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SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
… önkormányzati 


rendelete 
  


az Önkormányzat  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(X.28.) önkormányzati 


rendelet  
módosításáról 


 
 


Szeghalom Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. d) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  82.§ (3) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


 
1.§ 


 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X.28.) rendelet 
20. § (4) § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


 
 „(4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve akadályoztatása 
esetén a jegyzői feladatokat a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának vezetője látja el.” 
 


2. § 
 


Jelen rendelet 2022. július 1-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
Macsári József                                                                    dr. Pénzely Erika 
polgármester                                                                                jegyző 


 





		… önkormányzati






Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


Iktatószám: 196-12/2022. 
 


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 


2022. június 10-én (péntek) 08:30 órára 
összehívom. 
 


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


Napirendek: 


1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
2./ Pályázati felhívás /zöldváros/  
3./ Pályázati felhívás /kerékpárút/ 
4./ Településrendezési terv módosítása 
5./ Védőnői szolgálat módosítása 
6./ Polgármester jutalmának megállapítása  
 


Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2022. június 9.  


Tisztelettel: 


                Macsári József  








     
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 


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 A Képviselő-testület 2022. június 10-ei rendkívüli testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Településrendezési Terve 2010-ben készült. A 314/2012 (XI.8.) Korm. 
rendelet 16. § (1) bek. előírja, hogy a településszerkezeti tervet 10 évente, a helyi építési 
szabályzatot 4 évente kell felülvizsgálni és dönteni arról, hogy változatlan tartalommal 
alkalmazza tovább a Testület, vagy módosítja, illetve újat készít. 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 60. § (8) 
bekezdése szükségessé teszi, új, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8) kormányrendeleten 
alapuló rendezési terv készítését. 
Amennyiben ez nem készül el és nem kerül elfogadásra 2024.01.01.-ig úgy a jelenlegi 
településrendezési terv hatályát veszti. 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja 
el. 
 
Határozati javaslat: 
 
________/2022. (VI. 10.) Ökt. sz. határozattal döntött arról, hogy Szeghalom Város 
Településrendezési Tervét felülvizsgálja, és döntött arról hogy új településrendezési 
eszközöket készíttet a  314/2012 (XI.8.) Korm. rendeletnek megfelelően. 
 
A képviselő Testület megbízza a Polgármestert az új településrendezési eszközök további 
intézkedésével. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
Marton Julianna műszaki ügyintéző     Macsári József 
 polgármester 
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  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete ülésére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja Macsári József részére egy havi jutalom 
megállapítását. 


Az önkormányzat hatáskörébe rendelt döntések meghozatala, az óvodai ügyelet megszervezése, az 
óvodai étkeztetés biztosítása olyan válságkezelést követelt, amelyre még nem volt példa. A város a 
korlátozó körülmények ellenére jól működött. 
Városunk gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott maradt a pandémia miatti kiadások ellenére, aminek 
az állami kompenzációja elmaradt.  Tervezett kötelezettségeink, beruházásaink határidőre 
megvalósultak, semmiféle fejlesztés nem maradt el. Intézményeink megfelelően működtek. 
Ebben a helyzetben a 2021. év első felében a bizottságok, képviselők folyamatos és szervezett 
támogatására sem számíthatott az önkormányzati törvény szerinti döntéshozatalban. 
Ezek alapján javasolja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a 2011. évi CXCIX. tv. 225/H § (1) 
bek.  § alapján egy havi illetménynek megfelelő jutalom kifizetését a Polgármester Úr számára, 
elismerve és megköszönve a 2021. évi rendkívüli munkavégzését. 


 


 


Határozati javaslat: 


A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a 2011. CXCIX. tv. 
225/H § (1) bek. alapján egy havi illetményének megfelelő jutalom kifizetését rendeli el Macsári 
József polgármester számára a Köztisztviselők Napja alkalmából, ezzel is elismerve a 2021. évi 
munkavégzését. 


