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I. Általános rész 
 
 


1. A szabályzat kiadásának célja 
 
Szeghalom Város Önkormányzata fenntartásába működő piac működési rendjének 
meghatározása a vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Kormányrendelet és 
a kapcsolódó jogszabályok alapján, a vonatkozó előírások betartása, valamint a piac 
rendjének biztosítása. 
 


2. A szabályzat hatályba lépése 
 
Jelen szabályzat a termelői piac Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a piac működéséről és üzemeltetéséről szóló …/2021.() önkormányzati 
rendelet hatályba lépése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kell 
alkalmazni. 
 


3. A szabályzat területi és személyi hatálya 
 
A szabályzat területi hatálya Szeghalom Város Önkormányzata fenntartásában 
működő termelői piac területére terjed ki. 
A szabályzat személyi hatálya kiterjed a termelői piacon értékesítő tevékenységet 
végzőkre, a piac területén tartózkodókra, a piac működésével kapcsolatos 
tevékenységet folytatókra. 
 
 


II. Szabályzat 
 


1. A piac fenntartása és üzemeltetése 
 
A piac fenntartója és üzemeltetője Szeghalom Város Önkormányzata.  
 


2. A piacon árusításra jogosultak meghatározása 
 
A piacon kereskedelmi tevékenységet folytathat a kistermelő. 
 
 
 


3. A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység 
 







A piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelően 
termékértékesítés folytatható. 
 
A piac üzemeltetője köteles és jogosult a vonatkozó jogszabályokban és e 
szabályzatban foglalt előírások megtartását rendszeresen ellenőrizni és hiányosság 
esetén saját hatáskörben vagy szükség esetén a hatóságok bevonásával intézkedni. 
 
Mezőgazdasági őstermelő és kistermelő 
 
A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a kistermelő 
a piacon kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott termékeket értékesíthet, 
az abban meghatározott feltételek szerint. 
 
Értékesíthető termékek: 


a) a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, 
gyümölcs, virág); 


b) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hő 
kezelt, savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű termék; 


c) méz, 
d) saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tej, tejtermék, tojás; 
e) sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési zsírt az élelmiszerek előállítására 


és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint; 
 


A mezőgazdasági őstermelő és kistermelő által forgalmazott termékekre vonatkozó 
speciális előírások: 
 
- Étkezési tyúktojás 


Az étkezési tyúktojás értékesítése esetén – a piacon értékesített tojások 
jelöléséről szóló rendeletben foglaltak szerint – fel kell tüntetni a tojásra 
vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló rendeletben előírt jelölést. 
A gazdaságában legfeljebb 50 tojótyúkot tartó termelőnek nem kell feltüntetnie a 
tojásra vonatkozó forgalmazási előírásokat. 
 


- Gyűjtött, szedett gomba árusítása a piacon nem engedélyezett. 
 


- Feldolgozott termékek 
Regisztrációs szám birtokában értékesíthető termékek: aszalt gyümölcs. 
 
4. A piac nyitvatartási rendje 


 
A Termelői piac nyitvatartási ideje: 
 
Hétfő: 6.00 órától 12.00 óráig 
Kedd: 6.00 órától 12.00 óráig 







Szerda: 6.00 órától 12.00 óráig 
Csütörtök: 6.00 órától 12.00 óráig 
Péntek: 6.00 órától 12.00 óráig 
Szombat: 6.00 órától 12.00 óráig. 
 
 
A piaci árusítóhelyeket tisztán, 14.00 óráig el kell hagyni. 
 


5. Helyhasználat 
 


A termelői piac területén az árusításra felkínált árusítóhelyek 1,5 méteres hosszban 
sorszámmal azonosítottan kerültek kialakításra.  
A helyhasználó az árusítóhelyeket önkényesen nem választhatja meg, a kijelölt helyen 
kívül engedély nélkül nem árusíthat, illetve göngyöleget nem tárolhat. 
Az árusnak a piaci hely használatának jogosultságát az ellenőrzéskor be kell mutatnia, 
illetve igazolnia kell. 


 


A közlekedési útvonalakra árut kirakni, vagy a közlekedést egyéb módon akadályozni 
tilos! 
 
