40 705 110 2 883 846 0 95 0


170 24 146 226 503 122 16 207 696 0 0


Illegális hulladék 
felszámolás 20 3 17 2018.03.01 2019.02.28 26 854 553 20 819 469 4 142 405 97,5 106 212
Belvízelvezetés 80 11 69 2018.03.01 2019.02.28 107 281 495 82 884 681 16 861 843 87,5 2 408 831
Mezőgazdaság 20 4 16 2018.03.01 2019.02.28 25 889 442 21 121 584 2 847 714 97,5 73 018
Belterületi közutak 
karbantartása 30 5 25 2018.03.01 2019.02.28 40 301 705 31 365 081 6 085 253 95 320 276
Helyi 
sajátosságokra 
épülő 
közfoglalkoztatás 5 0 5 2018.03.01 2019.02.28 6 041 470 4 921 345 672 730 100 0


155 23 132 206 368 665 161 112 160 30 609 945 2 908 337
432 871 787 177 319 856 30 609 945


2018.03.01.-2019.02.28


ÁTHÚZÓDÓ (2017.03.01.-2018.02.28.)


KISTÉRSÉGI START MINTAPROGRAMOK


 
 
 
 
2017. évről áthúzódó kistérségi start munkaprogramok 170 fővel 2018. 02.28-ig 
tartottak. Az új Járási startmunka mintaprogramokra épülő munkaprogramok  
2018.03.01-tól indultak 155 fővel 2019.02.28-ig tartanak.  2018. évben 15 fővel 
kevesebb létszámmal terveztünk, mivel 2017. évben olyan sok volt a kilépők 
száma, hogy huzamosabb ideig sem tudtuk betölteni az üres álláshelyeket.  
 
 
 Mezőgazdaság : 20 fő 
 Belvízelvezetés: 80 fő 
 Illegális hulladéklerakó felszámolása: 20 fő 
 Közúthálózat javítása: 30 fő 
 Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: 5 fő 


 
 
 
 







 
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 


 
 


 foglalkoztatás létszáma: 20 fő  
 foglakoztatás időtartama: 12 hónap  


 
 


A programelemen belül 20 fő foglakoztatását vállalta fel az önkormányzat. 
Ebből: 1 fő ügyviteli alkalmazott, 1 fő brigádvezető, 2 fő szakmunkás, 16 fő 
segédmunkás. A projekt megvalósítására 26.854.553.- Ft támogatást kaptunk, 
mely tartalmazza az eszköz és bérköltséget is. Az önkormányzat által biztosított 
önerő: 106.212.- Ft.  
 
Szeghalom város kül- és belterületén a munkaterv alapján meghatározott 
ütemben 2018-ban is szükséges az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása. 
Fontos feladat, mivel az illegálisan lerakott szemét szennyezője lehet több 
környezeti elemnek: víz, levegő, talaj. Ezért is fontos a város bevezető útjai 
mellett a hulladék rendszeres gyűjtése, szállítása, a város közvetlen 
belterületével határos erdők, fasorok megtisztítása a hulladéktól. Kiemelt feladat 
az illegálisan létrehozott hulladéklerakók felderítése és felszámolása. 
(1. sz. melléklet) 
E tevékenységeket rendszeresen végezzük Töviskes majorban is.  
 
A brigádok a városhoz közvetlenül kapcsolódó úthálózatok, kerékpárutak 
mellett, csapadékvíz csatornákban, fasorok mellett, erdősávokban, fő csatornák 
melletti területeken, továbbá a belterületen illegálisan lerakott hulladékok 
begyűjtését végzik, hulladékgyűjtő zsákokba. A bezsákolt hulladék az Ady E. 
utcai telephelyen kerül átmeneti tárolásra, ahonnan rövid időn belül tovább 
szállításra kerül a Békéscsabai Regionális Hulladéklerakóba.  
 
Fontos az őszi zöldhulladék begyűjtése és tovább szállítása, melyet a 
programban vásárolt traktorokkal gyűjtünk be. A tovább szállítás költségei 
szintén be vannak állítva a programba. Összesen 20 db komposztáló ládával 
rendelkezünk, melyből 10 db ládába folyik a komposztálás. A komposztáláshoz 
szükséges takaróföldet, szintén a program keretében vásároltuk meg.   
A munkavégzéshez szükséges védőruházatot, fertőtlenítőszert, kézi 
szerszámokat, szükséges üzemanyagot, továbbá bérmunkaként a hulladék 
elszállítását az eszköz és anyagigényben állítottuk be. 
 