Szeghalom, 2022. 06. 08. 


 


                                                                                                                      Bartis Márton 
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  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete ülésére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A Védőnői Szolgálatban fontos és alapvető változások következnek be, amelyek miatt a működési 
engedély és a finanszírozási szerződés módosítása szükséges. 


Szabóné Gyenge Ilona védőnő elköltözött, jogviszonya közös megegyezéssel megszüntetésre került. 
Kohanyeczné Csermák Judit és Kurucsó Anikó védőnők gyermeket várnak, így tartósan távol 
lesznek. Örvendetes, hogy sikerült megállapodnunk egy fiatal védőnővel, Szél Zsófiával, aki 2022. 
augusztus 1. napjával határozott idejű egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít településünkön. 
Ezáltal a helyettesítés lényeges egyszerűsödik. A három területi és egy iskolai körzetet 3 védőnő fogja 
ellátni. 


A működési engedély módosítása érdekében az alábbi döntés meghozatala szükséges: 


Határozati javaslat: 


Szeghalom Város Önkormányzat, mint fenntartó a Védőnői Szolgálatot 2022. augusztus 1. 
napjától az alábbiak szerint kívánja működtetni: 


- A 040097575 azonosítójú, 1. számú körzet az eddigi 40 óra helyett 20 órában lesz ellátva 
Kovácsné Szatmári Henrietta által tartósan helyettesítve. Helyettesíti: Szél Zsófia 


- A 040097577 azonosítójú, 2. számú körzet változatlanul 40 órában lesz ellátva Szél 
Zsófia által. Helyettes: Fehérné Szívós Irén 


- A 040097598 azonosítójú, 3. számú körzet az eddigi 20 óra helyett 40 órában lesz ellátva 
Fehérné Szívós Irén által. Helyettesíti: Kovácsné Szatmári Henrietta 


- A 040097576 azonosítójú, iskolai védőnői körzet változatlanul 40 órában és változatlanul 
Kovácsné Szatmári Henrietta által lesz ellátva. Helyettes: Fehérné Szívós Irén 


Szeghalom, 2022. 06. 08. 


Az előterjesztést készítette: 


dr. Pénzely Erika 


                                                                                                                 Macsári József 
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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 2022. június 10-ei rendkívüli  testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a TOP- Plusz 1.2.1.-21 „Élhető települések” című pályázati 
felhívás B.I. Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 
tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése, 
valamint a C.II. Közösségi célú tevékenységek alpontokra támogatási kérelmet kíván benyújtani 
„Szeleskerti szabadidő központ fejlesztése és városközpont közösségi célú fejlesztése” címmel. 
 
A pályázat magában foglalja egy részben térköves, részben zúzalékos szórt sétány kialakítását a 
csatorna teljes hosszúságában végig, amellett még egy  rekortán futó pálya kialakítását, 1 db extrém 
pálya kialakítását bringásoknak a sportpálya mellett a Berettyó I. szivattyútelepnél, 1 db streetball 
kosárlabda pálya kialakítását a Penny áruház mögötti területen a csatorna zöld övezetében, fasorok 
és cserjék telepítését mindkét oldalon, zöldterület rendezéseket, utcabútorok kihelyezését (kiülő 
felületek kialakítása), a Purcsi védett halomnál tájékoztató tábla kihelyezését, kerékpártárolók és 
hulladékgyűjtő edények kihelyezését, a sétány egy szakaszán közvilágítás kialakítását, illetve 
térfigyelő kamerák telepítését.  
Továbbá a Tildy utca, Ady utca egy szakaszának fejlesztése, illetve Fáy lakótelep járdakapcsolat 
fejlesztése (zárt csapadékvíz csatorna rekonstrukció, járdburkolatok rekonstrukciója, új parkolók 
építése, zöldterület rendezés, utcabútorok kihelyezése, okos település keretén belül ingyenes WIFI 
elérhetőség kialakítása 2 ponton (Ady utca és Tildy utca)) valósul meg. Lehetőség nyílik 
elektronikus tájékoztatók kialakítására turisták részére pl. városban található nevezetességekről, 
szálláshelyekről, vendéglátó egységekről stb. 
 