 


6. A piac rendjére vonatkozó előírások 
 
Az árus az árusítóhelyet és annak közvetlen környékét az árusítás ideje alatt, illetve 
az árusítást követően köteles tisztán tartani, megtisztítani. 
A piac területén a tűzrendészeti szabályok betartása mindenkire nézve kötelező. 
A piacra ebet bevinni tilos! 
Az árus az árusításának befejezésével a tevékenysége által keletkezett hulladékot 
köteles összegyűjteni, és az a kijelölt helyen elhelyezni. 


 


A piac fenntartója köteles a piac rendjét folyamatosan ellenőrizni, a jegyző illetve az 
általa megbízott személyek által. 


 


Az ellenőrzésre jogosultak elsődleges feladata a szabálytalanságok megelőzése és 
megszüntetése érdekében figyelmeztetés alkalmazása. Az ellenőrzés napját követő 
munkanapon tájékoztatják a közvetlen felettest, aki dönt a további intézkedés 
szükségességéről. 


 


Jelen szabályzat megsértése esetén a piac fenntartója az árust a piac területéről 
kitilthatja.  
 








Szeghalom Város Önkormányzata 
2021. évi közbeszerzési terve 


 
 
Módosítva _____/2021. (VIII. 27.) sz. határozattal 
 


  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége CPV kód Irányadó 


eljárásrend 
  Tervezett 


eljárási típus 


 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 


került-e az 
adott 


közbeszerzéssel 
összefüggésben 


előzetes 
összesített 
tájékoztató 


közzétételére? 


 az eljárás 
megindításának, 


illetve a 
közbeszerzés 


megvalósításának 
tervezett időpontja 


 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 


szerződés időtartama 


 I. Árubeszerzés          


       


 II. Építési beruházás          


Szeghalom III. számú belvízi 
öblözet rekonstrukciója 45247112-8 nemzeti Kbt. 115. § 2021. 06. 12 hónap nem 


Szeghalom, Tildy Zoltán 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola valamint 
Péter András Gimnázium 
épületeinek homlokzati 
nyílászárók cseréje 


45210000-2 nemzeti Kbt. 115. § 2021.10 5 hónap nem 


       


       







 III. Szolgáltatás-
megrendelés           


       


IV. Építési koncesszió       


       


V. Szolgáltatási koncesszió       


       


 
 
Szeghalom, 2021. augusztus ……. 
 
 
      Macsári József    dr. Pénzely Erika 
        polgármester          jegyző 
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület rendkívüli ülésére 


 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mint emlékezetes, a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletünk hatályon kívül helyezte a helyi 
támogatásról szóló rendeletünket. Maga a költségvetési rendelet tartalmaz 2.000.000 Ft 
előirányzatot erre a célra, amit – rendelet hiányában – nem használtunk. 
A korábbi rendeltünk szerint a fiatal házasok legfeljebb 400.000 Ft kamatmentes, visszafizetendő 
támogatásban részesülhettek első lakásuk megszerzéséhez. Az érdeklődés igen csekély volt, évente 
1-2 támogatást ítéltünk meg. 
Az új rendelet-tervezet megalkotása előtt szükséges néhány elvi kérdés tisztázása, ami kijelölné a 
szabályozás irányát, segítené munkákat: 


1. legyen-e helyi rendelet a tárgyban? Nem elegendő-e az állami lakáshoz jutási támogatási 
rendszer (babaváró hitel, csok, kedvezményes lakáshitel stb.)? Az ingatlanárak most már 10 
millió Ft felett alakulnak. A helyi rendelet alapján biztosítandó pl. 500.000 Ft arányaiban 
igen kicsi, számottevő segítséget nem jelent. Kizárólag a néhány millió Ft-os, rosszabb 
állapotú, öreg házak vásárlásához jelentene ez némi segítséget egy nagyon hátrányos 
helyzetű réteg számára. 


