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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYBEN TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN 


VALÓ RÉSZVÉTELRE 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” 


EFOP-1.5.3-16-2017-00113 kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki a településen 
élő középfokú oktatási intézményekben tanulók részére 


 
2020/2021 tanév 


 
 


 
1. A pályázat célja:  
 
Szeghalom Város Önkormányzata a település népességmegtartó erejének erősítése érdekében a 
Szeghalmon élő azon középfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván települési ösztöndíjat 
biztosítani, akik megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. 
 
2. Az ösztöndíjban részesítés feltételei 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázati eljárás eredményeként ösztöndíjban részesíti a lentebb 
meghatározott számú, tehetséges, jól tanuló, az adott településen állandó lakcímmel rendelkező, 
középfokú oktatási intézményben tanulót, aki  


- nappali rendszerű középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és 
nem magántanuló, 


- tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt tanévben eléri a 4,00 tanulmányi 
átlagot, 


- más ösztöndíjban nem részesül. 
 
Az ösztöndíj megállapításnál előnyben részesül az a tanuló, aki: 


- olyan szakmát tanul, mellyel a humán közszolgáltatásban el tud helyezkedni, 
- családi háttere, a család vagyoni helyzete miatt rászoruló, 
- kollégiumi ellátásban részesül, 
- az ösztöndíj megítélését az oktatási intézménye támogatja. 


 
A pályázat alapján Szeghalom Város Önkormányzata ösztöndíjban részesíti, a fent meghatározott 
kritériumoknak megfelelő maximum 10 fő tanulót. 
 
3. Az ösztöndíj folyósítás időtartama és összege 
 
Az ösztöndíj 2020. szeptember 1. és 2021. január 31. közötti időszakra kerül megállapításra. 
Az ösztöndíj összege havonta 10.000,-Ft. 
Az ösztöndíj havi összegét az önkormányzat a tárgyhónap 10. napjáig az ösztöndíjas részére átutalja 
az általa megadott bankszámlára. 


 
Az ösztöndíj folyósítása tanév közben megszűnik, ha az ösztöndíjban 
részesülő tanuló magántanulóvá válik, vagy tanulói jogviszonya 
véglegesen megszűnik. 
 
4. A pályázatok benyújtásának módja 
 
A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét 
képező pályázati adatlap kitöltésével postai úton vagy 
személyesen lehet benyújtani.  
 







 


• Postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) 


• Személyesen: Szeghalmi Polgármesteri hivatal II. emelet 


 


5. A személyes tájékoztatás módja 
 
A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető: Szabó Attila (ifjúsági referens), e-mail: 
szaboattila@szeghalom.hu 
 
6. A pályázat benyújtásának határideje 
 
A pályázatok beérkezési határideje: 2020. év szeptember hónap 18. napja 12:00 óra 
 
7. A pályázat kötelező mellékletei: 


 
- oktatási intézmény igazolása fennálló tanulói jogviszonyról, 
- tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása.  


 
8. A pályázat nem kötelező mellékletei, melyek az ösztöndíj megállapításánál való előnyben 
részesítés megállapításához szükségesek: 
 
- oktatási intézmény igazolása, melyben szerepel azon szakmai képesítés megnevezése, melyet a 
tanuló tanulmányai végén meg fog szerezni és ez alkalmas a humán közszolgáltatásban való 
elhelyezkedésre, 
- egy háztartásban élők jövedelemigazolása a rászorultság vizsgálata érdekében, 
- oktatási intézmény igazolása, hogy a pályázó kollégiumi ellátásban részesül, 
- az oktatási intézmény támogató nyilatkozata az ösztöndíj megállapításához. 
 
9. A pályázatok elbírálása 
 
Az ösztöndíjak elbírálásáról Szeghalom Város Polgármestere dönt.  
 
10. Az elbírálás határideje 
 
A pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül. 
 
11. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A döntéshozó a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat. 
 
12. A feltételek és kritériumok megfogalmazásában használt fogalmak magyarázata: 
család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-ban 
meghatározott fogalom. 
gyermek: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. §-ban 
meghatározott fogalom. 
fiatal: az a nagykorú személy, aki az ösztöndíj kérelem benyújtásának időpontjában 24. életévét nem 
töltötte be 
ösztöndíj: olyan rendszeresen vagy egy alkalommal nyújtott pénzbeli támogatás, melyet az állam, 
önkormányzat vagy annak erre felhatalmazott szerve, vagy oktatási intézmény 
nyújt a tanulónak e jogcímen. Ösztöndíj pl.: Arany János 
Tehetséggondozó Program, Útravaló Ösztöndíjprogram vagy 
alprogramjaik keretében kapott ösztöndíj, a szakmaszerkezeti 
döntés alapján kapott tanulmányi ösztöndíj (hiányszakma 
ösztöndíj), sportösztöndíj, EFOP 3.9.2-16 projekt 
keretében megállapított ösztöndíj stb. 
 
 
 







 


PÁLYÁZATI ADATLAP KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYBEN TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN 


VALÓ RÉSZVÉTELRE  
 


2020/2021 tanév 
 


Pályázó adatai 
Neve:  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
TAJ száma:  
Lakcíme:  
Adóazonosító:   
Telefonszáma:  
E-mail címe:  
Oktatási intézmény, ahol tanulmányait 
folytatja:  


Évfolyam:  
A pályázathoz benyújtott  
dokumentumok megnevezése: 1. 


 


2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Amennyiben már rendelkezik bankszámlával  kérjük adja meg pontosan az adatokat: 
Folyószámlát vezető pénzintézet:  
Folyószámla száma:  


Törvényes képviselő adatai 
Neve:  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
Lakcíme:  
Adóazonosító:   
Telefonszáma:  


 







 


 
Nyilatkozat más ösztöndíjról 


 
 
Alulírott……………………………………….büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
más szervezettől ösztöndíjban nem részesülök. 
 
Dátum:                                                  ………………………………………….. 
 
 
törvényes képviselő aláírása                                                                                pályázó aláírása 
 
 


 
Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról 


 
 


Alulírott …………………………..……..... hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatomban foglalt adatokat 
a döntéshozó a pályázat elbírálása, és az ösztöndíj folyósítása érdekében kezelje és nyilvántartsa. 
 
Dátum:                                                  ………………………………………….. 
 
 
 


törvényes képviselő aláírása                                                                                 pályázó aláírása 
 


Nyilatkozat családban élő gyermekek számáról 
 
 
Alulírott ……………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 
családban élő gyermekek száma ……… fő. 
 
Dátum:                                                     ………………………………………………. 
 
 
 


törvényes képviselő aláírása                                                                            pályázó aláírása 
 


Nyilatkozat bankszámlanyitásról 
 
 
Alulírott ……………………………………. szülő, törvényes képviselő vállalom, hogy sikeres pályázat 
esetén, az elszámolás és folyósítás érdekében bankszámlát nyitok gyermekem nevére.  
 
Dátum:                                                     ………………………………………………. 
 