 
A pályázat konzorciumként kerül benyújtásra.  
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (projektmenedzsment) 
 
Tervezett összköltség: bruttó 320.000.000 Ft 
Támogatás: 100 % intenzitású 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá a támogatási kérelem benyújtásához, valamint a 
mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges konzorcium összetételének elfogadásához. 
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Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy TOP- Plusz 1.2.1.-21 
„Élhető települések” című pályázati felhívás B.I. Önkormányzati vagy többségi önkormányzati 
tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek 
rekonstrukciója, kialakítása, építése, valamint a C.II. Közösségi célú tevékenységek alpontokra 
támogatási kérelmet nyújt be „Szeleskerti szabadidő központ fejlesztése és városközpont 
közösségi célú fejlesztése” címmel. 
 
Elfogadja továbbá a konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges konzorcium összetételét. 
 
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (projektmenedzsment) 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
 
 
Határidő: pályázat benyújtása: legkésőbb 2022.06.15-ig 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2022.06.08. 
         Macsári József 
          polgármester 
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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 2022. június 10-ei rendkívüli  testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a TOP- Plusz 1.2.1.-21 „Élhető települések” című pályázati 
felhívás D. Fenntartható közlekedésfejlesztés alpontjára támogatási kérelmet kíván benyújtani 
„Érmelléki kerékpárút építése és Kossuth utcai kétoldali kerékpáros sáv kialakítása” címmel. 
 
A pályázat magában foglalja az Érmelléki kerékpárút építését és a Kossuth utcai kétoldali 
kerékpáros sáv kialakítását, valamint a Kossuth utcai buszmegálló sáv felújítását. 
A kerékpárút és kerékpársáv a rendezési terv alapján tervezett és hiányzó kerékpáros létesítmények, 
melyek a városközpontot összekötik az érmelléki lakóterülettel, illetve a városi kerékpárút hálózat 
utolsó szakasza, mellyel összezár a teljes kerékpárút hálózat.  
 
 
A pályázat konzorciumként kerül benyújtásra.  
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (projektmenedzsment) 
 
Tervezett összköltség: bruttó 190.000.000 Ft 
Támogatás: 100 % intenzitású 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá a támogatási kérelem benyújtásához, valamint a 
mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges konzorcium összetételének elfogadásához. 
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Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy TOP- Plusz 1.2.1.-21 
„Élhető települések” című pályázati felhívás D. Fenntartható közlekedésfejlesztés alpontjára 
támogatási kérelmet nyújt be „Érmelléki kerékpárút építése és Kossuth utcai kétoldali 
kerékpáros sáv kialakítása” címmel. 
 
Elfogadja továbbá a konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges konzorcium összetételét. 
 
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (projektmenedzsment) 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
 
 
Határidő: pályázat benyújtása: legkésőbb 2022.06.15-ig 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2022.06.08. 
         Macsári József 
          polgármester 
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  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete ülésére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. 
(X.28.) rendelet módosításáról szóló tervezetet és annak  


Indokolását 


A Polgármesteri Hivatal Műszaki irodavezetője, Nagy István nyugállományba vonul 2022 
szeptember 27. napjától. Munkatársunk helyét jelenleg is állományban dolgozó, megfelelő műszaki 
végzettséggel rendelkező, gyakorlott munkatárssal töltsük be, külső ember felvételét nem látjuk 
indokoltnak.  


Településünkön nem kötelező az aljegyző kinevezése, de álláspontunk szerint jelenleg nem is 
indokolt. Ugyanakkor a jegyző távolléte esetén a helyettesítésről gondoskodni kell. Erre vonatkozóan 
az SZMSZ-nek kell rendelkezni. 