2. Helyi lakos kaphassa? Vagy ezzel tegyük vonzóvá a „betelepülést” máshonnan érkezők 
számára? 


3. Életkor? Házasság legyen a feltétel vagy egyedülálló is jogosult legyen? 
4. Az igénylők számára írjunk elő jövedelemmaximumot? Legyen-e minimumjövedelem 


feltétel? 
5. Igénylés alapján történjen a megítélés vagy pályázati formában? 
6. Mennyi legyen a támogatás összege? Futamidő? 
7. Azonos feltételek fennállása esetén határozzunk-e meg mérlegelési szempontokat? 


 
Kérjük, a kérdések megválaszolásával szíveskedjenek a szabályozás irányát kijelölni! 
 
Szeghalom, 2021. 08. 23. 
 
 
 
 
                                                                                                     Macsári József 
 



mailto:szociroda@szeghalom.hu






 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
… számú önkormányzati 


rendelete 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2019.(X.28.) 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.§ 
 


Szeghalom Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2019.(X.28.) rendelet 8. mellékletének bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 


A B C 
Sorszám Kormányzati 


funkció száma 
Kormányzati funkció megnevezése 


1.  011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 


2.  013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
3.  013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
4.  016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 


kapcsolódó tevékenységek 
5.  016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
6.  016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
7.  022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
8.  031030 Közterület rendjének fenntartása 
9.  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
10.  041232  Start munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
11.  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
12.  041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
13.  042220 Erdőgazdálkodás 
14.  045120 Út, autópálya építése 
15.  045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
16.  047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
17.  051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 


átrakása 
18.  052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
19.  063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
20.  064010 Közvilágítás 
21.  066010 Zöldterület-kezelés 
22.  066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
23.  072111 Háziorvosi alapellátás 







24.  072311 Fogorvosi alapellátás 
25.  074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
26.  074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
27.  081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
28.  081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
29.  081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
30.  081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
31.  082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
32.  082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
33.  082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
34.  082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
35.  091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
36.  095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
37.  104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
38.  106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
39.  107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 


 
 


2.§ 
 
Jelen rendelet 2021…. lép hatályba. 
 
 
Szeghalom, 2021. 08. 27. 
 
 
 
Macsári József                                                                                dr. Pénzely Erika 
polgármester                                                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
  
A rendeletet kihirdettem: 2021. …………..       dr. Pénzely Erika  
           jegyző 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének    
…önkormányzati rendelete 


a piac működéséről és üzemeltetéséről 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 14. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 


1. Általános rendelkezések 
 


1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Szeghalom Baross u. 2/1. című ingatlanon létesített, 
és üzemeltetett helyi termelői piac területére. 
 
(2) A rendelet személyi hatálya a piac fenntartójára, üzemeltetőjére, a piacon kereskedelmi és 
értékesítési tevékenységet folytatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, 
vásárlókra terjed ki. 
 


2. A piac fenntartása, üzemeltetése 
 


2. § (1) Szeghalom Önkormányzata, mint fenntartó a termelői termékekkel történő jobb ellátás 
érdekében helyi termelői piacot tart fenn és üzemeltet. 
 
(2) A fenntartó a piac üzemeltetéséről külön üzemeltetési szabályzatban rendelkezik. 
 
(3) Az fenntartó ellátja 
 
a) a piac területének tisztántartását, a piaci napokon keletkezett kommunális hulladék gyűjtését, 
téli időszakban a hóeltakarítást, síkosságmentesítést, 
b) a piac rendjének biztosítását, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos 
betartásának ellenőrzését 
c) a nyitási, zárási feladatokat, az odaérkező árusok elhelyezésének biztosítását. 
 
(4) A piac nyitvatartásáról, működési rendjéről, a piaci árusítás szabályairól a fenntartó jól 
látható helyen, hirdetményben tájékoztatja az árusokat, vásárlókat. 
 


3. A piac működésének rendje és az árusítás feltételei 
 


3. § (1) A piac helyi termelői piacként működik 
 
a) saját gazdaságban előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, gyümölcs, virág), 
b) saját gazdaságban előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt, savanyított 
termékek és egyéb feldolgozott növényi eredetű termék, 







c) méz, 
d) saját tenyésztésű, nevelési állatból származó tej, tejtermék, tojás 
e) sertéshúsból előállított füstölt hús, étkezési zsír, az élelmiszerek előállítására és 
forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint, 
g) élő hal. 
 