 
 
törvényes képviselő aláírása                                                                            pályázó aláírása  
 
 





		PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

		Pályázati adatlap középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj programjában való részvételre






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


  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2020. augusztus 19-i rendkívüli ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Humán Szolgáltató Központ (Kondoros) jelenleg is házi szociális gondozás szolgáltatást biztosít 
városunkban 4 fő gondozónővel. 
A szolgáltató szeretné bővíteni a mellékelt kérelme szerint a szolgáltatást, bár várólistájuk nincsen. 
Erre akkor van jogi lehetőség, ha önkormányzatunkkal ellátási szerződést köt. Erről az 1993. évi III. 
tv. 91.§ rendelkezik annak érdekében, hogy csak a tényleges igény esetén bővülhessen az adott 
külső szolgáltató működési köre, így a részére folyósított állami támogatás. 
Városunkban az önkormányzat részére kötelező alapszolgáltatást (pl. házi szociális gondozás) a 
Társulás fenntartásában működő Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény (Kossuth u. 18.) biztosítja. Valamennyi igényt ezen a területen ki tudnak elégíteni, 
várólista nincs. A veszélyhelyzet idején újonnan jelentkezőket teljes mértékben tudták segíteni, a 
rendkívüli helyzet sem okozott fennakadást. 
Nem javasoljuk az ellátási szerződés megkötését, hiszen többletigény esetén intézményünk teljes 
mértékben képes a jelentkezőket ellátni. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a beadványt. Meghallgatta a Humán 
Szolgáltató Központ szakmai vezetőjét, illetve intézményünk vezetőjét is. Az alapos és körültekintő 
munkát végző bizottsági ülésen a szintén mellékelt határozat született. 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete nem kíván ellátási szerződést kötni a Humán Szolgáltató 
Központtal (5553 Kondoros, Deák Ferenc u. 12.). 
Az Önkormányzat értékeli és megköszöni a Szeghalmon végzett munkájukat, de a bővítésre nincsen 
szüksége. 
A Képviselő-testület kéri, hogy valamennyi szociális szolgáltató az elvégzett munkáról éves szinten 
számoljon be, ezáltal valamennyi ellátó tevékenységét, problémáit jobban megismerhesse.  
 
 
Szeghalom, 2020. 08. 04. 
 
Az előterjesztés készítette: 
dr. Pénzely Erika        
 
 
 
 
                                                                                                 Macsári József 
 



mailto:szociroda@szeghalom.hu






SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 


/2020. (VIII.24.) számú 
rendelete  


 
 


A helyi adókról szóló 10/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§-ban; 5.§ és 6. §-ban foglalt felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 13. pontjában kapott 
feladatkörében eljárva Szeghalom Város Önkormányzata a következőket rendeli el: 
 


1.§ 
 


A helyi adókról szóló 10/2015.(XII.1.) számú önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés hatályát 
veszti.  
 


2. § 
 


E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, és 2020. augusztus 25-én hatályát veszti. 
 
 
 
 
 Macsári József                                                      dr. Pénzely Erika 
            polgármester                    jegyző        
 








PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK 
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 


 
Szeghalom Város Önkormányzata a „Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező 


településeken” EFOP-3.9.2-16-2017-00032 kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír 
ki hátrányos helyzetű alapfokú vagy középfokú oktatási intézményekben tanulók részére 


 
2020/2021 tanév 


 
 


1. Az ösztöndíjban részesítés feltételei 


Szeghalom Város Önkormányzata pályázati eljárás eredményeként ösztöndíjban részesíti azt a 
lentebb meghatározott számú tehetséges, de rászoruló hátrányos helyzetű, vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű, az adott településen állandó lakcímmel rendelkező tanulót, aki: 


• nappali rendszerű alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal 
rendelkezik, és nem magántanuló 


• tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt félévben eléri a 4,00 tanulmányi 
átlagot 


• más ösztöndíjban nem részesül 


Az ösztöndíj megállapításnál előnyben részesül az a tanuló, aki 


• az ösztöndíj pályázat benyújtásának évében, vagy azt megelőző évben bármely sportágban 
legalább országos szintű sportversenyen 1-3 helyezést ért el 


• az ösztöndíj pályázat benyújtásának évében, vagy azt megelőző évben legalább országos 
szintű tanulmányi versenyen 1-3 helyezést ért el, 


• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
• tankötelezettségének megszűnését követően is folytatja tanulmányait. 


A pályázatok értékelésénél az alábbi pontozás alapján kell meghatározni az ösztöndíjban részesülő 
tanulókat: 


pontszám alapját képező feltétel/eredmény pontszám 


tanulmányi átlag tanulmányi átlagnak megfelelő pontszám, két 
tizedes jegyre kerekítve a matematika szabályai 
szerint 


sport vagy tanulmányi verseny országos szint 1 
helyezés 


3 pont 


sport vagy tanulmányi verseny országos szint 2. 
helyezés 


2 pont 


sport vagy tanulmányi verseny országos szint 3. 
hely 


1 pont 


sport vagy tanulmányi verseny nemzetközi szint 
1. helyezés 


6 pont 


sport vagy tanulmányi verseny nemzetközi szint 
2. helyezés 


5 pont 


sport vagy tanulmányi verseny nemzetközi szint 
3. helyezés 


4 pont 


családban élő gyermekek száma 3 vagy több fő 1 pont 


tankötelezettség elérését követően is 
tanulmányokat folytató kérelmező 


3 pont 


 







A pályázat alapján Szeghalom Város Önkormányzata ösztöndíjban részesíti, a fent meghatározott 
kritériumok és pontok alapján a legtöbb pontot elérő 15 fő tanulót.  


Ha a fent meghatározott pontozás alapján pontazonosság van a meghatározott ösztöndíjban 
részesülő létszámkeret felső határa és azt követő pályázók között, akkor a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeket kell előnyben részesíteni az ösztöndíj megítélésében. 


2. Az ösztöndíj folyósítás időtartama és összege 


Az ösztöndíj 2020. szeptember 1. és 2021. június 30. közötti időszakra kerül megállapításra. 


Az ösztöndíj összege havonta 10.000 Ft 


Az ösztöndíj havi összegét az önkormányzat a tárgyhónap 10. napjáig az ösztöndíjas részére kifizeti, 
illetve az általa magadott bankszámlára átutalja. 


Az ösztöndíj folyósítása tanév közben megszűnik, ha az ösztöndíjban részesülő tanuló 
magántanulóvá válik, vagy tanulói jogviszonya véglegesen megszűnik, vagy máshonnan ösztöndíjban 
részesül és lemond ezen ösztöndíjról. A beadott kérelemben bekövetkezett változásról az 
ösztöndíjasnak 15 napon belül az ösztöndíj folyósítóját értesíteni kell. 


3. A pályázatok benyújtásának módja 


A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével postai úton 
vagy személyesen lehet benyújtani.  


• Postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) 
• Személyesen: Szeghalmi Polgármesteri hivatal II. emelet 


4. A személyes tájékoztatás módja 


A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető: Szabó Attila (ifjúsági referens), e-mail: 
szaboattila@szeghalom.hu 


5. A pályázat benyújtásának határideje és módja 


A pályázatok beérkezési határideje: 2020. év szeptember hónap 18. napja 12:00 óra 


 


6. A pályázat kötelező mellékletei: 


• oktatási intézmény igazolása fennálló tanulói jogviszonyról; 
• a tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása; 
• sporteredmény vagy tanulmányi verseny helyezésének hitelt érdemlő igazolása 
• hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet fennállását igazoló dokumentum 


 


 


7. A pályázatok elbírálása 


Az ösztöndíjak elbírálásáról Szeghalom Város Polgármestere dönt.  


