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Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


Iktatószám: 196-3/2022. 
 


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. január 25-én (kedd) 08:00 órára 
összehívom. 
 


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


Napirendek: 


1./ Bocskai utca szakaszos felújítása /BM pályázat beadása/ 


2./ Nyílászárók csere közbeszerzési döntés /Név szerinti szavazás/ 


3./ Intézményvezetői állás kiírása /Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény / 
 


Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2022. január 21. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2022. január 25-i rendkívüli testületi ülésére 


 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartási miniszterrel közösen megjelentetett a Magyarország 2022. 
évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő 
támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában, az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Szeghalom, Bocskai 
utca felújítása, I (Hunyadi u. -Petőfi u. között) II. szakasz (Nagy M. u.- -Somogyi B. u. 
között) Szeghalom, 1064/1, 1881, 1931 hrsz útfelújítására. 
 
A 3.5 pont alapján belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati cél esetében a 
maximálisan igényelhető támogatás összege 10.000 fő lakosságszám alatti települések 
esetében 20.000.000 Ft. 
 
A támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján 
(Szeghalom esetében) 65 %, a saját erő minimális mértéke pedig 35%, maximálisan 
igényelhető támogatás összege: 20 millió Ft. 
 
 
A tervezett felújítás a Szeghalom, Bocskai utca felújítása, I. szakasz (Hunyadi u. -Petőfi u. 
között) II. szakasz (Nagy M. u.- -Somogyi B. u. között) felújítását tartalmazza. Az út 6 
méteres burkolat szélességgel rendelkezik, a pályázat tartalmazza az aszfaltburkolat 
felújítását, és az I. szakasz esetén a földpadka, a II. szakasznál a kiemelt szegély építését.   
 
A megvalósítás helyszíne: 5520 Szeghalom, Bocskai utca 1064/1, 1881, 1931 hrsz 
 
A tervezői költségvetés alapján a tervezett összköltség:                28.335.288 Ft. 
                                                  Az igényelt támogatás összege:   18.417.937 Ft (65%) 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:     9.917.351 Ft (35%) 
 
A pályázat benyújtásának végső határideje: 2022. 02. 04. 
 
Határozati javaslat 
 
……../2022. sz. (I. 25.) Ökt. sz. Hat. 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt be 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartási miniszterrel közösen 
megjelentetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 
törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi 
önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása jogcím vonatkozásában, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 







támogatására a Szeghalom, Bocskai utca felújítása, I. szakasz (Hunyadi u. -Petőfi u. 
között) II. szakasz (Nagy M. u.- Somogyi B. u. között) Szeghalom, 1064/1, 1881, 1931 
hrsz útfelújítására. 
 
A megvalósítás helyszíne: 5520 Szeghalom, Bocskai utca 1064/1, 1881, 1931 hrsz 
 
 
A tervezői költségvetés alapján a tervezett összköltség:                28.335.288 Ft. 
                                                  Az igényelt támogatás összege:   18.417.937 Ft (65%) 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:     9.917.351 Ft (35%) 
 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2022. évi költségvetésében 
elkülöníti. 
 
 
Határidő: pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 04. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
előterjesztést készítette: Nagy István, Elek Ágnes 
 
 
Szeghalom, 2022. 01. 24. 
         Macsári József 
          polgármester 
 
 








1 
 


 
   Szeghalom Város Polgármesterétől 
          


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2022. január 25-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § valamint a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján 
pályázatot ír ki magasabb vezetői (igazgató) álláhelyre, a Szeghalmi Művelődési és 
Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői 
munkakörének betöltésére, mivel az intézményben a magasabb vezetői megbízás időtartama 2022. 
április 30-án lejár. 
 


Pályázati felhívás 
 


Szeghalom Város Önkormányzata 
 


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a 
 


Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
igazgatói (magasabb vezetői) beosztás betöltésére. 


 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony létesítése vagy megléte 
szükséges. 
 
Betöltendő munkakör: közművelődési szakember  
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2022. május 1 - 2027. április 30-ig 
 
A munkavégzés helye: Szeghalom, Tildy u. 30. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
A Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
integrált intézmény – a Művelődési Központ, a Városi Sportcsarnok és Sporttelep, a Várhelyi 
Ifjúsági Tábor, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény - vezetése. Közművelődési, 
közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, 
szórakoztatásához megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális érdekek közvetítése, 
a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása, igényeknek megfelelő sport 
szolgáltatások kialakítása.  A városi könyvtár rendeltetésszerű működésének, nyilvános könyvtári 
ellátás feltételének biztosítása. A könyvtár feladatainak megfelelő ellátása, képviselete, a könyvtári 
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munka minőségelvű igazgatása, szervezése, fejlesztése a könyvtárhasználók igényeinek megfelelő 
könyvtári szolgáltatások kialakítása. Egyben gondoskodik a muzeális gyűjtemény anyagainak 
gyarapításáról, illetve annak szakszerű megőrzéséről, kezeléséről, nyilvántartásáról. Az intézmény 
feladatkörébe tartozó, illetve az intézményi épület kihasználtságára irányuló programok szervezése. 
 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 


- felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú 
felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel  


- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség 
- felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a nem felsőfokú végzettség és felsőfokú 


szakirányú szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban  
szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat 


- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás tanfolyam két éven belüli 
elvégzése 


- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
- KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret 
- magyar állampolgárság 
- büntetlen előélet 


 
Előnyt jelent: 