 (2) A piacon terméket az hozhat forgalomba, aki a vonatkozó jogszabályok szerint arra 
jogosult. 
 
(3) Az árusítók kötelesek az árusító helyen, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan 
feltüntetni, a nevüket címüket, székhelyüket, telefonszámukat. 
 
4. § (1) A termelői piac nyitvatartási ideje hétfőtől szombatig minden nap 6.00 órától 12.00 
óráig tart.  
(2) A piac területét az árusoknak legkésőbb 14.00 óráig – rendezett és tiszta állapotban – kell 
elhagyniuk. 
 


4. Záró rendelkezések 
 
6. §  Ez a rendelet 2021. szeptember 15. napján lép hatályba. 
 
 
Szeghalom, 2021. 08. 03. 


 
 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
polgármester        jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 


 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testület 


részére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a piac működéséről és üzemeltetéséről szóló rendelettervezetet és 
annak 


indokolását. 


Városunk régi terve válik valóra a termelői piac megvalósulásával. A beruházás a TOP 
pályázati rendszeren belül, mintegy 110 millió Ft támogatásból valósult meg. A pályázati 
kiírásnak megfelelően 5 évig önkormányzatunknak bevétele nem származhat a piac 
működéséből, így többek között az árusító kistermelőktől helypénzt nem kérhetünk. 


A piac működéséről rendeletet kell alkotnunk. A rendelet tartalmazza a jogszabályoknak 
megfelelő termelői piac működésének alapvető szabályait. 


A piacnak működési engedéllyel kell rendelkeznie. Ezt a polgármesteri hivatal 
összeférhetetlenség okán nem adhatja ki, ezért ebből az eljárásból ki kell záratni magunkat. A 
mielőbbi engedély érdekében tárgyaljuk a témát rendkívüli ülés keretében, nem megvárva a 
szeptemberi rendel ülést. 


HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
A működés fontosabb szabályainak rendeleti szabályozása lehetővé teszi a termelői piac 
rendezett funkcionálását, a rend fenntartását, a termelők és a vásárlók alapvető jogait és 
kötelezettségeit. 
Költségvetési hatása viszonylag jelentős: szükséges egy gondnok alkalmazása. A gondnok 
gondoskodik a jogszabályok, a működési engedély, a pályázati előírások betartásáról, a rend 
fenntartásáról. A takarítást terveink szerint a közmunkások látnák el. A piac működésének 
folyamatos figyelemmel kísérése szükséges, hiszen ezen a téren tapasztalataink nincsenek. 
Szükség szerint újabb szabályozással az igényekhez tudunk igazodni. 
 
A rendelet megalkotásán túl szükség van egy ún. „Üzemeltetési Szabályzat” és a „Termelői 
piac működési rendje” elfogadására. Ez utóbbiak elfogadása határozattal történik. 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
Ügyintézés helye: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1200   1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1200   1300-1600 


  Péntek 800-1200 nincs 


Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzata jóváhagyja a Termelői piac Üzemeltetési 
Szabályzatát. 
 
 
Határozati javaslat: 
  
Szeghalom Város Önkormányzata jóváhagyja a Termelői Piac működési rendjét. 
 
 
 
 
Szeghalom, 2021. 08. 23. 
 
 
 
 
 
                                                                                             Macsári József 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
dr. Pénzely Erika jegyző 



mailto:polgarmester@szeghalom.hu






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


  Péntek 800 - 1200  


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2021. augusztus 27-i Rendkívüli Testületi Ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve a 30/2021. (III. 29.) Ökt. sz. 
határozattal került jóváhagyásra. 
 
Dr. Kovács József országgyűlési képviselő úr tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy 
várhatóan rövid időn belül Szeghalom Város Önkormányzata is mintegy 140 millió forint 
körüli soron kívüli támogatásban fog részesülni várhatóan hazai forrásból, melynek 
ügyintézését a Miniszterelnökség végzi. 
Az említett összeg nagyobb részét kb. 110 millió forintot a Tildy Zoltán Általános Iskola 
épületeinek (Tildy Z. u és Dózsa Gy. u.) valamint a Péter András Gimnázium épületeinek 
homlokzati nyílászárói cseréjére indokolt fordítani. A fennmaradó összegből pedig a Dózsa 
Gy. u. – Fáy A. u. által határolt tömbbelsőben lévő játszóteret célszerű korszerűsíteni illetve 
utcai padok kihelyezésére is tervezünk szánni egy kisebb összeget. 
A homlokzati nyílászáró csere összege meghaladja a Közbeszerzési értékhatárt, ezért a 
közbeszerzési eljárás elindítása előtt szükséges a Szeghalom Város Önkormányzatának 2021. 
évi Közbeszerzési tervét módosítani. 
 
