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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 2020. január 23 -i rendkívüli ülésére  


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint a 
kormányhivatal a 2020/2021. tanévre vonatkozóan is meghatározza és közzéteszi az általános 
iskolák felvételi körzetét. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint eljárva a felvételi körzetek 
megállapításához a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala minden év február 
15. napjáig beszerzi a Békés megyében található valamennyi, érintett önkormányzat véleményét. 
  
A véleményezéséhez a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala megküldte a 
járásban működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására 
vonatkozó tervezetet. A tervezetben a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
vonatkozásában a felvételi körzet Szeghalom település közigazgatási határa. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fentiek figyelembe vételével véleményezze a Tildy Zoltán 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola körzethatárának meghatározására vonatkozó 
tervezetet. 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei 
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala által megküldött a járásban működő kötelező 
felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel, mely 
szerint a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában „Felvételi 
körzet: Szeghalom település közigazgatási határa.” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Szeghalom, 2020. január 16. 
 
Az előterjesztést készítette: Bojtor Éva 
 
 
 
 
 


Macsári József    








 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2020.(I.24.) 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 26. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(3) A polgármester saját hatáskörében 5 millió Ft értékhatásig köthet szerződéseket, vállalhat 
kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat. Erről utólagos beszámolási kötelezettsége van.” 


 
2.§ 


 
Jelen rendelet 2020. január 24-én lép hatályba, és 2020. január 25-én hatályát veszti. 
 
 
Szeghalom, 2020. 01. 13. 
 
 
 
Macsári József                                                                                dr. Pénzely Erika 
polgármester                                                                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





		Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

		………/2020.(I.24.) számú önkormányzati











     
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 2020. január 23-i rendkívüli Testületi Ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/2019. (VIII. 15.) Ökt. sz. 
Határozatával döntött arról, hogy a TELENOR Zrt-vel a Szeghalom 712 hrsz-ra vonatkozó 
Bérleti szerződést 2019. december 31-ig meghosszabbítja. 
 
A TELENOR Zrt.-től 2019. decemberben tájékoztatást kértünk, arra vonatkozóan, hogy a 
torony bontása és az antennák elhelyezése mikorra várható. 
 
A TELENOR tájékoztatása szerint az Antenna Hungária Zrt. új tornyára a használatbavételi 
engedélyezési eljárás 2019. 12. 18-án elindult, a jogerős használatbavételi engedély 2020. 
márciusra várható, majd ezután kezdődhet meg a TELENOR toronyról az antennák 
áttelepítése az új toronyra. 
 
Ezen indokokra hivatkozással kéri a TELENOR Zrt. a Bérleti szerződés 2020. június 30-ig 
történő meghosszabbítását. 
 
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el. 


Határozati javaslat: 
 
________/2020. (I. …..) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TELENOR Zrt-
vel a Szeghalom 712 hrsz-ra vonatkozó Bérleti szerződését 2020. június 30-ig 
meghosszabbítja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:  Macsári József polgármester  
Határidő:  értelemszerűen 
 
Szeghalom, 2020. január 20. 
 
Előterjesztést készítette:  
Elek Ágnes, műszaki ügyintéző 
     
 
 


Macsári József 



mailto:polgarmeter@szeghalom.hu



		Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a TELENOR Zrt-vel a Szeghalom 712 hrsz-ra vonatkozó Bérleti szerződését 2020. június 30-ig meghosszabbítja.
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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 2020. január 23-i rendkívüli ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Mellékelten beterjesztem az Önkormányzati SZMSZ rendelet módosítását és annak  
 


i n d o k o l á s á t: 
 
A javaslat szerint a polgármester 5 millió Ft értékhatárig vállalhat kötelezettséget, amiről a testület 
felé utólagos beszámolási kötelezettsége van. 
A jelenleg hatályos szabályozás szerint ez az értékhatár 1 millió Ft. Ez a rendelkezés szinte több 
évtizedes. Az élet jóval túllépett már ezen az összeghatáron. Erre alapozva a közbeszerzési 
értékhatárok is jelentősen megváltoztak: a szolgáltatások és árubeszerzések a korábbi 8 millió Ft-ról 
a közelmúltban 15 millió Ft-ra, az építési beruházások az idéntől 25 millió Ft-ról 50 millió Ft-ra 
emelkedtek. 
Az operatívabb működés, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tehermentesítése érdekében – 
figyelemmel az elavult nagyságú összegre és a közbeszerzési értékhatárok emelkedésére – 
javasoljuk az összeghatár emelését. 
Az új szabályozás szerint a polgármester dönt 5 millió Ft értékhatárig, majd e fölött a közbeszerzési 
értékhatárokig (15 mFt, illetve 50 mFt) változatlanul a Pénzügyi és Városfejlesztési dönt a 
Beszerzési Szabályzat szerint. 
 
HATÁSVIZSGÁLAT: 
 
A szabályozás technikai jellegű. A döntés a képviselő-testület mérlegelési jogkörébe tartozik. A mai 
gazdasági, szerződéses viszonyok között a javasolt összeghatár nem túlzó, igazodik a közbeszerzési 
értékhatárokhoz. Az önkormányzat működése operatívabb, gyorsabb lehet, és a – időnként hetente 
ülésező – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tehermentesítése is megvalósul. A végrehajtás 
személyi és tárgyi feltételei adottak 
 
Szeghalom, 2020. 01. 13. 
 
 
Az előterjesztést készítette:                                                           
dr. Pénzely Erika 
jegyző                                                                                                     
 
 
 
 
                                                                                                           Macsári József 



mailto:szociroda@szeghalom.hu






Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2020. január 23 -i rendkívüli testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata beszerzéseit, a 49/2012. (III. 30.) ökt. sz. határozatával 
elfogadott Beszerzési Szabályzata által folytatja le. 
 
Az elmúlt években az építési beruházások tekintetében fontos változások történtek, a 
minimálbér emelésének következményeként a rezsióradíjak nagymértékben emelkedtek, illetve 
az építőanyag árak is jelentős emelkedtek. 
 
Ennek eredményeként a közbeszerzési értékhatárok is módosultak, így például az építési 
beruházások közbeszerzési értékhatára 25 millió Ft-ról 50 millió Ft-ra módosult. 
 
Az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatának módosításával egyidőben (mely a 
polgármester 1 millió Ft-os kötelezettségvállalását módosítja 5 millió Ft-ra) módosítani 
szükséges a 49/2012. (III. 30.) Ökt. számú határozattal elfogadott Beszerzési szabályzatot is. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
Határozati javaslat: 
________/2020. (I. 23.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2012. (III. 30.) Ökt. számú 
határozattal jóváhagyott Beszerzési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti módosításokkal 
elfogadja. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
 
Szeghalom, 2020. január 13. 
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 
         Macsári József 
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VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS – Tervezet 
( változásokkal egybefoglalt hatályosított okirat ) 


 
 


amely létrejött egyrészről   
Szeghalom Város Önkormányzata 
székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. 
képviseli: Macsári József polgármester 
törzsszáma: 725316 
adóigazgatási azonosító száma: 15725314-1-04 
bankszámlaszáma: 10402661-50526587-56781003 
statisztikai számjele: 15725314-8411-321-04 
mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 
 
Gyulai Tankerületi Központ 
székhelye: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19. 
képviseli: Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15835138-2-04 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00336523-00000000 
ÁHT azonosítója: 361284 
statisztikai számjele: 15835138-8412-312-04 
mint vagyonkezelő (a továbbiakban: Vagyonkezelő). 
 (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 


I. Előzmények 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.  


A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § 
(1) bekezdés c) pontjában a Kormány az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. E Korm. 
rendelet 2017. január 1-jén hatályát vesztette. 


Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési 
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-
ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott 
tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven 
működik tovább. A Vagyonkezelő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények 
fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja a Gyulai 
Tankerületi Központ. 


Az Nkt. 74. § (4) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó 
vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg 
mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az 
adott ingatlanban meg nem szűnik.  
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Jelen szerződés célja a Vagyonkezelő fenntartásában lévő intézmények további zökkenőmentes 
működésének biztosítása, továbbá a vagyonkezelői jogosultság megállapítása.  


A Felek megállapodnak abban, hogy a Szeghalmon 2013. január hó 30. napján kötött 
vagyonkezelési szerződésüket a jelen okirat aláírásával hatályon kívül helyezik, s egyidejűleg 
a jelen szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait 
az alábbiak szerint állapítják meg: 


II. A szerződés tárgya 
1. Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adja, a Vagyonkezelő pedig 
vagyonkezelésbe veszi az alábbiakban felsorolt ingatlanokat: 


 Helyrajzi szám              Ingatlan címe Ingatlan  
művelési ága 


Szeghalom 
belterület 239/5 hrsz. 


5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2.  kivett középiskola 


Szeghalom 
belterület 498 hrsz. 


5520 Szeghalom, Ady E. u. 5.  kivett kollégium 


2.  Az 1. számú melléklet tartalmazza a Vagyonkezelő vagyonkezelésébe kerülő, a feladat 
ellátását szolgáló ingatlanok pontos meghatározását. A vagyonkezelési szerződés hatálya 
nem terjed ki a szeghalmi, belterület 498 hrsz.-ú ingatlanon lévő „kerti táncpavilon” 
épületre (egykori Kárász-kastély, műemléki azonosító sz.:16383), annak berendezéseire és 
felszereléseire. 


3. A vagyonkezelésbe adott ingóságok átadása jelen okirat aláírásáig már megtörtént, külön 
birtokbaadásra ezért nincs szükség.  


4. A Vagyonkezelő a jelen szerződés II./1. pontjában meghatározott ingatlanokra vonatkozó 
vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az Önkormányzat 
feltételen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az 
illetékes földhivatal a vagyonkezelői jogot bejegyezze. Felek megállapodnak, hogy a 
vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, valamint annak 
esetleges módosításáról, törléséről a Vagyonkezelő köteles gondoskodni, az ezzel 
kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget a Vagyonkezelő köteles viselni. 


III. Felek jogai és kötelezettségei 
5. A Vagyonkezelő ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény   


feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont az Önkormányzat nem idegenítheti 
el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.  


6. A Vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok  
használatát tanítási időn kívül és a Vagyonkezelő fenntartásában és működtetésében lévő 
köznevelési intézmények Pedagógiai Programjaiban, szervezeti és működési 
szabályzataiban, házirendjeiben, valamint a Vagyonkezelő szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül önkormányzati, helyi 
közösségi és kulturális, valamint sport rendezvények lebonyolítása céljából külön 
megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a tulajdonos Önkormányzat számára. A 
megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének 
előzetes véleményére. Az Önkormányzat ingyenes ingatlan használatra jogosult különösen 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 44/D. §-ában előírt alternatív napközbeni ellátás keretében 
megszervezett nyári nappali felügyelet kötelező feladat ellátása érdekében. 
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7. A Vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy a gyermekétkeztetéshez szükséges ingó és ingatlan 
vagyon (melegítő- és főzőkonyhák, étkezők és egyéb kiszolgáló helyiségek) a 
Vagyonkezelő részére nem kerülnek átadásra, azokat az Önkormányzat – a Gyvt. 21/A. és 
21/C. §-aiban előírt kötelező feladatellátásának biztosítása céljából – önállóan hasznosítja. 
A Vagyonkezelő ingyenesen biztosítja azon helyiségek elérhetőségét, ahol az 
Önkormányzat a Gyvt. 21/C. §-ában meghatározott szünidei gyermekétkeztetést 
megszervezi, ideértve az étkezési térítési díjak beszedésének biztosítását. 


8. A Vagyonkezelő biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, 
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanokban a közösen meghatározott helyen és módon, 
a Vagyonkezelő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti, azzal a megkötéssel, 
hogy ezen tevékenysége során nem sértheti a köznevelési intézményekre vonatkozó 
jogszabályi és erkölcsi előírásokat. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a hirdetőtáblákon 
elhelyezett hirdetéseiért a kihelyezés teljes időtartama alatt felel, az ebből adódó 
kártérítésre a Vagyonkezelő nem kötelezhető. 


9. A Vagyonkezelőt a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban megilletik a 
tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei - ideértve a számvitelről szóló 
törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget is - azzal, hogy 


a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg, 


b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, 


valamint 
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást 


a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban 
sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön 
jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, 
vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi 
önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást. 


10. A Vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő vagyont a központi berendezésekkel és   
felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a 
meghatározott hasznosítási célnak, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a 
vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől 
elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult 
birtokolni, használni, szedni hasznait. 


11. Amennyiben a Vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő vagyon használatát másnak 
átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 


12. A Vagyonkezelő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. A Vagyonkezelő kijelenti, hogy a 
vagyonkezelésébe adott ingatlanokra és az abban található ingó vagyonra rendelkezik 
vagyonbiztosítással.  


13. A Vagyonkezelő felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
betartásáért és betartatásáért. 


14. A Vagyonkezelő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket. 
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15. A vagyonkezelésre átadott eszközöket a Vagyonkezelő az Önkormányzat tulajdonaként, 


elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról feladatellátási helyenként főkönyvi és 
analitikus nyilvántartást vezetni. Az amortizációt a Vagyonkezelő Számviteli Politikájában 
rögzített leírási kulcsok alapján kell elszámolni. A Vagyonkezelő köteles az Önkormányzat 
részére negyedévente a negyedévet követő hónap utolsó napjáig írásban adatot szolgáltatni 
az eszközök bruttó értékében történt változásról, a tárgynegyedévben elszámolt 
értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a negyedév végén meglévő állomány 
bruttó értékéről, és halmozott értékcsökkenéséről. A leltározást a vonatkozó jogszabályi 
előírások szerint a Vagyonkezelő végzi. 


16. A selejtezést 500.000,-Ft egyedi érték alatti eszközök esetén a Vagyonkezelő saját 
hatáskörben elvégezheti, mely megtörténtéről 30 napon belül értesítést küld az 
Önkormányzat részére. Az 500.000,-Ft egyedi érték alatti eszközök esetén a selejtezést – a 
Vagyonkezelő javaslata alapján – az Önkormányzat végzi. A Vagyonkezelő gondoskodik 
a selejtezésre javasolt vagyontárgyak elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények 
beszerzéséről.  


17. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a Vagyonkezelő 
nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke 
természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási 
adatok – a minősített adat védelméről rendelkező jogszabályok szerinti minősített adat 
kivételével – nyilvánosak. 


18. A Vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a 
változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 


19. A Vagyonkezelő köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, 
körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár 
bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, 
ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. 


20. A Vagyonkezelő saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a 
vagyon romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni 
annak terheit. 