- Kommunikációs szakirányú végzettség. Az intézmény összetettsége, széles körű 
feladatellátása végett szükségessé vált egy olyan személy, aki - átfogó koncepció jegyében - 
gondoskodik az intézmény, különböző szintű kommunikációs kapcsolatairól, odafigyel a 
megfelelő belső és külső kommunikációra egyaránt. Ezen kommunikációs folyamatokat 
irányítja, szervezi, összehangolja. A vezetői feladatok mellett a PR tevékenység a reklám és 
a marketing kommunikációra is kellő figyelmet fordít. Ismeri az online közösségi tereket, 
kapcsolatot ápol a médiával ezzel elősegítve az intézmény népszerűségét, a lakosság 
figyelmének felhívását a kultúrára, szabadidős tevékenységekre minden korcsoportot 
illetően. 


 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 


- részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap 
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata 
- a szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata 
- az akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló 


tanúsítvány másolata, vagy szándéknyilatkozat a tanfolyamnak a megbízást követő két 
éven belüli elvégzéséről 


- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak 


megismerhetik a pályázati dokumentációt, valamint az abban foglalt személyes adatokat a 
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék 


- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen 


tárgyalja  
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A munkakör betöltésének időpontja: 2022.05.01. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: A Belügyminisztérium Személyügyi Központ internetes 
honlapján történő közzétételtől számított 30 nap. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Macsári József polgármester T: 66/371-
611  
 
A pályázat benyújtásának módja:  
- személyesen Macsári József polgármester részére 
- postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata Macsári József polgármester 5520 Szeghalom, 


Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT KÖZMŰVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYVEZETŐ” 


 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követő 30. nap. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
 
- Közigállás honlapja:.https://kozigallas.gov.hu 
- Szeghalom város honlapja: www.szeghalom.hu 
- Sárrét -TV Szeghalom 
 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat a pályáztató által összehívott szakmai bizottság 
és az Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Szeghalom Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  


 


 


 


……./2022.(I.25.) sz. 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalmi Művelődési és 
Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény vezetői munkakörére kiírt 
pályázati felhívás alapján beérkezendő pályázatok értékelésére a szakmai bizottságot hoz létre.  
 
A bizottság tagjai:  
 


Elek Ferencné Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, a szakmai bizottság elnöke  
 
Kölcseyné Balázs Mária a Magyar Népművelők Egyesületének kulturális szakértője  
  
Takács Istvánné  Ifjúsági és Sport Bizottság szakmai bizottság tagja 



http://www.kih.gov.hu/

http://www.szeghalom.hu/
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A Képviselő-testület felkéri a szakmai bizottság elnökét, hogy a pályázatok értékelését követően 
tegyen javaslatot a vezetői munkakör betöltésére.  
 
Határidő: 2022. január 
Felelős: Bizottság elnöke 
 
 
Szeghalom, 2022.01.19. 
 
Az előterjesztést készítette: 


Lakatos Marianna 


 


 


                                                                                                            Macsári József 


             Polgármester 








________________________________________________________________________________________________ 
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 rendkívüli testületi 2022. január 25-i ülésére 


 
 


 
A 25/2021. (VIII. 27.) Ökt. sz. Határozattal elindításra került a „Helyi iskolák homlokzati 
nyílászáróinak cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás.  
 
Az Ajánlattételi Felhívás 5 olyan vállalkozásnak került kiküldésre EKR rendszeren keresztül, akik a 
beruházás megvalósításához megfelelő kapacitással rendelkeznek. 
 
Az ajánlatok benyújtásának határideje 2022. január 17-én 10,00 órakor jár le.  
A megadott határidőig a 3 rész-ajánlatra összesen 10 db ajánlat érkezett be. 
 
A Közbeszerzési Bizottság 2020. január 24-i ülésén megvizsgálta a beérkezett ajánlatokat, és erről 
Írásbeli szakvélemény és Döntési javaslat készült. 
 
Határozati javaslat 
……../2022. sz. (I. 25.) Ökt. sz. Hat. 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a „Helyi iskolák 
homlokzati nyílászáróinak cseréje” című közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bizottság által 
meghozott döntési javaslat értelmében a beadott ajánlatok közül mind a 4 ajánlattevő minden részre 
benyújtott ajánlatát érvényes ajánlatnak fogadja el. 
 
A bizottság javaslata alapján az eljárás nyertese  
1. rész (Tildy Zoltán Általános Iskola nyílászárók cseréje): Németh Kft. 
2. rész (Péter András Gimnázium nyílászárók cseréje): Németh Kft. 
3. rész (Péter András Gimnázium fa nyílászárók cseréje): BÓLEM Kft. 
 -mivel a bírálati szempontok szerinti legkedvezőbb, gazdaságilag a legelőnyösebb ajánlatot adta. 
 
A Képviselő-testület döntését ……igen/…… nem/ …….tartózkodás szavazattal  az alábbi név 
szerinti szavazással hozta meg: 
 
Macsári József polgármester 
 
dr. Farkas József alpolgármester 
 
Bartis Márton 
 
Ács Zsolt 
 
Hegyesi Zsuzsanna 
 
Elek Ferencné 



mailto:polgarmester@szeghalom.hu





 
Barta Csaba 
 
Takács Istvánné 
 
Hajduné Bíró Angelika 
 
 
 
Mindezek alapján az eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 
 
 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2022. január 24. 
 
Előterjesztést készítette:  
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 
         Macsári József 



