8. Az elbírálás határideje 


A pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül. 


9. Értesítés a pályázati döntésről 


A döntéshozó a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat. 


10. A feltételek és kritériumok megfogalmazásában használt fogalmak magyarázata: 







család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-ban 
meghatározott fogalom. 


gyermek: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. §-ban 
meghatározott fogalom. 


ösztöndíj: olyan rendszeresen vagy egy alkalommal nyújtott pénzbeli támogatás, melyet az állam, 
önkormányzat vagy annak erre felhatalmazott szerve, vagy oktatási intézmény nyújt a tanulónak e 
jogcímen. Ösztöndíj pl.: Arany János Tehetséggondozó Program, Útravaló Ösztöndíjprogram vagy 
alprogramjaik keretében kapott ösztöndíj, a szakmaszerkezeti döntés alapján kapott tanulmányi 
ösztöndíj (hiányszakma ösztöndíj), sportösztöndíj, stb. 







 
PÁLYÁZATI ADATLAP HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK 


ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 
 


2020/2021 tanév 
 


Pályázó adatai 
Neve:  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
TAJ száma:  
Lakcíme:  
Adóazonosító:   
Telefonszáma:  
E-mail címe:  
Oktatási intézmény, ahol tanulmányait 
folytatja:  


Évfolyam:  
A pályázathoz benyújtott  
dokumentumok megnevezése: 1. 


 


2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 


Amennyiben már rendelkezik bankszámlával  kérjük adja meg pontosan az adatokat: 
Folyószámlát vezető pénzintézet:  
Folyószámla száma:  


Törvényes képviselő adatai 
Neve:  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
Lakcíme:  
Adóazonosító:   
Telefonszáma:  


 
 
 


Nyilatkozat más ösztöndíjról 
 


 
Alulírott……………………………………….büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
más szervezettől ösztöndíjban nem részesülök. 
 
Dátum:                                                  ………………………………………….. 
 
 
törvényes képviselő aláírása                                                                                pályázó aláírása 
 







 
 


Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról 
 
 


Alulírott …………………………..……..... hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatomban foglalt adatokat 
a döntéshozó a pályázat elbírálása, és az ösztöndíj folyósítása érdekében kezelje és nyilvántartsa. 
 
Dátum:                                                  ………………………………………….. 
 
 
 


törvényes képviselő aláírása                                                                                 pályázó aláírása 
 


Nyilatkozat családban élő gyermekek számáról 
 
 
Alulírott ……………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 
családban élő gyermekek száma ……… fő. 
 
Dátum:                                                     ………………………………………………. 
 
 
 


törvényes képviselő aláírása                                                                            pályázó aláírása 
 


Nyilatkozat bankszámlanyitásról 
 
 
Alulírott ……………………………………. szülő, törvényes képviselő vállalom, hogy sikeres pályázat 
esetén, az elszámolás és folyósítás érdekében bankszámlát nyitok gyermekem nevére.  
 
Dátum:                                                     ………………………………………………. 
 
 
 
törvényes képviselő aláírása                                                                            pályázó aláírása  
 





		PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

		Pályázati adatlap hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj programjában való részvételre






 
Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
Előterjesztés 


 
Szeghalom Város Képviselő Testülete 2020. augusztus 19-én tartandó ülésére 


 
Tárgy: Pályázati felhívás elfogadása a „Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező 
településeken„ című EFOP-3.9.2-16-2017-00032 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 


„Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken„című, EFOP-3.9.2-16-
2017-00032 kódszámú pályázat keretein belül Szeghalom település esetén lehetőség van alap 
vagy középfokú oktatási intézményben tanuló HH/HHH tanulók támogatására. 


Az ösztöndíj programhoz rendelt forrás Szeghalom esetén összesen 4.000.000,-Ft. 


A betervezett összegből a pályázat időtartama alatt 2018. február 01. és 2021. november 31. 
között projektszinten összesen 38 hónap időtartamban történik ösztöndíj folyósítás (nyári 
időszakban, július-augusztus hónapokra nem). Az ösztöndíj program már a 2017-2018 tanév 
II. félévében, a 2018-2019, illetve a 2019-20 tanévben is meghirdetésre került, melyek során 
10-10 fő alap vagy középfokú oktatási intézményben tanuló HH/HHH fiatal kapott 
támogatást. 


A 2020-2021 tanévben 15 fő tanulót tudunk ösztöndíjban részesíteni. 


Az ösztöndíjfelhívásokat évente, a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül kell 
közzétenni. 


A képviselő-testületnek el kell fogadnia azon pályázati felhívást, amely alapján az 
önkormányzat által nyújtandó ösztöndíj megállapítható. 


A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 


- az ösztöndíjban részesítés alapvető feltételeit 


- az adott évben érvényes ösztöndíj folyósítás időtartamát és összegét, 


- a pályázatok benyújtásának módját, 


- a pályázat benyújtásának határidejét, 


- az elbírálás határidejét. 


Az ösztöndíjra szóló adott időszakra felhívást a polgármester közzéteszi a testületi döntést 
követő 15 napon belül, a helyi sajtóban, az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint az 
önkormányzat honlapján. 


A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
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1. A Képviselő-testület egyetért az EFOP-3.9.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán 
kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” pályázathoz kapcsolódó 
alap vagy középfokú oktatási intézményben tanuló hátrányos helyzetű tanulók 
ösztöndíjprogramjára irányuló pályázati felhívással. 


2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a pályázati felhívás közzétételére, a döntéshozatalra és a szerződés 
aláírására. 


 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Szeghalom, 2020. augusztus 13. 
  
Előterjesztést készítette: Szabó Attila 
 
 
 Macsári József 
 polgármester 
 








 Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
Iktatószám: 2-12/2020. 


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. augusztus 19-én (szerda) 08:00 órára 


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


1./ Helyi adókról szóló rendelet módosítása 
2./ Társulási megállapodás módosítása 
3./ Humán Szolgáltató Központ feladatellátási szerződés megkötése 
4./ Alapító okirat módosítása 
5./ Ruzsadent Fogászati Kft. feladatellátási szerződés módosítása 
6./ EFOP pályázatok 
7./ Bejelentések 
 
           
Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen! 
 
Szeghalom, 2020. augusztus 13.  
 