21. A Vagyonkezelő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán 
keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Vagyonkezelő kötelezettsége függetlenül 
attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, a Vagyonkezelő 
intézményeiben tanulók vagy az érdekkörében eljáró személyek magatartására vezethető 
vissza. Nem terheli a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben olyan 
magatartást tanúsított, ami a Vagyonkezelőtől elvárható volt. 


22. Az Önkormányzat a Vagyonkezelőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon 
rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a Vagyonkezelő a 
rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – 
tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. 


23. A 20. pontban a Vagyonkezelő számára meghatározott intézkedések elmaradása vagy 
késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést is a Vagyonkezelő köteles 
viselni. 
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24. A Vagyonkezelő gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, és az 
átadáskori állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges pótlások, cserék 
kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről, így az ingatlanban lévő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek működőképes állapotának 
biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.   


25. A Vagyonkezelő a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján 
jogosult 
a) a vagyonkezelésében lévő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a 
padlózat megbontásával járó műveletet, 
b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást 
végezni. 


26. Tekintettel arra, hogy a Vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételeinek 
több mint fele államháztartási körből származik, a felek a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (6) bekezdésére tekintettel 
megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a bevételekben meg nem térülő elszámolt 
értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedi a Vagyonkezelőnek az 
Önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú 
kötelezettségét. A Vagyonkezelő az értékcsökkenés negyedéves elszámolását követően 
legkésőbb a negyedévet követő hónap utolsó napjáig adatot szolgáltat az Önkormányzat 
részére a bevételekben meg nem térülő általa elszámolt értékcsökkenés összegéről. 


27. A beruházás, felújítás értékét a Vagyonkezelőnek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról 
a 17. pont szerint adatot szolgáltatni, illetve évente minden év január 15. napjáig írásban 
be kell számolnia az Önkormányzatnak. A Vagyonkezelő az elvégzett felújítás, átalakítás, 
beruházás költségeinek megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem pedig annak 
megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat. 


28. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek finanszírozására a 
felek megállapodnak, hogy a Vagyonkezelő jogosult az ingatlan felújítására, fejlesztésére 
saját vagy pályázati forrásból az Önkormányzat előzetes értesítése mellett. 


29. A Vagyonkezelő az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot 
építhet ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzat 
hozzájárulását kérni. A Vagyonkezelő az ebből fakadó költségeinek megtérítésére a 
vagyonkezelési szerződés megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt nem 
támaszthat. 


30. A Vagyonkezelő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 
szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 
elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés megszűnésekor saját 
költségén helyreállítani. 


31. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a Vagyonkezelő tulajdonát képező 
vagyontárgyakért felelősséget nem vállal. 


32. Az Önkormányzat tulajdonában maradó, a Vagyonkezelő vagyonkezelésébe adott, a 
köznevelési feladat ellátásához véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a 
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 30 napon 
belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A 
Vagyonkezelő a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök 
kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles 
visszaadni a szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak. 


33. Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 
munka, illetve a Vagyonkezelő működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján 
ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a 
vagyon rendeltetésszerű használatát. 
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Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 
a) a Vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő ingatlan területére, illetve a Vagyonkezelő 


által használt irodai és egyéb célú helyiségekbe belépni és ott tartózkodni a 
Vagyonkezelő képviselőjének jelenlétében, 


b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba - külön jogszabályban meghatározott adat-és 
titikvédelmi előírások betartásával - betekinteni, 


c) a Vagyonkezelő arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban 
felvilágosítást, információt kérni, 
d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 


Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Vagyonkezelőt, továbbá, 
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 


IV. A szerződés megszűnése 
34. Jelen vagyonkezelési szerződést Felek határozatlan időtartamra kötik. A szerződés 


megszűnik, ha: 
a) a Vagyonkezelő megszűnik, 
b) a Vagyonkezelő feladatellátási kötelezettsége megszűnik, 
c) az állami köznevelési feladat ellátása valamennyi vagyonkezelésbe adott ingatlanban 
megszűnik, 
d) azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik. 


35. A Vagyonkezelő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 
30 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt, valamint a vagyonkezelésébe adott, a 
vagyonkezelés megszűnése időpontjában meglévő ingóságokat rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni. 


36. Amennyiben a Vagyonkezelő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az 
Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a Vagyonkezelőnek a helyiségekben 
található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Vagyonkezelőt az 
ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani. 


37. Amennyiben a Vagyonkezelő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 
ingóságait, az Önkormányzat jogosult a Vagyonkezelőnek az ingatlanban lévő 
vagyontárgyait a Vagyonkezelő költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő 
raktározásáról a Vagyonkezelő költségén gondoskodni. 


38. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a Vagyonkezelő cserehelyiségre igényt 
nem tarthat. 


39. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-
nyilvántartásból való törléséről a Vagyonkezelő köteles gondoskodni. 


 
V. Egyéb rendelkezések 


 
40. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 
41. Kapcsolattartók kijelölése:  
          Szeghalom Város Önkormányzata kapcsolattartója: 


dr. Pénzely Erika jegyző 
Tel.: 20/622-99-93 
E-mail: jegyzo@szeghalom.hu 
Gyulai Tankerületi Központ kapcsolattartója: 
Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató 
Tel.: 66/795-245 


 E-mail: krisztina.teleki-szavai@kk.gov.hu 



mailto:jegyzo@szeghalom.hu

mailto:krisztina.teleki-szavai@kk.gov.hu
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42. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő 


vitákat valamint nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a 
per tárgyától függően a Gyulai Járásbíróság, valamint a Gyulai Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 


43. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti                       
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok előírásai az 
irányadók. 


44. Jelen szerződés 7 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, amelyből 2 
példány az Önkormányzatot, 4 példány a Vagyonkezelőt illeti meg. 


45. Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 


46. Jelen vagyonkezelési szerződést Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
……/…… Kt. határozatával elfogadta. 


 


Mellékletek: 
1. számú melléklet: ingatlanok adatai 
2. számú melléklet: alaprajz (több ingatlan esetén a mellékletek 3/A,3/B jelöléssel ellátva). 
3. számú melléklet: tulajdoni lap másolat (több ingatlan esetén a mellékleteket 4/A, 4/B 


jelöléssel ellátva). 
4. számú melléklet: térkép másolat (több ingatlan esetén a mellékleteket 5/A, 5/B jelöléssel 


ellátva - kék színnel jelölve a vagyonkezelésbe adott épületek, piros színnel jelölve a 
vagyonkezelésbe nem került épület - ). 


 
 
Kelt: Szeghalom, 2019.                         Gyula, 2019.  
 
