
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2014.(X.22.) számú önkormányzati 

rendelete 
 

Szeghalom Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/1995.(III.27.) számú rendelet módosításáról 

 
 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A 4/1995.(III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 19. § (1) bekezdés 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) A képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre: 
a) Pénzügyi Bizottság (5 fő) 
b) Szociális és Egészségügyi Bizottság (5 fő) 
c) Oktatási, Kulturális és Sportbizottság (5 fő) 
d) Ifjúsági, Civil és Városfejlesztési Bizottság (5 fő) 

 
2. § 

 
A Rendelet 22.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) A polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselő-testület saját tagjai 
közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

(2) Az alpolgármester a helyettesítési feladatokon túl a polgármester által megjelölt 
ügyekben a polgármestert megillető jogkörrel jár el. 

(3) Az alpolgármester minden hónap második keddjén fogadóórát tart a Polgármesteri 
Hivatal képviselői irodájában 8 órától 10 óráig. 

 
3. § 
  

(1)  Jelen rendelet a kihirdetését követően lép hatályba. 
(2)  A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(3) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
(4) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
 
 
Szeghalom, 2014. október 15. 
 
 
 
Macsári József                                                                                dr. Pénzely Erika 
polgármester                                                                                                       jegyző 
 
 



1. számú Melléklet 
a 7/2014.(X.21.) számú önkormányzati rendelethez 

 
 

A 2014. október 12-én megválasztott képviselők: 
 
 
- Bartis Márton 
- dr. Farkas József 
- Takács Istvánné 
- Jenei Krisztián 
- Kovács Tibor 
- Hegyesi Zsuzsanna 
- Ács Zsolt 
- Elek Ferencné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú Melléklet 
a 7/2014.(X.21.) számú önkormányzati rendelethez 

 
Az önkormányzati bizottságok tagjainak névsora 

 
 

1. Pénzügyi Bizottság 
Elnök: Bartis Márton 
            dr. Farkas József 
            Kovács Tibor 
            Szabó Györgyné 
            Fazekasné Nyakó Ilona 
 

2. Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Elnök: Hegyesi Zsuzsanna 
            Jenei Krisztián 
            Elek Ferencné 
            Bezsei Mária 
            dr. Barta Zoltán 
 

3. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
Elnök: Elek Ferencné 
            Takács Istvánné 
            Ács Zsolt 
            Zsadányiné Szécsi Zsuzsanna 
            Pappné Somogyi Zsuzsanna 
 

4. Ifjúsági, Civil és Városfejlesztési Bizottság 
Elnök: Kovács Tibor 
            Takács Istvánné 
            Jenei Krisztián 
            Sáfián György 
            Kovács Pálné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. számú Melléklet 

a 7/2014.(X.21.) számú önkormányzati rendelethez 
A bizottságok hatásköre, feladatai 

 
 
 

1. Pénzügyi Bizottság hatásköre, feladatai 
 
Valamennyi előterjesztést véleményez, kialakítja a bizottság álláspontját. 
Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére, jutalmazására. 
Ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat. 
Ellátja az összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos feladatokat. 
Kidolgozza az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos koncepciót. A koncepciót 
minden évben a zárszámadást megelőzően, felülvizsgálja. 
Belső ellenőrzési jelentések, továbbá külső szervek ellenőrzési jelentéseinek 
megtárgyalása. 
Dönt a járdaépítésekről, a költségvetésben meghatározott keret erejéig. 
Dönt a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérletére beadott pályázatok elbírálásáról 

      A testület által kijelölt, nem lakás céljára szolgáló helyiségek  
      elidegenítését    versenytárgyalás keretében lebonyolítja            

A testület által eladásra kijelölt, üresen álló lakások elidegenítése. (Versenytárgyalás 
lefolytatása.) 
Dönt a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, és nettó 1.000.000.- Ft-ot 
meghaladó beszerzések ügyében. 
Tevékenysége során együttműködik valamennyi bizottsággal. 
 

2. Szociális és Egészségügyi Bizottság hatásköre, feladatai 
 

            Valamennyi előterjesztést véleményez, kialakítja a bizottság álláspontját. 
      Elbírálja a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatokat. 

            Dönt a keret erejéig a szemétszállítással kapcsolatos kedvezményekről. 
            Dönt a keret erejéig a szennyvízcsatorna rákötések ösztönzéséről. 
            Dönt a keret erejéig az adósságkezelési támogatásról. 
            Dönt a keret erejéig az első lakáshoz jutás támogatásáról.  
            Önkormányzati bérlakásra beadott pályázatok elbírálása 
            Közmunkaprogramok figyelemmel kísérése. 
            Tevékenysége során együttműködik valamennyi bizottsággal. 

 
 

3. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság hatásköre, feladatai 
 
 Valamennyi előterjesztést véleményez, kialakítja a bizottság álláspontját. 

             Ellátja az állami és nemzeti ünnepek méltó megünneplésével kapcsolatos feladatokat. 
             Javaslatot tesz a városi kulturális ünnepek megteremtésére, hagyományteremtéshez. 
             Az Ifjúság, Civil és Sportbizottsággal közösen dönt a keret erejéig a sport- és civil  
szervezetek támogatásáról. 

Dönt a sportcsarnok használatával kapcsolatos támogatott célú kérelmekről. 
Tevékenysége során együttműködik valamennyi bizottsággal. 

 



   
 

4. Ifjúsági, Civil ÉS Városfejlesztési Bizottság hatásköre, feladatai 
 
Valamennyi előterjesztést véleményez, kialakítja a bizottság álláspontját. 
Igény szerint civil fórumokat hoz létre elsősorban az egészségügy, oktatás területén. 
Az ifjúsági szervezetekkel kapcsolatot tart, hogy a fiatalok és az önkormányzat várossal 
kapcsolatos elképzelései koordinálhatók legyenek. 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottsággal közösen dönt a keret erejéig a sport és civil 
szervezetek támogatásáról. 
Szervezi, koordinálja a civil kezdeményezésű városi rendezvényeket. 
Tevékenysége során együttműködik valamennyi bizottsággal. 
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