A jelenleg hatályos önkormányzati SZMSZ szerint a jegyző helyettesítését a Műszaki Iroda vezetője 
látja el. Erre azért volt lehetőség, mert Nagy István a műszaki felsőfokú végzettség mellett 
rendelkezett igazgatásszervezői diplomával is, ami a helyettesítés kapcsán jogszabályi előírás. 


A Hatósági Iroda vezetője rendelkezik a Kttv. 247. § (1) bekezdésben foglalt jegyzői/aljegyzői 
képesítési előírásokkal. Így nincs akadálya, hogy az SZMSZ felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
jegyző akadályoztatása esetén őt helyettesítse. 


HATÁSVIZSGÁLAT : A jegyző helyettesítéséről gondoskodni törvényi kötelesség, elmaradása 
mulasztásos törvénysértés lenne. A helyettesítés anyagi ellentételezéssel nem jár, így költségvetési 
hatás nincsen. Személyi feltétel rendelkezésre áll, hiszen van megfelelő végzettséggel, gyakorlattal 
rendelkező köztisztviselő. 


Szeghalom, 2022. 06. 08. 
 
Az előterjesztést készítette: Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                      Macsári József 
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 


 
 
 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, 
Élhető települések című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak 
be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 
megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: Szeleskerti szabadidő központ fejlesztése és városközpont 
közösségi célú fejlesztése 
  
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 
Szervezet neve: Szeghalom Város Önkormányzata 
Postacím: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Székhely: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 


725316 


Adószám: 15725314-2-04 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 


Macsári József, polgármester 


 
Szervezet neve: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 
Postacím: 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118. 
Székhely: 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18.  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 342009 


Adószám: 15342005-2-04 
Aláírásra jogosult 
képviselője: Dr. Horváth Mihály, jegyző  


 
 


 
 
 
 
 







A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Szeghalom Város 
Önkormányzata  (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás során projektmenedzsmenti feladatokat 
lát el, mely az alábbi feladatok ellátását jelenti: 
- kapcsolattartás közreműködő szervezetekkel, 
- projekt teljesítési dokumentáció összeállítása, 
- pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező 
költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és 
költségvetéseinek megfelelően, 
- előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára, 
- változásbejelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása, 
- záró pénzügyi és szakmai beszámoló készítése, 
- részvétel helyszíni ellenőrzéseken, 
- éves monitoring jelentések elküldése a fenntartási időszak (5 év) alatt, 
- egyéb szakértői tevékenység összehangolása. 
 
_________________________________……………………………………………………..1 
 
 
 
 
 


 


1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. 
ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 


 
 
 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, 
Élhető települések című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak 
be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 
megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: Érmelléki kerékpárút építése és Kossuth utcai kétoldali 
kerékpáros sáv kialakítása 
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 
Szervezet neve: Szeghalom Város Önkormányzata 
Postacím: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Székhely: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 


725316 
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Aláírásra jogosult 
képviselője: 


Macsári József, polgármester 
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Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 342009 
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Aláírásra jogosult 
képviselője: Dr. Horváth Mihály, jegyző  


 
 


 
 
 
 
 







A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Szeghalom Város 
Önkormányzata  (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás során projektmenedzsmenti feladatokat 
lát el, mely az alábbi feladatok ellátását jelenti: 
- kapcsolattartás közreműködő szervezetekkel, 
- projekt teljesítési dokumentáció összeállítása, 
- pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező 
költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és 
költségvetéseinek megfelelően, 
- előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára, 
- változásbejelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása, 
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1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. 
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Konzorcium vezetője 
 
 


.............................................. 
Név 


.............................................. 
Szeghalom Város Önkormányzata 


 
 


P.H. 
 


Aláírás dátuma: 
 
 


…………………………… 
 


konzorciumi tag 
 
 


.............................................. 
Név 


.............................................. 
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 


 
 


P.H. 
 


Aláírás dátuma: 
 
 


…………………………… 
 


 