………………………………….                        …………………………………….. 
            Önkormányzat   Gyulai Tankerületi Központ -Vagyonkezelő 


    képviseli      képviseli 
Macsári József                                               Teleki-Szávai Krisztina 


             polgármester                                                    tankerületi igazgató 
 
pénzügyileg ellenjegyzem:       pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
…………………………………..                      ……………………………………… 
            Önkormányzat                                      Gyulai Tankerületi Központ 
               *****     Gyimesi Krisztina 
          gazdasági vezető                                               gazdasági vezető 
 
jogilag ellenjegyzem:                                     jogilag ellenjegyzem: 
 
………………………………….                     ……………………………………….. 
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1. sz. Melléklet  


 


 


Ingatlan 
tulajdonosa 
 


Helyrajz
i szám 


Ingatlan címe 
művelési ága  


Ingatlan 
művelési ága 


Épületek 
száma 


Átadott 
épületek 
száma 


Átadott 
épületek nettó 
szintterülete 


Szeghalom 
Város 
Önkormányzata 
 


 
239/5 


 
5520 Szeghalom 
Dózsa Gy. u. 2. 
 


 
- kivett 
középiskola 


        
     4    


 
      4 


 
   2.930 m2 


Szeghalom 
Város 
Önkormányzata 
 
 


 
498 


 
5520 Szeghalom 
Ady E. u. 5. 
„felülvizsgálat 
alatt „ 


     
-  kivett 
kollégium 


     3        2 
 
- „kollégium” 
- „udvari 
melléképület, 
raktárépület „ 


 
  550 m2 


 


 





		VAGYONKEZELÉSI szerződés – tervezet






 Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
Iktatószám: 2-1/2020. 


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 


2020. január 23-án (csütörtök) 08:00 órára 


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


1./ Alföldvíz Zrt. tőkeemelés iránti kérelme 
2./ Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
3./ Iskolai körzethatárok megállapítása 
4./ Kötelezettségvállalási összeghatárok módosítása  
5./ Gyulai Tankerületi Központtal kötött szerződés jóváhagyása 
6./ Senshi Sportegyesület bérleti szerződése 
7./ Önkormányzati telekalakítás  
8./ Bejelentések 
 
           
Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen! 
 
Szeghalom, 2020. január 17.  
 


 
Tisztelettel: 


 
 Macsári József  
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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  
a Képviselő-testület 2020. január 23-i rendkívüli ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mellékelten benyújtom a SENSHI Spotegyesület kérelmét, amely a 2019. december 31-én lejárt 
használati megállapodás kapcsán keletkezett. 
Az Egyesület 2009. óta használja a Tildy u. 15-17. sz. alatti ingatlan emeleti részét. Egy 2014. évi 
pályázatból nyert pénzből kialakított egy számára alkalmas helyiséget. A pályázaton kizárólag a 
civil szervezet indulhatott, önkormányzatunk beleegyezését adta a felújításhoz, illetve vállalta, hogy 
5 évig biztosítja az egyesület számára a használatot. 
A bérleti szerződés tehát lejárt, és alábbiakról kell dönteni a Tisztelt Képviselő- testületnek: 


1. Kívánja-e továbbra is bérbe adni az ingatlan emeleti részét az Egyesület részére? 
2. Mennyi időre? 
3. A jelenleg hatályos bérleti díj helyiségek esetében 700 Ft/m2/hó. Az Egyesület Elnöke 


írásban ugyan nem fejtette ki kifejezetten, de a szóbeli tárgyaláson elhangzott, hogy 
továbbra is ingyenes használatot szeretne kérni. Az ingyenes használat ellenében a kérelem 
szerinti vállalásokat tette. 


A 700 Ft/m2/hó bérleti díj a használt 270 m2 esetében mintegy 189.000 Ft lenne, ami valóban 
magas összeg, ami az Egyesület működését ellehetetlenítheti, ami nem célunk. 
Javaslom, 3 évre adjuk bérbe a ingatlant fokozatosan emelkedő bérleti díj fejében, teljes 
rezsiköltség viselésének terhe mellett. Továbbá elvárjuk, hogy az Egyesület Elnöke az 
önkormányzati rendezvényeken, illetve intézményeknek, civil szervezeteknek az egészséges gerinc, 
egészséges mozgás témakörében ingyenes előadás tartson. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
Szeghalom Város Önkormányzat képviselő-testülete a Szeghalom Tildy u. 15-17. sz. alatti ingatlan 
emeleti részét (270 m2) sportcentrum működtetése céljából 3 év időtartamra, 2020. január 1. 
napjától 2023. december 31. napjáig hasznosításra átengedi. Az Egyesület az ingatlan használatát 
másnak át nem engedheti, illetve a helyiségben csak sportcélú foglalkozást tarthat. Az Egyesület 
Elnöke az önkormányzati rendezvényeken, illetve intézményeknek, civil szervezeteknek az 
egészséges gerinc, egészséges mozgás témakörében ingyenes előadás tart felkérés esetén. 
A tulajdonos önkormányzat a bérleti díjat az alábbiak szerint határozza meg:  


- első évben 10.000 Ft/hó          (2020. jan. 1- 2020. dec. 31.) 
- második évben 30.000 Ft/hó   (2021. jan. 1- 2021. dec. 31.) 
- harmadik évben 50.000 Ft/hó  (2022. jan. 1- 2022. dec. 31.) 


Felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatról az Egyesülettel a fentiek figyelembe vételével 
megállapodást kössön. 
Szeghalom, 2020. 01. 16. 
 
Az előterjesztést készítette:                                                           
dr. Pénzely Erika                                                                                                    


                                                               Macsári József 
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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  
a Képviselő-testület 2020. január 23-i rendkívüli ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mellékelten benyújtom a Gyulai Tankerületi Központtal kötendő szerződés tervezetét megismerés 
céljából. 
Az előzmények: mint emlékezetes, 2013-ban a középiskoláinkat (is) át kellett adnunk a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak Vetési Istvánné tankerületi igazgató közreműködésével. 
Akkor a középiskola – a gimnázium és a szakképző – ingó és ingatlan vagyona ingyenesen a KLIK 
vagyonkezelésébe került. A kezdeti nehézségek után a működtetés kialakult. 
A Gimnáziummal átkerült a Kollégium 3 épületével együtt az ún. táncpavilon is. A táncpavilon 
műemléki védettséget élvez, ezért a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala 
2019 novemberében a jó-karbantartási kötelezettség hatósági ellenőrzését végezte el. Az 
ellenőrzésen részt vett a Gyulai Tankerület, mint a KLIK jogutódja és egyben a vagyonkezelő, 
illetve önkormányzatunk, mint az épület tulajdonosa. A műemlékvédelmi hatóság kötelezte a 
Tankerületet a legszükségesebb munkálatok elvégzésére. Ugyanakkor az eljárás során a Gyulai 
Tankerület jelezte, hogy a továbbiakban a táncpavilonra nincs szüksége. Abban a köznevelési 
tevékenységet megszüntette, a jövőben nem is kívánja azt közoktatási célra használni. A nemzeti 
köznevelésről szóló tv. 74. § (4) bek. szerint az ingyenes vagyonkezelési joga és kötelezettsége 
ezzel megszűnik. A táncpavilon „visszaszáll” a tulajdonos önkormányzatra. 
Ezért a vagyonkezelői szerződést módosítani kell, amely így már nem tartalmazza a táncpavilon 
épületét. 
A vagyonkezelői megállapodás ennek megfelelő módosítása tartalmazza a fentieket, illetve az eltelt 
7 év jogszabályi változásait, különösen a KLIK megszűnését, és a 2017. január 1. napján létrejött 
Gyulai Tankerületi Központ jogutódlását. 
Kérem, hogy a mellékelt és aktualizált vagyonkezelési szerződést áttanulmányozni szíveskedjenek, 
és annak aláírására hatalmazzanak fel! 
Ugyanakkor jelzem, hogy a táncpavilon visszakerül birtokunkba és használatunkba. Ezért 
mindenképpen meg kell találni azt a méltó funkciót, használati célt, amit az épület szolgálhat. Egy 
esetleges pályázat útján pedig gondoskodnunk kell a műemléki épület felújításáról, az ingatlan az 
eltelt években jelentősen megrongálódott. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
Szeghalom Város Önkormányzat képviselő-testülete a Gyulai Tankerületi Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződést megismerte, elfogadta és az aláírására a polgármestert felhatalmazta. 
 