 
Tisztelettel: 


 
 Macsári József  








________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600 1300-1600 
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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. augusztus 19-i rendkívüli ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 2007. óta tagja és egyik alapítója a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak. 
Az eltelt években jelentősen átalakult mind a Társulás tagsága, mind a Társulási Tanács, mind a 
munkaszervezet. 
Jelenleg a Társulást alkotó önkormányzatok: Szeghalom, Füzesgyarmat, Vésztő, Körösújfalu, 
Bucsa, Kertészsziget, Csökmő. Az elnöki feladatot Koncz Imre, Füzesgyarmat polgármestere látja 
el. A társulás törvényes működését dr. Blága János, Füzesgyarmat jegyzője biztosítja az elmúlt év 
óta. A Társulás által ellátott legnagyobb jelentőségű, jórészt egyedüli feladat az Egységes Szociális 
Intézmény fenntartása, aminek könyvelési feladatait 2019. január 1. napjától a Füzesgyarmati 
Polgármesteri Hivatal látja el.  
A tényleges állapot szerint valójában minden tevékenység Füzesgyarmaton történik. Indokolt a 
valós helyzethez hozzáigazítani a Társulás Alapító Okiratát, amelyet önkormányzatunk korábban 
már kezdeményezett is. Ennek módja az, hogy a székhely Füzesgyarmat lenne, és ebből 
következően a munkaszervezeti feladatokat Füzesgyarmaton látnák el. 
A Társulás a mellékelt előterjesztéssel élt, amely a fentebb vázolt helyzetet rendezi. 
A székhely megváltoztatására a 2020. szeptember 1. napja célszerű 
 
HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Szeghalom Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének, továbbá 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ban foglalt 
rendelkezéseinek megfelelően elkészített Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási 
Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. melléklete szerinti, annak egységes szerkezetű 
változatát jelen határozat második melléklete szerinti tartalommal 


jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntését küldje meg a Társulás részére, 
továbbá felhatalmazza a Társulási Tanácsba delegált polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 
A Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban dolgozó – a Társulás által fizetett, és a Társulás 
munkaszervezeti feladatait ellátó – köztisztviselő áthelyezése indokolt a Füzesgyarmati 
Polgármesteri Hivatalba. 
 
Szeghalom, 2020. 08. 10. 
 
Az előterjesztést készítette: 
dr. Pénzely Erika      
 
                        


                                                                      Macsári József 
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1. melléklet 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 


módosító okirat 
2020…… 


 
A Szeghalom Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása az alábbiak szerint 
módosul:  
 
1. A társulási Megállapodás I. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  
„2. A Társulás székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.” 
 
2. A Társulási Megállapodás I. fejezet 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  
„8) A Társulás tagjai. azok székhelye és lakosságának száma: 2020. január 01-én: 25.976 fő 
 


Tagok Képviseli Székhely Lakosság 
száma/fő 


Bucsa Község 
Önkormányzata 


Kláricz János 
polgármester 


5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 2137 


Csökmő Község 
Önkormányzata 


Nagy Tibor 
polgármester 


4145 Csökmő, Kossuth u. 109. 1875 


Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 


Koncz Imre 
polgármester 


5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 5635 


Kertészsziget 
Község 
Önkormányzata 


Csordás László 
polgármester 


5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. 366 


Körösújfalu Község 
Önkormányzata 


Szabó Csaba 
polgármester 


5536 Körösújfalu, Fő u. 14. 421 


Szeghalom Város 
Önkormányzata 


Macsári József 
polgármester 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 


8837 


Vésztő Város 
Önkormányzata 


Karakas Anikó 
polgármester 


5530 Vésztő, Kossuth u. 62. 6705 


 
3. A Társulási Megállapodás VII. fejezete helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 
„A Társulás munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtása, szervezése) 
Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatala (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) látja el 2 fő 
köztisztviselő részvételével. Az ügyviteli feladatok ellátásának részletes szabályait a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.” 
 
4. A Társulási Megállapodás IX. fejezete 2. pont 6. alpont helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 
„A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanácsának elnöke, távollétében vagy 
akadályoztatása esetén az alelnök és a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal, Társulási Tanács által 
megbízott köztisztviselője gyakorolja. 
 
5. A Társulási Megállapodás X. fejezetének 1. mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 
„A Társulás bevételeivel kiadásaival kapcsolatban, a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulási Tanács a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.” 
 







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


  Péntek 800-1200 nincs 


6. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett szabályait jelen módosító okirat nem 
érinti.  
 
Füzesgyarmat, 2020. július 13. 


Koncz Imre 
elnök 
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   SZEGHALOM KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 


TÁRSULÁS 
 


TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 


 
A 2011. évi CLXXXIX. Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény IV. fejezetében 
foglaltak alapján a Társulást alkotó települések társulást hoznak létre annak érdekében, hogy 
kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá. Az 
önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik 
célszerű és optimális felhasználásával biztosítják a magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. 
Testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötnek. 
 


I.  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 


 
1. A Társulás neve: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás). 
 
2. A Társulás székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 


 
4)  A Társulás működési területe: A kistérséget alkotó 2.) pontban felsorolt települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
5)  A Társulás bélyegzője: „Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása” felirattal ellátott 
körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 
 
6)  Jogállása: A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
7)  Képviseletre jogosult: A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén 
alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulás Tanácsa által megbízott polgármester látja 
el. 
 
8) A Társulás tagjai. azok székhelye és lakosságának száma: 2019. január 01-én: 25.976 fő 
 


Tagok Képviseli Székhely Lakosság 
száma/fő 


Bucsa Község 
Önkormányzata 


Kláricz János 
polgármester 


5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 2137 


Csökmő Község 
Önkormányzata 


Nagy Tibor 
polgármester 


4145 Csökmő, Kossuth u. 109. 1875 


Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 


Koncz Imre 
polgármester 


5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 5635 


Kertészsziget 
Község 
Önkormányzata 


Csordás László 
polgármester 


5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. 366 


Körösújfalu Község 
Önkormányzata 


Szabó Csaba 
polgármester 


5536 Körösújfalu, Fő u. 14. 421 



mailto:szociroda@szeghalom.hu





Szeghalom Város 
Önkormányzata 


Macsári József 
polgármester 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 


8837 


Vésztő Város 
Önkormányzata 


Karakas Anikó 
polgármester 


5530 Vésztő, Kossuth u. 62. 6705 


II.  
 


A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 


A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony 
és eredményes tevékenység érdekében jelen Társulási Megállapodásban rögzített eljárásban és 
módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, 
(hatásköreit):  


(1) területfejlesztés,  
a) kistérség- fejlesztés program tervek elkészítése,  
b) kistérségi pályázatok készítése,  
c) pályázatok, támogatási igények összehangolása,  
d) turizmus fejlesztés  
e) infrastruktúra kiépítése, fejlesztésében közreműködés.  
f) külföldi kistérségekkel nemzetközi kapcsolat létesítése 
 


(2) szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás (Intézményi keretek közt) 
a) szociális és gyermekjóléti  szakszolgáltatások 


 b) személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátás 
 c) gyermekjóléti alapellátás 


 
   (3) egészségügyi feladatok 
 


a) a háziorvosi ügyelet kistérségi szintű ellátása  
 
   (4) szolgáltatás-szervezési feladtok,  
 


a) pályázatfigyelés 
b) térségi/települési eseménynaptár összeállítása,  
c) kistérségi rendezvények megszervezése,  


 


A Társulás az II. fejezet (1) – (4) pontban meghatározott feladatellátása során  


- szakmai és komplex program előkészítő, javaslattevő,  
- programmenedzselő,  
- koordináló,  
- döntést hozó,  
- a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat.  
 


III.  
 


TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 
 


A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 
 
1) A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy: 
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- milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához, 
- milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése 


indokolt, 
- fel kell kutatni a szóba jöhető állami, külső és helyi forrásokat, 
- vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges 


eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival 
számba kell venni, 


- a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, az 
érdekeket össze kell hangolni, 


- a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni. 
 


 
2) A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során: 


 
- figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a 


szükséges hiánypótlásokat teljesíti), 
- gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések 


megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről, 
- a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok 


lebonyolításáról. 
 


