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Szeghalom Város Polgármesterétől 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
_________        ___  


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


 
Iktatószám: 


M E G H Í V Ó 
1472-21/2015. 


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


2015. december 11-én (pénteken) 14.00 órára 
összehívom. 
Az ülés helye:
 


 Művelődési,- Sport és Szabadidő Központ tükörterme (Szeghalom, Tildy Z. u. 30.) 


1./ Békés-Manifest Kft. szolgáltatási szerződés meghosszabbítása 
Napirend: 


2./ 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása 
3./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2015. december 8. 


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 
2015. december 11-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. tv. 119. § (5) bek. szerint a helyi 
önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 
31-ig hagyja jóvá. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. r. 32. § szintén így rendelkezik. 


Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján 
készíti el az éves ellenőrzési tervet. 


Az ellenőrzéshez az alábbi témajavaslatokat fogalmaztuk meg:  


- A 2015. évi állami normatíva ellenőrzése 


- Követeléskezelés és a behajtási tevékenység ellenőrzése az Intézményműködtető 
Központban és az Önkormányzatnál 


- A települési támogatás megállapítása és kifizetése, különös tekintettel a Polgármesteri 
Hivatal érintett szervezeti egységeinek együttműködésére 


Kérem, hogy a Képviselő-testület, hogy a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet 
jóváhagyni szíveskedjen!                                           


 


                                                                                                                Macsári József 


HATÁROZATI JAVASLAT: 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évre a belső ellenőrzés 
számára az előterjesztésben megfogalmazott ellenőrzéseket írja elő. 


Szeghalom, 2015. december 7. 
 
Készítette: dr. Pénzely Erika jegyző 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
       


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


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2015. december 11-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mint ismeretes, 2015. december 31-én lejár a hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási  
szerződésünk a Békés Manifest Kft-vel. Az elmúlt testületi ülésen döntöttünk arról, hogy 
tárgyalásokat kell folytatnom a szerződés meghosszabbításáról, egyidejűleg vállalva a 
mintegy 8 millió Ft támogatást 2016 első félévére. 


(Tájékoztatásul: a 2013-2014-2015. évben „tagi kölcsön”, veszteség pótlása és 
díjkompenzáció címén a kifizetett támogatás: 38.970.564 Ft.) 


A Békés Manifest közgyűlése a testületi ülést követően volt. A közgyűlésen elhangzottak 
alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 


                                                                                                             


HATÁROZATI JAVASLAT: 


Szeghalom Város Önkormányzata megállapítja, hogy a Békés Manifest Kft-vel kötött 
közszolgáltatási szerződése 2015. december 31. napján  lejár. 


Áttekintve a 2013-2014. és 2015. évben a Békés Manifest számára nyújtott támogatások 
összegét –mindösszesen 38.970.564 Ft -, úgy dönt a Képviselő-testület, hogy a 2016-ra 
igényelt támogatást biztosítani nem tudja. Az eddig kifizetett támogatás olyan 
megterhelést jelentett, ami a jövőben felelősséggel nem vállalható a költségvetési 
egyensúly érdekében. Ezért az Önkormányzat a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságtól ideiglenes szolgáltató kijelölését kéri 2016. január 1. napjától Szeghalom 
Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodás, mint közszolgáltatás biztosítása 
érdekében. 


Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket tegye meg. 


Szeghalom, 2015. december 10. 
 
Készítette: dr. Pénzely Erika jegyző 
 
                                                                                                       Macsári József 