Szeghalom, 2020. 01. 13. 
 
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 


___________________________________________________________________________ 
 


 
 
 


E L Ő T E R J E S Z T É S 
 


Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. január 23-án tartandó rendkívüli ülésére 


 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80 §-a alapján a települési 
önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzattal a törvényben meghatározott feltételek 
biztosítására (tárgyi eszközök és helyiség biztosítása, személyi feltételek biztosítása a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének ülései előkészítésére) együttműködési 
megállapodást köt.  
 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az együttműködési 
megállapodással kapcsolatos döntést szíveskedjenek meghozni és a mellékelt javaslati 
határozatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Szeghalom, 2020. január 16. 
 


Macsári József 
          polgármester  
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
_____________ / 2020. (.   ) sz. Önk.hat.  
 
 


H A T Á R O Z A T 
 


Szeghalom Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás elfogadásáról 


 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Szeghalom Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal 2020.január 16. napon kötött együttműködési megállapodást. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást a 
Szeghalom Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével írja alá. 
 
 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester   
 
 
Szeghalom, 2020. január 16. 
 
 
 
 
Az előterjesztés készítője:  Nagyné Elek Ildikó 
 
 
 
 
 
         Macsári József 
          polgármester 
          
 
 
 
 
 





		___________________________________________________________________________






 


 
 


Gyulai Tankerületi Központ 
 


Székhely: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19. 


Telefon: 06-66/795-242 


E-mail: gyula@kk.gov.hu 
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Felvételi körzetek  


 
Szeghalmi járás 


Települések: 


Bucsa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösújfalu, Szeghalom, Vésztő 
 
 
Település 1.: Bucsa 
Kötelező felvételt biztosító iskola: 


028343 
Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 


Alapfokú Művészeti Iskola 
5527 Bucsa 


Kossuth 
utca 61. 


 
Felvételi körzet: Bucsa és Kertészsziget települések közigazgatási területe. 
 
 
Település 2.: Füzesgyarmat 
Kötelező felvételt biztosító iskola: 


201088 
Kossuth Lajos Általános Iskola és 


Alapfokú Művészeti Iskola 
5525 Füzesgyarmat 


Széchenyi 
utca 2. 


 
Felvételi körzet: Füzesgyarmat település közigazgatási területe. 
 
 
Település 3.: Körösladány 
 
Kötelező felvételt biztosító iskola: 


201475 
Tüköry Lajos Általános Iskola és 


Alapfokú Művészeti Iskola 
5516 Körösladány 


Wenckheim Béla 
utca 6/4. 


 
Felvételi körzet: Körösladány település közigazgatási területe. 
 
 
Település 4.: Szeghalom 
Kötelező felvételt biztosító iskola: 


028292 
Tildy Zoltán Általános Iskola és 


Alapfokú Művészeti Iskola 
5520 Szeghalom Tildy utca 19-21. 


 
Felvételi körzet: Szeghalom település közigazgatási határa. 
 
 
Település 5.: Vésztő 
Kötelező felvételt biztosító iskola: 


201210 
Szabó Pál Általános Iskola és 


Alapfokú Művészeti Iskola 
5530 Vésztő 


Vörösmarty utca 
1-7. 


 
Felvételi körzet: Vésztő és Körösújfalu települések közigazgatási területe. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 


 
mely létrejött egyrészről  


Szeghalom Város Önkormányzat 
     székhely: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
     adószám:15725314-2-04 
     törzskönyvi nyilvántartási szám:  
     képviseli: Macsári József polgármester 
     (a továbbiakban helyi önkormányzat) 
 
 
másrészről 
    Szeghalom Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
     székhely: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
     adószám: 15842976-1-04 
     törzskönyvi nyilvántartási szám: 842972 
     képviseli: Simondán Mária 
     (a továbbiakban nemzetiségi önkormányzat) 
 
     (együttesen: szerződő felek) 
      


 
közötti együttműködési megállapodást - a 2011. évi CLXXIX. Nemzetiségek jogairól szóló 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet alapján – a felek az alábbiak szerint rögzítik: 
 
Jelen megállapodás célja, hogy a Felek meghatározzák a Szeghalom Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez szükséges működési, személyi- és tárgyi 
feltételek biztosításának módját, a működéssel kapcsolatos végrehajtási gazdálkodási 
feladatok ellátásának rendjét. 
 


I.  Általános rendelkezések 
 


1. Felek megállapodnak, hogy Szeghalom Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a 
továbbiakban: SZVRNÖ) kötelezően megtartandó üléseinek jegyzőkönyvét a jegyző 
segítségével írásba foglalja.           


2. Az elkészült jegyzőkönyvek aláíratásáról, hitelesítéséről, a Békés Megyei 
Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a jegyző gondoskodik. 


3. Az Önkormányzat az SZVRNÖ működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a 
Szeghalom, Újtelep XIII.u.1.2. sz. alatti önkormányzati ingatlan helyiségét a 
feladatellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel, továbbá a közcélú rendezvények 
– közmeghallgatás, lakossági fórum - megtartása érdekében ingyenesen biztosítja igény 
szerint. E helyiség fűtésének, világításának költségeit az Önkormányzat viseli.  


4. Az SZVRNÖ egyéb rendezvényei megtartásához az Önkormányzattól, és/vagy az 
intézményektől igényelt helyiségekre vonatkozóan az érintett szervezet vezetőjével kell az 
igénylésre, használatra vonatkozóan egyeztetni, illetve megállapodni. 


5. A jegyző ellátja az SZVRNÖ testületi üléseinek előkészítését, a testületi döntések és a 
tisztségviselők döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, 
sokszorosítási, postázási feladatokat és egyéb működéssel, gazdálkodással kapcsolatos 
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nyilvántartási, iratkezelési feladatokat. Az ezt meghaladó feladatok fedezetét és az egyéb 
működési költségeket az SZVRNÖ az állami támogatás és egyéb bevételeiből biztosítja.
  


6. A jegyző vagy megbízottja részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, és 
jelzi amennyiben törvénysértést észlel. 
 
 
 


II. Gazdálkodás  
  


1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje  
  


 
1.1.   A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése.  
  


1.1.1. A gazdálkodási ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzat a nemzetiségi 
önkormányzattal történő kapcsolattartásra a pénzügyi irodavezetőt jelöli ki, aki a helyi 
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges 
adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást 
követően - közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.  
1.1.2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi önkormányzat pénzügyi irodája által 
előkészített költségvetési határozat-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény 
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A 
költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól 
elkülönítetten, a külön jogszabályban meghatározott rend szerint. A nemzetiségi 
önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat hagyja jóvá. A 
nemzetiségi önkormányzat évente egyszer, legkésőbb a költségvetési határozat 
elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 
várható összegét.  


  
2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje  


  
2.1. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 
határozatával módosítja az éves költségvetését. A testület - az első negyedév kivételével 
- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési határozatát.   