 
Határozati javaslat: 
________/2021. (VIII. 27.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Szeghalom 
Város Önkormányzatának 2021. évi Közbeszerzési tervét módosítja, a tervben feltüntetésre 
kerül „Szeghalom, Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint Péter 
András Gimnázium épületeinek homlokzati nyílászárók cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2021. augusztus 23.   
 
Előterjesztést készítette: Nagy István, műszaki irodavezető 
 
 


Macsári József 
         



mailto:polgarmeter@szeghalom.hu






 Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
Iktatószám: 5983-4/2021. 


M E G H Í V Ó 


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


2021. augusztus 27-én (péntek) 08:00 órára 


összehívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szisz Ferenc terme (Szeghalom, Szabadság 
tér 4-8.) 
 
 
Napirend: 


1./ Piac működéséről és üzemeltetéséről szóló rendelet elfogadása 
2./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
3./ Helyi Építési Szabályzat módosítása 
4./ Közbeszerzési terv módosítása 
5./ Közbeszerzési eljárás elindítása 
6./ Alföldvíz Zrt.  
7./ Helyi támogatásról szóló rendelet tervezet szempontjai  
8./ Bejelentések 
 
 
Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen! 
 
Szeghalom, 2021. augusztus 24.  
 


 
Tisztelettel: 


 
 Macsári József  








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


Előterjesztés  
 


a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021.07.30. napon a 20/2021. 
számú határozatával elfogadta a 072111 Háziorvosi alaptevékenység elnevezésű 
kormányzati funkció bejegyeztetését. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Szervezeti 
és Működési Szabályzat módosításával hajtható végre a rendeletmódosítás. A Szervezeti és 
Működési Szabályzat 8.számú melléklete tartalmazza a kormányzati funkciókat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2019.(X.28.) rendelet 8. mellékletének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 


A B C 


Sorszám 
Kormányzati 
funkció száma 


Kormányzati funkció megnevezése 


1.  011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 


2.  013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
3.  013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
4.  016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 


kapcsolódó tevékenységek 
5.  016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
6.  016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
7.  022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
8.  031030 Közterület rendjének fenntartása 
9.  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
10.  041232  Start munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
11.  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
12.  041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
13.  042220 Erdőgazdálkodás 
14.  045120 Út, autópálya építése 
15.  045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
16.  047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
17.  051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 


átrakása 
18.  052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
19.  063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
20.  064010 Közvilágítás 
21.  066010 Zöldterület-kezelés 
22.  066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
23.  072111 Háziorvosi alapellátás 
24.  072311 Fogorvosi alapellátás 
25.  074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
26.  074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
27.  081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
28.  081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 







29.  081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
30.  081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
31.  082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
32.  082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
33.  082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
34.  082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
35.  091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
36.  095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
37.  104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
38.  106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
39.  107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 


 
 
Az előterjesztést készítette: Nagyné Elek Ildikó 
 
Szeghalom, 2021.08.12. 
 
 
           
 
         Macsári József







________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600 1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1200 1300-1600 


  Péntek 800-1200 nincs 


 



mailto:szociroda@szeghalom.hu



		Sorszám






 
 
 


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


A Képviselő-testület 2021. augusztus 27-ei rendkívüli következő testületi ülésére 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a helyi építési előírásokról szóló 7/2010. (VI.1.) sz. 
Önkormányzati rendeletével szabályozta a helyi építési előírásokat.  
 
Szükségessé vált a hivatkozott rendelet módosítása, amelynek tervezett szövegét és annak 
indokolását az alábbiak szerint nyújtom be. 
 