 
 
 







 
Belvízelvezetés 


 
 


 foglalkoztatás létszáma: 80 fő  
 foglakoztatás időtartama: 12 hónap  


 
A feladatokat 80 fő alkalmazásával végezzük. 6 fő brigádvezető, 6 fő 
szakmunkás, 3 fő ügyviteli alkalmazott, és 69 fő segédmunkás. A napi 
munkaidő 8 óra. A foglalkoztatás 2018. 03. 01-től 2019. 02.28-ig tart.  
A projekt összesen 107.281.495.- Ft –ból valósul meg, melyhez az 
önkormányzat  2.408.831.- Ft önerőt biztosít.  
   
A feladatok végzéséhez a meglévő 2012. évben beszerzett gép- és 
eszközállományon túl beszerzésre kerültek átereszcsövek (30-40-50-es), PVC 
csövek, homokos kavics, síkháló, betonacél, cement, homok, osztályozott kavics, 
zsalutégla, vasanyag, továbbá üzemanyag. Szükséges továbbá bérmunkát 
igénybe venni nagymélységű csapadékvíz csatorna iszaptalanításához, illetve 
zárt csapadékcsatorna mosatásához. 
   
Beszerzésre került nagy értékű eszközként  3 db damilos Stihl FS 410-es fűkasza.    
 
A PVC csövek és talpas betoncsövek a meglévő nyílt csatornákból, zárttá 
tételéhez, kerül felhasználásra, illetve a kapubejáróknál az összetört átereszek 
kerültek cserére. Ehhez szükséges a homokos kavics, cement, osztályozott 
kavics és zsalukő. A vasanyag pedig csatorna fedlap, illetve víznyelő rács 
készítéséhez szükséges. A kézi szerszámok a meglévők pótlásához szükségesek.  


 
Zárt csapadékvíz csatorna épült a Petőfi Sándor utca páros oldalán, illetve a 
Kandó Kálmán utca  és a Bocskoréri csatorna közötti területen.  (2. sz. melléklet) 
 
A nagyobb mélységű csatornák kotrását a varjasi külterületen végezzük, bérgép 
igénybevételével, a mezőgazdasági vállalkozókkal összehangolva. 
A zárt csapadékvíz csatornák mosatását igény szerint minden évben végezzük 
speciális mosató kocsival, melynek eredményeként elmondható hogy ezek a 
csatornák hatékonyabban üzemelnek. 
A program visszatérő feladata a meglévő közel 30-35 km földmedrű belterületi 
csapadékvíz csatorna gazolása, iszaptalanítása, rézsűk helyreállítása. Szeretnénk 
elérni, hogy minden földmedrű csatorna takarítása 3-4 évente megtörténjen.   
 
Egy brigáddal Töviskes majorban is ellátjuk a fenti feladatokat melynek 
eredményeként megállapítható hogy Töviskes major egy része is rendezetté vált.  
 







 
Mezőgazdaság 


 
 
A mezőgazdasági programban keretében 20 fő foglalkoztatása történik. 
Foglalkoztatásuk 8 órás munkaidőben, 2018. március 1-től 2019. február 28-ig 
tart. A 20 főből, 1 fő brigádvezető, 1 fő ügyviteli alkalmazott, 2 fő szakmunkás 
16  fő segédmunkás. 
A Belügyminisztérium 25.889.442.-Ft–ot biztosít a programban vállalt 
kötelezettségekre és az önkormányzat 73.018.-Ft önerőt biztosít.  
 
Szeghalom Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 3.3 ha szántó területen 
zöldségtermesztést folytat a program keretében. Helye: Szeghalom Koplalókert 
(01046,01047 hrsz-ú) földterület.   (3. sz. melléklet) 
 
A mezőgazdasági program hideg fóliasátorral is rendelkezik, melyben 
elsősorban retket, paradicsomot, újhagymát termesztettünk. A megtermelt 
zöldségféléket (75 kg uborka,  690 kg paradicsom, ,78 kg zöldbab, cukkini, 
hagyma, fűszerpaprika, káposzta ) kedvező áron értékesítettük elsősorban a 
gyermekétkeztetést biztosító intézményünk részére. Az értékesítésből befolyt 
bruttó árbevétel 132.000- Ft. 
A cirok vágás előtt áll melyből  seprűt készítenek  a közfoglalkoztatottak.  
 