  
2.2. Az előirányzat-módosítást a jegyző (vagy az általa megbízott pénzügyi ügyintéző) 
készíti elő.  
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3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje  
  


3.1.1. A költségvetés végrehajtása: A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.  
3.1.2. Kötelezettségvállalás rendje: A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai 
terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A 
kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 
rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a 
fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után 
történhet. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell 
vezetni. A nyilvántartást a Pénzügyi Iroda pénzügyi ügyintézője vezeti. A 
kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles 
jelezni a jegyző és a Pénzügyi Iroda vezetője felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a 
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. 
3.1.3. Utalványozás: A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel 
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) 
kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő 
jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az 
utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.   
3.1.4. Ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a 
pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás 
pénzügyi ellenjegyzésére a helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére 
vállalt kötelezettség esetén a helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának pénzügyi 
irodavezetője vagy az általa meghatalmazott pénzügyi ügyintéző írásban jogosult. A 
kötelezettségvállalást és ellenjegyzést, valamint az utalványozást és ellenjegyzést 
ugyanazon személy nem végezheti.  
3.1.5. Érvényesítés: Az érvényesítést a helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának 
pénzügyi irodavezetője vagy az általa meghatalmazott pénzügyi ügyintézők írásban 
jogosultak végezni.  
3.1.6. A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az 
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a 
Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a Pénzügyi Iroda vezetője a 
felelős. 


  
3.2. A nemzetiségi önkormányzat számlái  
  


3.2.1. A nemzetiségi önkormányzat Szeghalom Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
megnevezéssel 10402661-00032338-00000001 számlaszámon, a K&H Bank Zrt. 
Szeghalmi Fiókjánál önálló fizetési számlát vezet. A fizetési számla megnyitásáért, 
megszüntetéséért, törzskönyvi nyilvántartásba vételéért és adószám igényléséért a 
Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője felelős, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökének 
közreműködésével.   


  
3.3. Pénzellátás  
  


3.3.1. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a költségvetési 
törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.  
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3.3.2. Készpénz a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, 
ha az önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat 
(szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt megelőző napon – igazodva a 
pénztári nyitvatartáshoz -délelőtt 11.00 óráig a Hivatal Pénzügyi irodáján jelzi.  


  
4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje  


  
4.1. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje.  


4.1.1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának első félévi 
helyzetéről szeptember 30-ig, háromnegyed éves helyzetéről november 30-ig írásban 
tájékoztatja a képviselőtestületet. A tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg 
alakulását. Az elkészített zárszámadási határozattervezetet az elnök a költségvetési évet 
követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-
testület a zárszámadásról határozatot alkot. A zárszámadási határozattervezetet a 
vonatkozó jogszabályok szerinti részletezettségben kell a képviselő-testület részére 
előterjeszteni. A települési önkormányzat hivatala közreműködik a végrehajtásban.   


  
4.2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje  


4.2.1. A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait 
elkülönítetten vezeti.   
4.2.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, 
szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a nemzetiségi önkormányzat 
elnöke – vagy e feladattal megbízott tagja – köteles minden tárgyhónapot követő hó 5. 
napjáig a polgármesteri hivatal nemzetiségi önkormányzat gazdasági ügyintézésével 
megbízott munkatársának leadni.  


  
4.2.3. A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott 
adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 
egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős. 


  
4.3. Egyéb rendelkezések  


4.3.1. A Szeghalom Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzése külső 
szolgáltató igénybevételére történik, összhangban a települési önkormányzat belső 
ellenőrzésével.  
4.3.2. A nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a helyi önkormányzat kizárólag abban 
az esetben és addig a mértékig felel, ahogyan azt külön megállapodásban vállalta.   
4.3.3 A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:  


• Nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről.  
• Nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról.   
• Nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról, azonnal.  
• Nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás 
felülvizsgálatáról – minden év január 31-ig 


 
Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az 
együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.   
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A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat 
megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás 
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.  Az együttműködési 
megállapodást Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …………. 
önkormányzati határozatával, Szeghalom Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az 1/2020. roma nemzetiségi önkormányzati határozatával 
jóváhagyta.  
  
Szeghalom, 2020. …….. hónap …….. napján  
  
  
      
    


           Macsári József                                                      Simondán Mária  
            polgármester      elnök  
Szeghalom Város Önkormányzat               Szeghalom Város Roma   


                    Képviselő-testülete                                        Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1. sz. melléklet  
  
  


Utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési és teljesítés igazolási joggal felruházott 
személyek:  
  


1. Utalványozás: Simondán Mária elnök, Boda Ernő elnökhelyettes  
2. Ellenjegyzés: Kohut Tibor pénzügyi irodavezető, Ali Viktória pénzügyi 


ügyintéző  
3. Érvényesítés: Kohut Tibor pénzügyi irodavezető, Kata Mónika, Takács 


Árpádné pénzügyi ügyintéző   
4. Teljesítési igazolás: Simondán Mária elnök, Boda Ernő elnökhelyettes  
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BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK  
SZABÁLYZATA  


 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hiva-
tal, mint megrendelő /a továbbiakban: megrendelő/ közbeszerzési értékhatár 
alatti beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, az államháztar-
tásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továb-
biakban: kormányrendelet) 13. § (2) b) alapján az alábbiak szerint szabályozza: 
 
 


I. 
 


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. A szabályzat célja: hogy rögzítse a megrendelő– közbeszerzési értékhatár alatti – 


beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi 
rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek felelősségi körét 
és a beszerzési eljárás dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabá-
lyokkal.   


 
 
2. A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzési értékhatárt el nem 


érő – árubeszerzésre, építési beruházásra, valamint szolgáltatás megrendelésére, 
(továbbiakban: beszerzés) amelyek vonatkozásában az Önkormányzat, a Polgár-
mesteri Hivatal, a megrendelő vagy ajánlatkérő. 
 
A szabályzat hatálya nem terjed ki  


− a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) hatálya alá tartozó, valamint 


− arra a beszerzésre, amelynek becsült értéke a nettó 5.000.000,-Ft-ot 
nem haladja meg, 


− a katasztrófa okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló, 
azonnali beszerzésekre, valamint a hibaelhárításoknál szükségessé vá-
ló azonnali beszerzésekre. 


 
 
3. A beszerzések tárgya 


 
A beszerzés tárgya lehet: 


a.) árubeszerzés,  


b.) építési beruházás,  


c.) szolgáltatás megrendelése. 
 
 


a.) Árubeszerzés: 
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Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba 
vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására 
vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő –  megszerzése a meg-
rendelő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe he-
lyezést is.  


 
b.) Építési beruházás: 


 
Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya az építési tevékenységgel 
[Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 
1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 36. pontja], valamint annak tervezésével 
összefüggő munka megrendelése a megrendelő részéről. 
 


c.) Szolgáltatás megrendelése: 
 


Az olyan – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő – vissz-
terhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megren-
delése a megrendelő részéről. 


 
Ha a szerződés több – egymással szükségszerűen összefüggő – beszerzési tárgyat 
foglal magában, a meghatározó értékű beszerzési tárgy szerint kell a szerződést 
minősíteni.  


 
4.  Összeférhetetlenség  
 


A beszerzési eljárás előkészítése, az ajánlattételi felhívás elkészítése során vagy a 
beszerzési eljárás más szakaszában az ajánlatkérő (megrendelő) nevében nem jár-
hat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be a beszerzés tárgyával kapcsolatos 
gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet (továbbiakban: érdekelt 
gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetőleg 
amely 


a.) az érdekelt gazdálkodó szervezettel  munkaviszonyban vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 


b.) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető-tisztségviselője vagy felügyelő 
bizottságának tagja, 


c.) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, 


d.) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója. 
 


A beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő, a vele szemben 
fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni.  
Összeférhetetlenségi ügyben, vita esetén a Képviselő-testület dönt. 


 
 
 


II. 
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A BESZERZÉSI ÉRTÉK ÉS AZ ÉRTÉKHATÁROK MEGHATÁROZÁSÁRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK 


 
 
1. A beszerzés értékének meghatározása és értelmezése 


 
A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, il-
letőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított – legmagasabb összegű tel-
jes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték).  
A beszerzés megkezdésén a beszerzési eljárást megindító hirdetmény, ajánlatké-
rés, megrendelés feladásának (megküldésének) időpontját kell érteni.  


 
2. A beszerzések értékhatára 
  


Ezen Beszerzési Szabályzatot a nettó 5.000.000,- Ft feletti és a közbeszerzési ér-
tékhatárt el nem érő beszerzések esetében kell alkalmazni. 


 
 
3. Egybeszámítás értelmezése 
 


A becsült érték kiszámítása során egybe kell számítani, azon hasonló áruk beszer-
zésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, 
amellyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel, valamint 
ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányul. 


 
III. 


 
BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS RENDJE 


 
1. Az eljárás megindítása 
 


A beszerzési eljárásban az eljárások indítása, a polgármester, jegyző feladata és 
hatásköre. 


 
A Megrendelő a beszerzési eljárás lefolytatása kapcsán az alábbiak szerint köteles 
eljárni: 


 


A nettó 5.000.000 Ft becsült értéket meghaladó, de a mindenkori közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési érték esetén legalább 3 db ajánlatot kell bekérni 
a lehetséges szállítóktól, 
 
Az ajánlattevők kiválasztása az a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának köz-
reműködésével az Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának a feladata. 
 
A megrendelés, az ajánlatkérés csak akkor küldhető el, – a szerződés megkötésé-
hez szükséges engedélyek megléte esetén –, ha a megrendelő rendelkezik a vásár-
lás, illetve a szerződés teljesítését biztosító előirányzattal, vagy az arra vonatkozó 
biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. 
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2.  A megrendelés, ajánlati felhívás megküldése 


 
A megrendelést, az ajánlati felhívást közérthetően, célratörően, szabatosan, a ma-
gyar nyelv általános jelentésére figyelemmel, és a műszaki tartamra, valamint a 
beszerzési cselekmény körülményeire tekintettel kell megfogalmazni és így meg-
küldeni. 
 
A beszerzési eljárás során valamennyi ajánlattevő számára – az egyenlő esély biz-
tosítása érdekében – az ajánlat megtételéhez szükséges valamennyi információt a 
megrendelő köteles a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett megadni. 


 
A megrendelő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívás-
ban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről az ajánlattételi határidő 
lejártáig új ajánlati felhívást kell egyidejűleg valamennyi ajánlattevőnek küldeni.  


 
A megrendelő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja az ajánlati felhí-
vást. Erről a megrendelőnek valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul értesítenie 
kell 


 
3. Az ajánlatok elbírálása 
 


A beérkezett ajánlatok elbírálását az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága végzi a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájával együttműködve, melynek megállapítá-
sai jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. 


 
A megrendelő az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
alapján bírálja el. 


 
Az ajánlatok elbírálására, véleményezésére létrehozott bizottság tagjait úgy kell 
kijelölni, hogy a tagok a bírálat során az ajánlat elbírálására vonatkozóan megfele-
lő szakértelemmel rendelkezzenek, illetve szükség esetén a bírálatba külső szakér-
tők is bevonhatók. 


 
3.1.Az ajánlatok felbontásakor a bizottság köteles megállapítani az ajánlatok érvé-


nyességét, illetve esetleges érvénytelenségét. 
 


Érvénytelennek kell minősíteni az ajánlatot, ha: 


- az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtot-
ták be, 


- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi 
követelményeknek,  


- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályok-
ban meghatározott feltételeknek, 
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3.2. Az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról jegyző-
könyvet kell készíteni.  
 
A jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 


- az ajánlat felbontásának helyét, idejét, 


- az ajánlatot felbontó személyek nevét, 


− az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét),  


− az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást, 


− az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőt, 


− az érvénytelennek minősített ajánlatokat, 


− az ajánlat érvénytelenségének okát, 


− az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket, 


− az ajánlatot felbontók aláírását, 
 
A jegyzőkönyv elkészítéséért a Pénzügyi Bizottság elnöke felelős.  


 
- A beszerzési eljárást lezáró döntés, az ajánlatok elbírásáról, a döntést követő 


15 napon belül írásban tájékoztatni kell az ajánlattevőket.  
 


A tájékoztatás elküldéséért a Pénzügyi Bizottság elnöke felelős.  
 
3.3. Eredménytelen az eljárás: 
- ha nem érkezett be a megrendelőhöz ajánlat, 
- ha kizárólag érvénytelen érkezett, 
- ha egyik ajánlattevő sem tett a rendelkezésre álló anyagi fedezetre tekintettel, meg-
felelő ajánlatot, 
- ha bármely ajánlattevő az eljárás tisztaságát sértő cselekménye miatt, a megrendelő 
az eljárás érvénytelenítéséről dönt. 
 
4. Döntés 
 
A beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára Önkormányzati beszerzések esetén 
az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága, Polgármesteri Hivatalt érintő beszerzések 
esetén a jegyző jogosult. 
 
 


IV. 
 
A BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSÁVAL, VALAMINT A 
FELADATOK MEGSZERVEZÉSÉVEL ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK. 


 
 
1. A megrendelő beszerzési tevékenységének irányításáért a jegyző felelős. 
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Feladata különösen: 


− felügyeli a beszerzések teljes folyamatát, rendszeresen ellenőrzi a beszer-
zési eljárásban bevont dolgozók és egyéb személyek tevékenységét, 


− azonnal köteles kivizsgálni, minden beszerzést zavaró körülményt és 
minden olyan esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja, 


− jogkörében minden olyan intézkedést meg tesz, illetve köteles megtenni, 
amely a beszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát 
biztosítja, 


− rendelkezik a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztására, és azt a 
dolgozók munkaköri leírásában rögzíti, stb.   


 
2. A megrendelő beszerzéseivel kapcsolatos teendők előkészítése és koordinálása a 
jegyző által meghatározott hatáskörben a pénzügyi és Műszaki Irodavezető feladata  
 


Ezen belül feladata különösen: 


− az ajánlatkérés, ajánlati felhívás előkészítése és intézkedés a közzététel-
ről, 


− az adott beszerzésnél érvényesíteni kívánt pénzügyi, jogi követelmények 
meghatározása, 


− a beszerzési dokumentumok elkészítésében közreműködő alkalmazottak, 
szakértőként megbízott személyek vagy gazdálkodó szervezetek, kivá-
lasztása, azokra javaslattétel,  


− rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás 
és ellenszolgáltatás, arányát és összhangját, 


− gondoskodik a beszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok el-
látásáról, 


− azonnal tájékoztatják a jegyzőt, ha feladatkörükbe tartozó munkájuk vég-
zése során szabálytalanságot vagy a hivatal működési köre vonatkozásá-
ban célszerűtlenséget tapasztalnak és a jogkör gyakorlójánál intézkedés 
megtételét kezdeményezik. 


 
 
3.   A megrendelő a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, 


ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést, a legjobb árajánlatot adó-
val, illetve az ajánlati felhívás nyertesével. 