 


Indokolás 
 
A Képviselő Testület a 15/2021 (VII. 30.) határozatával elfogadta a XIX. Utca – XX. Utca 
folytatásában tervezett utca – belterületi határ – XVIII. Utca által határolt terület és a 
Kolozsvári – Érmellék utca – Kinizsi utca – Rákóczi utca – Dugovics utca által határolt 
terület vonatkozásában a településrendezési terv módosítását.  
 
 
 
 


Előzetes hatásvizsgálat 
a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelethez 


 


1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet módosításával új ipari, gazdasági területek kerülnek kijelölésre, mellyel 
lehetőséget biztosítunk a helyi ipari és gazdasági szereplőknek tevékenységük bővítéséhez, 
fejlődésükhöz, a területek értékesítésével költségvetési bevétel növekmény várható. 


2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló lényeges 
hatása nincs. 


3. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet módosítása szükséges, annak érdekében, hogy a módosított Településrendezési 
terv hatályba léphessen. 


4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az 
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak. 


 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
 
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
Marton Julianna műszaki ügyintéző 


 
 
 


Macsári József 
 polgármester  
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Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2021. (… . … .) önkormányzati rendelete 


a Szeghalom Város helyi építési előírásokról szóló 
7/2010. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 


 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés 
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Békés Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői 
Osztály, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos 
Útügyi és Hajózási Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály, Innovációs és 
Technológiai Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Békéscsabai Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály, 
Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkár, Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerláncbiztonsági és Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztály Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Bányászati Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, Országos 
Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi Osztály 1., Honvédelmi Minisztérium, Állami Légügyi Főosztály, továbbá a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017 (IV.13.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. § 
 
A Szeghalom Város helyi építési előírásairól szóló 7/2010. (VI.1.) sz. önkormányzati rendelet 1. 
számú mellékletét képező SZÁ-2/2 tervlap a jelen rendelet 1. számú mellékletében foglalt 
térképrészletek szerint módosul. 
 
2.§ 
 
Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 


 
 
polgármester       jegyző 
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Termelői piac működési rendje 
 


1. A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége. 


2. A piacon kistermelő folytathat kereskedelmi tevékenységet. 


3. Az árusok és vásárlók járműveiket csak a kijelölt helyen helyezhetik el. A kerékpárokat 
szintén a kijelölt helyeken szabad csak tartani.  


4. Az árusító helyeken csak hitelesített mérleg használható. 


5. A helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet csak rendeltetésének megfelelően 
használhatja. A piac területén levő árusító asztalokat megrongálni szigorúan tilos. 


6. A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet 
és hulladékot árusítás közben is folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni. 
Az árusító helyeket, a közhasználati területet és utat használaton kívüli göngyöleggel és 
a piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel elfoglalni nem szabad. Az üzemeltető 
felszólíthatja a helyhasználót az árusítóhely takarítására, fertőtlenítésére. 


7. A piac területére állatot (vakvezető kutya kivételével.) bevinni tilos. 


8. A piac területén - a dohányzásra kijelölt hely kivételével - dohányozni tilos. 


9. Az üzemeltető a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi jogszabályi előírás betartását 
ellenőrizheti és szakhatóságok bevonásával ellenőriztetheti. 


10. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása az árusító feladata. Az áruban 
bekövetkező kárért az üzemeltetőt felelősség nem terheli. 


11. Üzemeltető az elkülönítetten épített vizesblokk útján gondoskodik a mosdó igénybe 
vételéről, valamint a kézmosás és ivóvíz vételezésének lehetőségéről. 


12. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú 
helyiségeinek tisztántartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú 
vízvezetékről, a kijelölt közös tároló helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a 
szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 
helyiség biztosításáról.  


13. Ha az üzemeltető a házirend megsértése miatt több alkalommal írásban figyelmezteti az 
eladót, a szabálysértőt kitiltja a piac területéről. 


14. Jelen Működési rend a Szeghalom Bocskai u. 2/1. szám alatt található termelői piac 
működési rendjét meghatározó üzemeltetési szabályzat hatályba lépésének napjától 
érvényes. A részletes üzemeltetési szabályzat, valamint a piac működéséről és 
üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet a Fenntartó hivatalos honlapján 
(www.szeghalom.hu)  megtekinthető.    