Az intézmény a megvásárolt termékek egy részéből (paradicsom, uborka, 
káposzta, hagyma)  lecsót, paradicsomlét, savanyú uborkát, csalamádét 
dolgozott fel.  
 
Fenti feladatok elvégzésére indította az önkormányzat 5 fővel a helyi 
sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programot. A program 
megvalósításához 6.41.470.- Ft támogatást kapott az önkormányzat.  
Az előállított termékeket a közfoglalkoztatási kiállításon és vásáron 
lehetőségünk nyílt bemutatni, és kóstoltatni.  
 
Sajnos a mezőgazdasági program az előző évekhez képest gyengébben teljesített 
ez megmutatkozik a megtermelt zöldségek mennyiségében is.  
 
A növénytermesztéshez és a tartósításhoz szükséges anyagokon túl biztosítani 
szükséges a dolgozók részére munka- és védőruha, védőital, kullancs elleni 
védekezést.  
 
 
 
 







 
 


Belterületi közutak karbantartása 
 
 


• foglalkoztatás létszáma: 30 fő  
• foglakoztatás időtartama: 12 hónap  


 
A program keretében 30 főt alkalmazunk 12 hónapos időtartamra, ebből 2 fő 
brigádvezető, 1 fő ügyviteli alkalmazott, 3 fő szakmunkás 24 fő segédmunkás.   
Támogatás összege: 40.301.705.- Ft, melyhez az önkormányzat 320.276.- Ft 
önerőt biztosít.   
 
A város belterületén lévő szilárdburkolatú utak karbantartási, fenntartási 
feladatainak ellátása 2018. évben is részben e projekt keretein belül történik. 
Vállaltuk a kiemelt szegélyes utak rendszeres portalanítását, víznyelők 
takarítását, buszvárók, parkolók, kerékpárút melletti sávok takarítását. A hetente 
rendszeresen takarított területek nagysága 22 km. Az önkormányzati tulajdonú 
úthálózat útburkolati jeleinek (gyalogátkelőhelyek, parkolók, kerékpárutak) évi 
kétszeri festését is elvégeztük. 
 
 A szilárdburkolatú utak felhízott padkáinak nyesését részben bérgép 
igénybevételével végezzük, illetve tervezzük még ez évben gréderezni az 
újtelepi játszótér és a vasút közötti területet.  
  
A korábban megépített útalapok rendszeres profilozását, kátyuzását, is 
elvégezzük a program keretében, így Töviskes majorban, Állomási Újtelepen, 
Kolozsvári utca egy részén és Halas majorban. 
Új útalapot építettünk az Érmellék utca és Kolozsvári utca földúton.  
Folyamatosan végezzük továbbá az önkormányzati úthálózat közlekedési 
tábláinak cseréjét, melyeket a program keretében vásárolt Rába traktort 
használjuk fel.  
A közút programban járdaépítési feladatot is vállaltunk, melyek megvalósulási 
helyszíne: Kossuth utca -Érmellék összekötő járda.  
 
Tavasztól őszig 2 hetente rendszeresen kaszáljuk az önkormányzati utak egy 
részének padkáit. Végezzük a parlagfű irtást az utak melletti sávokba. Kisebb 
kátyúzási feladatokat is ellátunk, melyhez hideg aszfaltot szerzünk be e 
feladatok elvégzése  elsősorban téli időszakban történik.  
Az őszi időszakban elvégezzük a Szeghalomba  bevezető utak melletti területek 
gazolási feladatait. Ezek a feladatok érintik a temetők környékét is. 
 
 







 
II. HOSSZABB IDŐTARTAMÚ HAGYOMÁNYOS 


KÖZFOGLALKOZTATÁS 
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90 2017.03.01 2018.01.31 100 27 63 114 632 730 10 421 157 0
1 2017.07.01 2018.01.31 100 1 0 827 932 118 276 0


91 28 63 115 460 662 10 539 433 0


80 2018.02.01 2018.06.30 100 27 53 39 499 375 39 499 375 0
2 2018.02.01 2018.06.30 100 1 1 1 032 115 1 032 115 0


72 2018.07.01 2019.02.28 100 27 45 57 615 896 43 211 922 0
2 2018.07.01 2019.02.28 100 1 1 1 651 384 1 238 538 0


156 56 100 99 798 770 84 981 950 0


247 84 163 215 259 432 95 521 383 0


HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS


2018. ÉVBEN KEZDŐDŐ


ÁTHÚZÓDÓ


 
 