3) A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos 
működtetést kíván, a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi. 


 
4) A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: 


 
- komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,  
- a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása 


céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja. 
 


Ágazati feladatok 
 


1.Területfejlesztési feladatok 


 
A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok 
területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési 
elképzeléseit. Ennek keretében: 
 


1) Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait. 
 


2) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását. 


 
3) Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. 


 
4) A kistérségi programok figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett 


központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási 
kérelmekkel kapcsolatban. 
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5) Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei és a regionális szervezetekkel a 


saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására. 
 


6) Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, 
különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. 


 
7) Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek 


kezelésében. 
 


8) Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok 
megvalósításához. 


 
9) Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel 


rendelkező szervezeteknél. 
 


10) Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – 
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 


 
11) Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal. 


 
12) Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 


 
2.Egészségügyi feladatok 


 
A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése. A 
központi ügyelet székhelye: 5520 Szeghalom, Ady E. u 1/b. 
 


3. Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok  
 
1) Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
feladatainak ellátását a Társulás intézménye útján látja el.  
 
2) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a szociális alap- szakosított 
intézményi, gyermekjóléti feladatok ellátására 2007. július 1- től létrehozta a Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményét, amely önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
Ellátja a társult települések, közigazgatási területén az Intézmény Alapító okiratában foglalt 
szociális alapszolgáltatások és szakosított szolgáltatásokat. 
 
3) Társulási Tanács minden év április 01-ig elfogadja és határozatában rögzíti, „a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról készített önköltség összegét, azok igénybevételét, valamint a 
fizetendő térítési díjakat. Az erről szóló rendeleti szabályozásra a Társulás az Szeghalom Város 
Önkormányzatát jelöli ki. 
 
4) A Társulás összehangolja a kistérségben a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátásokat 
valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket. 
 
5) A Társulás szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 
 
6) A Társulás szociális és gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be. 
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7) A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi 
szakemberei számára. 


 
4. Belső ellenőrzési feladat 


 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, mint fenntartó, minden évben köteles megszervezni az 
általa fenntartott Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény belső ellenőrzését. Melynek 
részeként a Társulási Tanács dönt a belső ellenőrzési ütemterv tartalmáról és annak jóváhagyásáról 
valamint kiválasztja az ellenőrzést lebonyolító külső szolgáltatót. 
 


IV.  
 


A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 
 


1.A tagsági jogviszony keletkezése 
 


1) Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei minősített többséggel döntenek és 
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. Társuláshoz való csatlakozási szándékról 
legalább hat hónappal korábban a képviselő testületnek minősített többséggel kell dönteni. 


 
2) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulást alkotó tag önkormányzatok képviselő testületei 
minősített többséggel hozzájárultak Csökmő Község, társuláshoz történő csatlakozásához 2013. 
július 01-jei hatállyal.  


 
 


1. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi 
kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön 
többlet finanszírozását érintő döntéseket. 


 
2. A tagsági jogviszony megszűnése 


1)A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó minősített 
többséggel hozott határozata megküldésével a naptári év utolsó napján kiléphet. A kilépésre 
vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás Elnökének írásban 
bejelenteni, aki azt a Társulás tagjaival haladéktalanul közli 
 
2)A Társulási tagság megszűnik, 


 
- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 
- ha a társulási tagság a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező települések 


képviselő-testületei minősített többséggel meghozott határozatukkal megerősítik 
- törvény erejénél fogva 
- jogerős bírósági döntés alapján 


 
 
3)Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg a tag, vagy a fenntartásában működő intézmény 
visszatérítendő támogatásban részesült, és a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, illetve olyan 
támogatásban részesült, amelynek felhasználását magasabb jogszabály meghatározott időtartamhoz 
köt. 
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3. A Társulás tagnyilvántartása 


 
1)A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog 
megállapításának alapja is. 
 
2)A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: 
 


- az önkormányzat megnevezését, székhelyét, 
- belépés időpontját, 
- az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként kapott összeget, 
- a tagság megszűnésének időpontját, 
- a szavazati jogosultságot és mértékét. 


 
4. A Társulás szervei 


 
1. Társulási tanács 
2. Elnök 
3. Alelnök 
4. Bizottság 
5. Jegyzői kollégium 
6. Társulás Intézménye 


a)   Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti  Intézmény  
 


5. Társulási Tanács 
 


A Társulás vezető szerve a Társulás Tanácsa. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő 
testületei által delegált tagok. Az önkormányzatok választási ciklusának idejére a Tanács saját tagjai 
sorából elnököt választ. Ha a Tanács tagja, a polgármester akadályoztatva van, a Tanácshoz külön 
megbízás, illetve felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere jár 
el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és 
kötelességeivel. A Tanács tagja a mindenkori polgármester, saját és az alpolgármester egy időben 
történő akadályoztatása esetén az adott település képviselő-testülete határozza meg a helyettesítő 
személyét.  
 


6. Társulás Elnöke 


Az elnököt a Társulási Tanács alakuló ülésén, saját tagjai sorából, titkos szavazással, minősített 
többséggel, az önkormányzati ciklus idejére választja meg. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok 
legalább 1/4-ének szavazata szükséges. Minősített többség szükséges a társulási tanács hatáskörébe 
utalt választáshoz. A minősített többséghez kettő együttes feltételnek kell teljesülnie. 


a) Legalább annyi tag igen szavazata, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak 2/3-
át  


és 


b) Legalább annyi tag igen szavazat, ami eléri az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét  
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A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás alelnöke látja el.  


 
Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza 
meg. 
 


7. Társulás Alelnöke 
 
A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából alelnököt 
vagy alelnököket választ. Az alelnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás 
alelnökének megválasztásához a Társulási Tanács összes szavazata alapján számított minősített 
többség szükséges. 
 


8. Jegyzői Kollégium 
 


1) A Jegyzői Kollégium a Társulás szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint 
a Tanács döntéseinek végrehajtását segítő szerve.  
 
2) Tagjai a társult önkormányzatok jegyzői. A Jegyzői Kollégium munkáját a tagjai közül 
választott elnök irányítja. 
 
3) A Jegyzői Kollégium vezetője, illetve társult települések jegyzői tanácskozási joggal vesznek 
részt a Társulási Tanács ülésén.  
 


9. Pénzügyi Bizottság 
 
 
1) A Társulás tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésére feljogosított szerve a Pénzügyi 
Bizottság. A Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 főből áll, elnökét és tagját a Társulási Tanács 
saját tagjaiból választja.  
 
2) A bizottság elnökére és két tagjára a Tanács bármely tagja írásban javaslatot tehet. A 
javasolt személynek az adott szakterületen gyakorlattal és kiemelkedő szakmai tudással kell 
rendelkeznie. A Pénzügyi Bizottság tagja csak az lehet, akit a Tanács minősített többségű 
szavazatát megszerzi. A választás titkos szavazással történik.  
 
3) A bizottság tagja nem lehet a Társulás elnöke. A Pénzügyi Bizottság elnöke, más a Társulás 
keretein belül működő állandó vagy eseti bizottság elnöke nem lehet.  
 


V.  
 