 
Amennyiben az eljárás nyertese visszalép – és az ajánlati felhívásban ezen kitétel  
szerepel – akkor a megrendelő jogosult az eredmény kihirdetésekor a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel megkötni a szerződést.  


 
 
4. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rende-


let 53. § (1) a) bekezdése alapján a 200.000 Ft egyedi értéket elérő vagy megha-
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ladó beszerzések esetében a kötelezettségvállalásnak (megrendelésnek, szerző-
désnek) mindig írásban kell megtörténnie.  


 
 
5. A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltéte-


lekre vonatkozó előírásokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 


 
V. 
 


A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 
 
1. A beszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a Szegha-


lom Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzést végző külső szervezet hatáskö-
rébe tartozik.  


 
Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás 
szempontjainak előkészítésére, és azok elbírálás során történő érvényesítésére.  


 
 
2. Amennyiben a beszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a 


polgármester köteles a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni.  
 


 
VI. 


 
 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 


 
1. A Polgármesteri Hivatal beszerzési tevékenységében résztvevő személyek kötele-


sek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, ér-
telmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. 


 
2. Az 1. pontban megjelöltek – amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a 


jelen szabályzat kiegészítése, vagy módosítása – indokolt észrevételeikkel, illetve 
konkrét javaslataikkal kötelesek azt kezdeményezni. 


3. A szabályzat rendelkezéseit csak a hatálybalépést követően felmerült beszerzések 
esetében kell alkalmazni.  


 
Szeghalom Város Önkormányzata  


BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 


2012. április 01. napjától lép hatályba. 


 


Szeghalom, 2012. március 30. 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
 ___________ 


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


E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2020. január 23-ai rendkívüli testületi ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Az Alföldvíz Zrt. 2019. december hónap végén levélben kereste meg Önkormányzatunkat 
mint Részvényest a 2019. december 16-ai Közgyűlésen tárgyaltakkal kapcsolatban.  
 
Mint ismeretes a víziközmű-szolgáltatók részére 2013-ban közműadó került bevezetésre, 
melynek értelmében minden szolgáltató 125 Ft/fm. közműadót fizet be az állami 
költségvetésbe. A víziközmű-szolgáltató cégek jórészét rendkívül hátrányosan érintette ez az 
adótétel bevezetése, azóta a gazdálkodás egyre súlyosabbá vált és 2020-ra az Alföldvíz Zrt. 1 
milliárd 713 millió Ft. veszteséget prognosztizált. A veszteség kalkulációnál figyelembe 
vették a béremelés áthúzódó hatásait, illetve 2020-ra minimális 8 % béremelést, valamint az 
elektromos áram árának növekedését.  
 
A Zrt. 2019. évben már nem fizette a bérleti díjak összegét sem az Önkormányzatok részére a 
veszteséges működés miatt. A bérleti díj elmaradása pedig hátrányosan érinti a tervszerű 
felújítási feladatok végrehajtását, amelynek akár pár éven belül is rendkívül súlyos 
következményei lehetnek.  
 
Az Igazgatóság kezdeményezte a Közgyűlésnek, hogy a tulajdonosi kört keressék meg azzal, 
hogy tőkeemelés kerüljön végrehajtásra a 2020. évi működési források biztosítása érdekében.  
 
A kezdeményezéssel elviekben egyet kell hogy értsünk, hiszen minden Önkormányzatnak 
érdeke, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távon biztonságosan működjön. Azonban nem 
valószínűsíthető, hogy az Önkormányzatok ezt a veszteséget tőkeemeléssel át tudják venni, 
mivel az önkormányzati gazdálkodás is egyre súlyosabbá válik.  
 
Az Alföldvíz Zrt. tulajdonosi körében megtalálható a Magyar Állam is, ezért abban kell 
bizakodjunk, hogy az Állam a súlyos gondokkal küszködő víziközmű-szolgáltatókat 
megsegíti és stabilizálja gazdálkodásukat.  
 
Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alábbi határozati 
javaslatot fogadja el: 
 
 
 
 
 







Határozati javaslat: 
__________/2020. (I.23.) Ökt. sz. határozat 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Alföldvíz Zrt. 
tőkeemelés iránti megkeresését. Az Önkormányzat mint résztulajdonos – figyelemmel az 
Alföldvíz Zrt. súlyos gazdasági helyzetére - elviekben egyetért a tőkeemeléssel, azonban 
figyelembe véve az Önkormányzat 2020. évi várható gazdálkodását szabad anyagi forrással 
nem rendelkezik, így részvény vásárlásra nincs lehetősége. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: 2020. január 30. 
 
 
 
 
Szeghalom, 2020. január 10. 
 
                                        
                                                                                                       Macsári József 
                                                                                                         polgármester   
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                                                         
Nagy István műszaki irodavezető                                               
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ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2020. január 23-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület már korábban döntött arról, hogy Szeghalom újtelepi városrészen 
rehabilitációra kerül a volt bolt és kocsma területe, illetve a körülötte elhelyezkedő leromlott 
állapotú zöldterület. 
 
2019. évben a bontási munkák végrehajtása megtörtént, illetve az aszfaltpálya felújítása is 
megvalósult. 
 
Szaktervezők (zöldterületrendezés, parkvilágítás, térfigyelő rendszer) a park tervezési munkálatain 
jelenleg is dolgoznak. A továbblépéshez azonban szükséges, hogy a feltételezhetően az 1970-es 
évek elején kialakított telkek (beépítetlen területek, valamint közút) geodéziai munkálatai és ezt 
követően az ingatlanrendezési feladatai elvégzésre kerüljenek. 
 
A geodéziai munkák elvégzése megtörtént, melyet az előterjesztéshez mellékelünk, és kérném a 
tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlanrendezést az alábbi határozati javaslat jóváhagyásával 
fogadja el. 
 
 
 
Határozati javaslat 
……../2020. (I. 23.) Ökt. sz. Hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a GEOSZEG 
Földmérő és Ingatlanrendező Bt. által 13/2020. munkaszámon elkészített és Szeghalom Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező 278, 2782, 2783, 2785, 2786, 2787, 2789, 2790, 2791 hrsz-ú 
földrészletek telekcsoport újra osztása megvalósuljon.  
 
A kialakuló 2781/1 hrsz-ú kivett közút és a 2781/2 hrsz-ú kivett „a” alrészlet kivett közpark, „b” 
alrészlet kivett játszótér ingatlanok az ingatlan-nyilvántartásba változatlan tulajdoni állással 
kerüljenek átvezetésre. 
 
A Képviselő-testület döntött abban, hogy az önkormányzati tulajdonú 2782 hrsz-ú közút besorolású 
földrészlet telekalakítása ügyében kérelemmel fordul a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztásvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához, kérve a telekalakításhoz 
szükséges szakhatósági hozzájárulás megadását. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a földrészletek telekcsoport újra osztásának 
ügyében járjon el a Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál. 
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az újonnan kialakuló 2781/1 hrsz (kiv. közút) és a 
2781/2 hrsz („a” alrészlet kiv. közpark, „b” alrészlet kiv. játszótér) ingatlanok nyilvántartásba vétele 
miatt az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (V. 2.) Ökt. 
rendelet módosítását terjessze a testület elé. 
 
Az érintett ingatlanok a törzsvagyon részét képezik és a forgalomképtelen vagyoni körbe kell 
besorolni. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2020. január 16. 
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 
         Macsári József 