 
Szeghalom, 2021. 08. 03. 
          
 
          Macsári József 
            polgármester 





		Termelői piac működési rendje
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület rendkívüli ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mint emlékezetes, az előző rendkívüli ülésen tárgyaltuk az Alföldvíz Zrt. átalakulásával, állami 
tulajdonba adásával kapcsolatos előterjesztést. 
Akkor a képviselő-testület az Alföldvíz által készített előterjesztésben foglalt első kérdésben 
határozatot hozott, miszerint az önkormányzat szándéknyilatkozata szerint részt kívánunk venni az 
Integrációs Programban. Ennek végeredménye az lesz, hogy az önkormányzatot terhelő víziközmű- 
szolgáltatás biztosítása érdekében fennálló ellátási kötelezettségét a Magyar Államra átruházza. 
A többi kérdésben nem született döntés, mivel Önkormányzatunk kérdéseket tett fel a megalapozott 
döntéshozatal érdekében. 
Mellékelem az Alföldvíz válaszát. 
Ezek ismeretében szükséges döntést hozni az Alföldvíz eredeti előterjesztésében szereplő 2-3-4. 
kérdésekben. 
 
 
 
 
Szeghalom, 2021. 08. 12. 
 
 
 
 
  
                                                                                          Macsári József 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika 
jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2021. augusztus 27-i Rendkívüli Testületi Ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzatát az elmúlt napokban értesítette Dr. Kovács József 
országgyűlési képviselő úr, hogy várhatóan Szeghalom Város Önkormányzata is soron kívül 
hazai forrásból biztosított támogatásban fog részesülni, melynek ügyintézést a 
Miniszterelnökség végzi. A várható összeg 140 millió forint körüli lesz. Képviselő úr soron 
kívüli intézkedésünket kérte az összeg felhasználásával kapcsolatban. A 140 millió forintos 
keretből mintegy 110 millió forintot javaslunk szánni a Tildy Zoltán Általános Iskola 
épületeinek homlokzati nyílászáró cseréire, valamint a Péter András Gimnázium épületeinek 
homlokzati nyílászáró cseréire. A súlyos probléma sajnos évek óta minnyájunk előtt ismert. 
Amennyiben sikerül megoldanunk ezeknek az önkormányzati tulajdonú épületeknek a 
nyílászárócseréjét, úgy nem csak a tanulók és tanárok komfort érzete fog javulni, hanem az 
üzemeltetési költségek is több millió forinttal csökkenhetnek. 
A várható összeg további részét pedig játszótér felújításra javasoljuk fordítani, illetve a 
tervezés, közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőrzés is több millió forintba fog kerülni. 
Játszótér felújításnál elsősorban a Dózsa Gy. u. – Fáy ltp. közötti nagy játszótér teljes 
átépítését célszerű végrehajtani, mivel az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy ez a 
játszótér a leglátogatottabb. Tovább utcai padok elhelyezését is szeretnénk végrehajtani. 
A nyílászáró cserék tervezett összege jelentősen meghaladja a Közbeszerzési értékhatár 
minimumát, ezért itt a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történhet. A 
közbeszerzési eljárást a jelenleg is rendelkezésre álló tervek felülvizsgálata után indokolt 
elindítani. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi Határozati javaslat elfogadásával a 
közbeszerzési eljárás elindításáról döntsön. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
________/2021. (VIII. 27.) Ökt. sz. 
Szeghalom város Önkormányzatának Képviselő-testületet döntött arról, hogy a „Szeghalom, 
Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint Péter András 
Gimnázium épületeinek homlokzati nyílászárók cseréje” tárgyban a kivitelező 
kiválasztására vonatkozóan, a tervek soron kívüli aktualizálását követően elindítja a 
közbeszerzési eljárást. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
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Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2021. augusztus 23. 
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
 
 


 
Macsári József  
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1. sz. melléklet a …/2021. (……..) számú önkormányzati rendelethez. 


Szeghalom településrendezési eszközeinek két részterületre vonatkozó módosítása egyszerűsített eljárással 


Belterület Szabályozási Terv módosítása 


2021. június 