DÖNTÉSHOZATAL MÓDJA 
 
1) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki a döntéseit a Társulási tanács ülésein 
hozza. A Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok felével rendelkező 
képviselő jelen van. Minden Társulási Tanács tagot egy szavazat illet meg. A Tanács a döntéseit 
minősített többséggel hozza meg.  
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2) Amennyiben valamelyik Társult tag önkormányzat egy adott projekt megvalósításában, vagy egy 
feladat ellátásában nem kíván vagy nem tud részt venni, abban az esetben a Társulás nem hozhat 
olyan döntést ami a részt nem vevő önkormányzatra kötelező erővel bírna. 
 
3) A Társulási Megállapodás elfogadásához, módosításához a társulást alkotó minden 
önkormányzat  képviselő-testületének,  minősített többséggel meghozott döntése szükséges.  


 
VI. 


 
A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYE 


 
 Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
 


1) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a szociális alap- szakosított 
intézményi, gyermekjóléti feladatok ellátására 2007. július 1- től létrehozta a Szeghalom 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményét, amely önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv. Ellátja a társult települések közigazgatási területén az intézmény 
Alapító okiratában foglalt szociális alap és szakosított szolgáltatásokat. 
 


2) Az Intézmény alapítója és fenntartója Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás. Intézmény 
vezetésért az irányítási joggal rendelkező intézményvezető a felelős, aki felett a munkáltatói 
jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja. 


 
3)  Székhelye: Szeghalom, Kossuth utca 18. 


 
4) Az Intézmény részletes feladatait, működésével megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket 


az Intézmény Alapító Okirata és a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
 


VII. 
 


TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETI FELADAT ELLÁTÁSA 
 
A Társulás munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtása, szervezése) Szeghalom 
Város Polgármesteri Hivatal (5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12.) látja el 2 fő köztisztviselő 
részvételével. Az ügyviteli feladatok ellátásának részletes szabályait a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza.  
 


VIII.   
 


A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI- ÉS KÖTELESSÉGEI 
 


1. A Társulás tagjának jogai 
 


1) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a 
Társulás szervezetének kialakításában. 


 
2) Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 


 
3) Teljes joggal képviseli a tanács ülésein a saját önkormányzata érdekeit. 


 
4) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 
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5) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és 


információit. 
 


6) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 
 


7) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 
 


8) A tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből 
(alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi stb.). 


 
9) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a 


Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására. 
 


10) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, 
felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 
napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba. 


 
11) A Társuláson belül egy-egy kérdésben, kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi 


vélemény rögzítésére és képviseletére, 
 


12) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 
 


2. A társulás tagjainak kötelességei 
 


1) A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása. 
2) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 


társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 
3) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 
4) A Társulás határozatainak végrehajtása. 
5) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás vezetőjével való 


egyeztetése, illetve a társulással való közlése. 
6) Befizetési kötelezettségek teljesítése. 
7) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és 


információk továbbítása a Társuláshoz. 
 


8) A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések 
teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 


 
IX. 


 
A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 


 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás saját vagyonnal rendelkezik, mely felett a vagyonkezelői 
jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Társulási Tanácsa a tulajdonában lévő és a kezelésbe adott 
vagyonnal önállóan gazdálkodik. Kötelezettség vállalásra jogosult a Társulás Elnöke, mellyel 
kapcsolatos részletes szabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. Az előirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, amelyet a Társulási Tanács 
hagy jóvá. 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás feladatellátására szolgáló vagyon: 
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    - éves kötelező befizetések, 


- átvett pénzeszközök, 
- pályázati források, ingó vagyontárgyak,  
- immateriális javak, melyek nagyságát éves 
  költségvetési zárszámadása tartalmazza. 


 
1. Pénzügyi alap 


 
1) A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi alap 


létrehozását határozzák el. 
 
2) Az alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a 


Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és 
immateriális vagyon. 


 
3) A közös pénzügyi alap elősegíti: 
 


- az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik hatékonyabb 
felhasználását,  


- egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb elérését, 
- települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik hatékonyabb 


felhasználását. 
 
4) Lehetővé teszi, hogy a Társulás és annak pénzügyi alapja működésének ideje alatt a tagsági 


időtartamra átadott hozzájárulásból képzett közös alapból az alap tagjai a tanács rendelkezése 
szerint: 


 
- az alap forrását, forrásának meghatározott részét együttesen felhasználhassák, 
- tervezett céljaik megvalósításához vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő támogatást 


kaphassanak. 
 
5) A közös pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően 


felhasználni nem lehet. 
 
6) Pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése  


 
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) nem teljesítése esetén irányadó eljárás menete:  
  - A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban rögzített fizetési határidőt követő 
30. napon a Társulás, fizetési felszólítást küld a kötelezettségvállalást nem teljesítő 
önkormányzatnak.  
  - A fizetési felszólítást követő 30 napon belül az önkormányzat fizetési halasztást, 
részletfizetést kérhet a Társulási Tanácstól, megalapozott indoklással alátámasztva.  
-  A halasztási, részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi Bizottsága, soron 
következő ülésén elbírálja s javaslatot tesz a Társulási Tanácsnak a kérelem teljesítésére 
vagy elutasítására.  
- Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás és a részletfizetés nem teljesítése 
esetén a Társulás, azonnali beszedési megbízást nyújt be a kötelezettségvállalást nem 
teljesítő önkormányzat  számlavezető pénzintézetéhez.  


 
2. A pénzügyi alap forrásai 
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1) Kötelező befizetés 
 
a) A Társulási Tanács minden évben az éves költségvetés tervezésekor határozatban dönt az adott 


évre vonatkozó – tag települések által fizetendő -  érdekeltségi hozzájárulás összegéről, mely 


összeget az adott év költségvetési tervezésében szereplő lakosság szám után minden tag 


önkormányzat, két részletben: - az első részletet: március 30-ig; - a második részletet: 


szeptember 30-ig befizet a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás számlájára.  


 
b) A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege. 


 
2) Saját elhatározáson alapuló befizetés 


 
- a tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrása meghatározott időre szóló átengedése, 


maghatározott idejű forrásátadás a Többcélú Társulás feladatai forrásai és fizetési 
kötelezettsége teljesítése érdekében. 


 
3) Egyéb: 


 
- állami támogatás, hozzájárulás, 
- állami pályázati forrás, 
- gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 
- a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott 


évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, 
- az alapból kihelyezett összeg hozadéka. 


 
4) Az alapban az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami vagy garantált 1 évnél nem 


hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet befektetni. 
 


5) Az alapba elhelyezett kötelező befizetés után kamat nem jár. 
 


6) A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanácsának elnöke, távollétében vagy 
akadályoztatása esetén az alelnök és a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal, Társulási 
Tanács által megbízott köztisztviselője gyakorolja. 


 
3. Az alap működése 


 
1) A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján éves költségvetést készít. 
A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési 
határozatban állapítja meg. A Társulási Tanács az munkaszervezeti feladatokat ellátó 
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a többcélú kistérségi társulás költségvetésének 
végrehajtásáról.  
 