 
 
A hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásokban résztvevő 
segédmunkás munkakörben foglalkoztatottak elsősorban a város közigazgatási 
területén közterületi munkákat végeznek.      
E foglalkozatási program keretében a önkormányzat intézményeinél is kerültek 
foglakoztatásra adminisztrátorok, konyhai kisegítők, takarítók, kisegítők, és  
segédmunkások is. 2018. évben 2 ütemben kerültek a program keretében 
foglalkoztatásra a munkavállalók 2018.02.01-től és 2018.07.01-től. A 
foglalkoztatottak közül 2 fő rehabilitációs ellátás mellett dolgozik a 
közfoglalkozatásban. Előnye a programnak, hogy kiszámítható, és egy éves 
időtartamra tudott az önkormányzat munkát biztosítania programban 
résztvevőknek. 
 
15 fő a közfoglalkoztatásból kilépve a Foglalkoztatási Osztály szervezésében  
Intézményi takarító képzésen vett részt 2018. június 30-ig. A képzést követően a 
TOP illetve GINOP programokon keresztül a Polgármesteri Hivatal 
foglalkoztatásában havi 140.000.- Ft bértámogatást kaptak 2018.09.28-ig. 
Sajnos a támogatást lejártát követően visszakerültek a közfoglalkoztatásba, 
mivel elhelyezkedni nem tudtak  







 
III. DIÁKMUNKA 


 
 


Támogatott 
létszám (fő)


Foglalkozta
tás kezdete


Foglalkozt
atás vége


Támogatá
s mértéke 


%
Szakmunk


ás (fő)
Segédmun


kás (fő)


Hatósági 
szerződés 


szerinti 
támogatás 


összesen (Ft)


Bérköltség 
támogatás 


(Ft)
Dologi 


költség (Ft)
85 2018.07.01 2018.08.31 100 0 85 10 513 055 10 513 055 0
85 0 85 10 513 055 10 513 055 0


DIÁKMUNKA


 
 
 
2018. júniusban beterjesztett igényünk alapján lehetőséget kaptunk nyári 
diákmunka keretében középiskolás főiskolás, valamint egyetemi nappali 
tagozatos hallgatók nyári munkán történő foglalkoztatásra, 2 hónapos 
időtartamra 100% bértámogatással összesen: 10.513.055.- Ft összegben.  
Júliusban és augusztusban összesen 85 fő diáknak tudtunk 1 hónapos munkát 
biztosítani, 6 órás foglalkoztatásban, mely foglalkoztatás az önkormányzatnál és 
intézményeinél valósult meg.  
 
 


IV. REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS 
 
 


Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság megnyitotta az önkormányzatok 
részére a lehetőséget csökkent munkaképességű személyek foglalkoztatására. 
Jelenleg 5 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást napi 4-6 órás munkaidővel és 
100 % bértámogatással, átlagosan 6 hónapos időtartamra. 
 
2018. évben is lehetőségünk volt részt venni Békéscsabán, a közfoglalkoztatási 
kiállításon és vásáron, ahol a közmunkaprogramban előállított termékek, értékek 
bemutatására, kóstoltatására, kaptunk lehetőséget.  
 
Előző évhez mérten 2018. évben kisebb fluktoációval szembesültünk, de 
kevesebb létszámot is terveztünk a programokba. Kilépők a start foglalkoztatás 
keretében összesen 16 fő, 9.7 % a hagyományos közfoglalkoztatás keretében 14 
fő, 5.2 %. Az elvándorlások tekintetében az érzékelhető hogy a 
közfoglalkoztatásban résztvevők egyre többen orientálódtak vissza a 
munkaerőpiacra.  
A fluktoáció következményeként a jelenlegi üres álláshelyek száma a start 
programokban jelenleg 16 fő (9 fő belvízelvezetés, 3 fő közút, 2 fő 
mezőgazdaság, 2 fő hulladék ) Hagyományos közfoglalkoztatásban az  üres 
álláshelyek száma: 14 fő . 







 
Megállapítható hogy a közmunkaprogramok Szeghalom város vonatkozásában 
is sikeresek és értékteremtőek.  
 
 
 
Szeghalom, 2018. október 17. 
 
 
 
 


Macsári József  
                                                                 polgármester  


 
 
                                                             
 


Az előterjesztést készítették:  
 
Nagyné Kincses Ilona 
Zsila-Tornyi Tímea 
Nagy István 
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