 
2) A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el. 
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3) Az alap kezelése, az alap felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Tanács 
feladata. Ennek körében a Tanács: 


 
- meghatározza a befizetések összegét, idejét, 
- gondoskodik az alapban lévő pénzek kezeléséről, 
- az alap fel nem osztható tőkéjét évenként %-osan meghatározza, 
- meghatározza a közös alapból finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat, fejlesztési 


célokat, 
- elbírálja a konkrét támogatási igényeket, 
- odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél megjelöléssel, 
- dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszaterítendő 


támogatások folyósításának részletes szabályait és visszafizetés feltételei és szabályait, 
- pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad. 


 
4) A gazdálkodás jogszerűségét 3 tagú pénzügyi bizottság ellenőrzi. Tagjait a Társulási Tanács 


választja meg, a Társulási Tanács tagjai közül a választásra vonatkozó, e megállapodásban 
rögzített szabályok szerint. Az pénzügyi bizottság jelentése mellett a Tanács elnöke évente 
írásban minden tagnak beszámol az alapban lévő pénz felhasználásáról, a gazdálkodó 
szervezet gazdálkodásáról, a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatások 
felvételéről és törlesztéséről, az alapból teljesített közös célú kiadásokról, az alap teljes 
működéséről. 


 
4. A Tanács döntéshozatali szabályai az alap felhasználása során 


 
1) A döntéshozatalnál az általános tanácsi döntéshozatali szabályok szerint kell eljárni. 


 
2) A Tanács döntéshozatalából kizárt az a tag, aki éves kötelező befizetési kötelezettségét nem 


teljesítette. 
 


5. A közös pénzügyi alap ügyviteli szabályai 
 


1) A Tanács elnöke, illetve az ügyvitellel megbízott, a pénzügyi alap kezelésével kapcsolatban 
az alábbi feladatokat látja el: 


 
- elvégzi a szükséges összesítéseket és elemzéseket, 
- elkészíti az alap felhasználásával kapcsolatos beszámolót, 
- gondoskodik a pénzügyi alap alszámla könyveléséről, a pénzforgalom lebonyolításáról, 
- vezeti a szükséges nyilvántartásokat (tagnyilvántartás, stb.). 


 
2) A pénzügyi alap pénzforgalmára és kezelésére a hatályos pénzügyi rendelkezések az 


irányadók. 
 


6. A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése 
 


1) Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó 
részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös 
beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel 
megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg. 


 
2) Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, és 


visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, 
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úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét 
nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok 
szerint nyílik meg. 


 
3) A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési 


pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal és az 
alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege. 


Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács döntése 
alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl: közös tervek készítésének költségei, 
közös kiadványok költsége stb. 


X. 
 


A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI RENDJE 
 
A Társulás bevételeivel kiadásaival kapcsolatban, a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulási Tanács a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. 
 
Törvényességi felügyeletet a Békés Megyei Kormány Hivatal (5600 Békéscsaba József Attila u. 2-
4.) látja el 
 


XI. 
 


TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS KIVÁLÁS 
 


A Társulásból történő kilépési szándékot az érintett település képviselő testületének legalább hat 
hónappal korábban jeleznie kell a Társulás Elnökének, aki erről tájékoztatja Társulási Tanácsot, ezt 
követően a Tanács minősített többséggel dönt a kizárásról. 
 


XII.  
 


A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 


1) A Társulás megszűnik, ha: 
 


- annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testület minősített határozattal kimondja, 
- ha a társulásban és az alapban csak egy tag marad. 


 
2) A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a 


tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a 
végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. 


 
3) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási 


szerződésben osztják fel. 
 


4) A felosztás elvei a következők: 
 


- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat 
létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 
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- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz 
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az 
önkormányzatot. 


 
5) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem 


történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását 
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. 


 
6) A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, 


ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott 
fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a 
közfeladat ellátását biztosítja. 


 
7) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 


feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos 
működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése 
feltételeiben állapodnak meg. 
 


8) Egyebekben a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 


XIII.  
 


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 


1) Jelen megállapodás Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa 44/2017 (X.18) 
Társulási Tanácsi Határozatával elfogadta.  Valamennyi társult önkormányzat képviselő-
testületének jóváhagyó döntését követően 2020. szeptember 01. napjától lép hatályba. 


 
2) A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás 


kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 
 


3) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ 
rendelkezései az irányadók. 


 
 





		1.Területfejlesztési feladatok
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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. augusztus 19-i rendkívüli ülésére 
 


 
Mint ismeretes, a gyermekfogászati ellátást a Ruzsadent Fogászati Kft. látja el. dr. Ruzsa Ilona 
fogorvos gyermeket vár, így hosszabb idejű távolléte várható. 
Helyettesítésről saját maga köteles gondoskodni. Ezt a feladatot a közöttük levő megállapodás 
alapján dr. Rummel Ottó látja el, így lesz ez a gyermekfogászat kapcsán is. 
A doktornő kérése az, hogy az Önkormányzat és a közötte élő feladat-ellátási szerződést 
módosítsuk azért, hogy a gyermekfogászati rendelés helyettesítése ne Rummel dr. rendelőjében,  
hanem a gyermekfogászati rendelőben történjen. 
A kérésnek nincs akadálya azzal, hogy dr. Rummel Ottó kizárólag gyermekfogászati teendők 
kapcsán használhatja a hivatkozott rendelőt. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
A Ruzsadent Fogászati Kft és Szeghalom Város Önkormányzat között létrejött feladat-ellátási 
szerződés 6. pontját módosítja, a helyettesítés helyszíne a gyermekfogászati rendelő. A 
rendelőben kizárólag a gyermekfogászati tevékenység látható el. 
 
 
 
 


FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 


módosítása 
 
amely létrejött  
egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. – 
továbbiakban: Önkormányzat – képviseli: Macsári József polgármester),  
másrészről: RUZSADENT Fogászati Kft. (székhely: 5700 Gyula Sittye u. 28/a képviseli: 
dr. Ruzsa Ilona – továbbiakban Szolgáltató –) között a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 
1.) Felek a közöttük 2018. október 24-én kelt feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint 


módosítják: 
2.) A szerződés 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


„6) A Szolgáltató helyettesítéséről saját maga gondoskodik, és külön megállapodás 
szerint helyettesítési díjat fizet. Ebben a tárgykörben minden költség a Szolgáltatót 
terheli. A helyettesítést dr. Rummel Ottó látja el a helyettesített szolgáltató 
rendelőjében eseti megállapodás alapján.” 
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3.) Jelen módosítást Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ___/2020.(.) 
számú határozatával jóváhagyta. 
 


4.) Egyebekben a feladat-ellátási szerződés nem változik. 
 


A felek a szerződés áttanulmányozása után, mint akaratukkal megegyezőt aláírják. 
 
 
Szeghalom, 2020. 08. 04. 
 
 
 
Az előterjesztés készítette: 
 
dr. Pénzely Erika        
 
 
 
 
                                                                                                 Macsári József 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


Előterjesztés  
 


a Képviselő-testület 2020. augusztus 19-i rendkívüli ülésére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2020. évi XXXII. tv. arról rendelkezett, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1. napjától munkaviszonnyá alakul, vagyis ezen 
intézményben dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnik. 
A szükséges és a törvényben előírt munkajogi lépéseket megtettük. 
A hivatkozott törvény előírja, hogy a változásokat az intézmények alapító okiratain 2020. augusztus 
31-ig át kell vezetni. 
 
Ezért az érintett két intézményünk – Művelődési Központ és Könyvtár – alapító okiratait 
módosítani szükséges. 
 
 


1. Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Önkormányzat a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ Szeghalom 
Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, figyelemmel a 2020. évi XXXII. törvény3. § (8) 
bekezdésére: 
 
 


MÓDOSÍTÓ OKIRAT 


 A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ Szeghalom a Szeghalom Város Önkormányzatának 
Képviselő Testülete által 2019. február …... napján kiadott  alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011 évi CXCV. törvény 8/A. §–a alapján valamint a Képviselő-testület …/(...)  számú 
határozatának figyelembevételével a következők szerint módosítom: 


1. Az alapító okirat 5.1 pontja helyébe - mely a módosított okirat 1.1. pontja - a következő 
rendelkezés lép: 
 


„1.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
 Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg a munka törvénykönyvéről szóló 


2012. évi I. törvény alapján az egyéb jogszabályokra is tekintettel. Felette az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 


 
 


2. Az alapító okirat 5.2 pontja helyébe - mely a módosított okirat 2.1. pontja - a következő 
rendelkezés lép: 
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„2.1. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 


 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 Munkavállaló a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az 
irányadó 


2 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 


kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény 


 
 


 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 


Kelt: Szeghalom, 2020. augusztus 19. 
 


Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) a Művelődési, 
Sport- és Szabadidő Központ Szeghalom alapító okiratát a következők szerint adom ki: 


1. ............................................................................................................... A 
költségvetési szerv 


megnevezése, székhelye, telephelye 
 


1.1. ....................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv 


1.1.1. ..................................................................................................................... megn
evezése: Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ Szeghalom 


1.2. ....................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv 


1.2.1. ..................................................................................................................... székh
elye: 5520 Szeghalom, Tildy u. 30. 


1.2.2. ..................................................................................................................... telep
helyei: 


 telephely megnevezése telephely címe 
1 Városi Sportcsarnok és Sporttelep 5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 3. 
2 Várhelyi Tábor 5520 Szeghalom 01109/11 hrsz. 
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2. ............................................................................................................... A 
költségvetési szerv 


alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 


2.1. ....................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.05.01. 


3. ............................................................................................................... A 
költségvetési szerv irányítása, felügyelete 


3.1. ....................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv irányító szervének 


3.1.1. ..................................................................................................................... megn
evezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 


3.1.2. ..................................................................................................................... székh
elye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


3.2. ..................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv fenntartójának 


3.2.1. .....................................................................................................................  
megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 


3.2.2. ..................................................................................................................... székh


elye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 


 


 


4. .............................................................................................................................. A 


költségvetési szerv tevékenysége 


4.1 ..................................................................................................................... A 
költségvetési szerv közfeladata:  


 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény alapján helyi 
közművelődési tevékenység ellátása. 


4.2 ..................................................................................................................... A 
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 


 szakágazat száma szakágazat megnevezése 


1 932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 
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4.3 ............................................................................................................................................ A 
költségvetési szerv alaptevékenysége: 


 Alaptevékenységében ellátja a város közművelődésével kapcsolatos feladatokat, a 
közösségi színterek működtetését, kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezését. Továbbá üdülői szálláshely szolgáltatást biztosít.  


 Szabadkapacitása terhére ingatlan és reklámfelületbérbeadást biztosít az igényeknek 
megfelelően. 


  
4.4 ............................................................................................................................................ A 


költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
3 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
4 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
5 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
6 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
7 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
8 082093  Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
9 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
10 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
11 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 


4.5 ............................................................................................................................................ A 
költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szeghalom város közigazgatási határa. 
 


5 .............................................................................................................................................. A 


költségvetési szerv szervezete és működése 


5.1 ............................................................................................................................................ A 
költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 


 Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény alapján az egyéb jogszabályokra is tekintettel. Felette az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 


 
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 


 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 Munkavállaló a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az 
irányadó 


2 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 


kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 
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2. Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Önkormányzat a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, figyelemmel a 2020. évi 
XXXII. törvény 3. § (8) bekezdésére: 
 


MÓDOSÍTÓ OKIRAT 


 A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény a Szeghalom Város 
Önkormányzatának Képviselő Testülete által 2019. február …... napján kiadott  alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 8/A. §–a alapján valamint a Képviselő-testület 
…/(...)  számú határozatának figyelembevételével a következők szerint módosítom: 


1. Az alapító okirat 5.1 pontja helyébe - mely a módosított okirat 1.1. pontja - a következő 
rendelkezés lép: 
 


„1.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
 Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg a munka törvénykönyvéről szóló 


2012. évi I. törvény alapján az egyéb jogszabályokra is tekintettel. Felette az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 


 
 


2. Az alapító okirat 5.2 pontja helyébe - mely a módosított okirat 2.1. pontja - a következő 
rendelkezés lép: 
 


„2.1. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 


 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 Munkavállaló a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az 
irányadó 


2 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 


kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény 


 
 


 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 


Kelt: Szeghalom, 2020. augusztus …... 
 
Szeghalom, 2020. 08. 04. 
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Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény alapító okiratát a következők szerint 
adom ki: 


1. ................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv 


megnevezése, székhelye, telephelye 


1.1. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv 
1.1.1. ..................................................................................................................... megn


evezése: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 


1.2. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv 
1.2.1. ..................................................................................................................... székh


elye: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 2. 
1.2.2. ..................................................................................................................... telep


helye(i): 
 telephely megnevezése telephely címe 
1 Kiállítóhely 5520 Szeghalom, Tildy utca 14. 


2. ................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv 


alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 


2.1. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. 07. 01. 


2.2. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 


 megnevezése székhelye 


1 Szeghalom Város Önkormányzata Nagy 
Miklós Városi Könyvtára 


5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 6. 


2 Sárréti Múzeum 5520 Szeghalom, Tildy u. 14. 


3. ................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.1. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. ..................................................................................................................... megne


vezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. ..................................................................................................................... székhe


lye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


3.2. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. ..................................................................................................................... megne


vezése:Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.2.2. ..................................................................................................................... székhe


lye:5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 


 


4. ................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv tevékenysége 


4.1. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései szerint gondoskodik a városi 
nyilvános könyvtári ellátásról, a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos 
gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásról, tudományos feldolgozásáról és 
publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a közművelődési és 
közgyűjteményi feladatok ellátásáról.  


4.2. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 


 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 


4.3. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv alaptevékenysége:A Könyvtár a Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, 
feltárja, megőrzi, gondozza, rendelkezésre bocsájtja, és a helyi igényeknek megfelelően 
alakítja. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumjairól, 
szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak szolgáltatásainak elérését. Részt vesz a 
könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.  
Múzeumi gyűjteményi tevékenység keretében folyamatosan feltárja és gyarapítja a kulturális 
javak gyűjteményét, feldolgozza, publikálja azt és ellátja az összefüggő közönség kapcsolati 
feladatokat, kiállításokat és tárlatokat szervez.  


4.4. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
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funkciószám  
 


1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása 
3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
4 082044 Könyvtári szolgáltatások 
5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 


 
4.5. ........................................................................................................................................... A 


költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szeghalom város közigazgatási területe. 
 
 
 
 


5. ................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv szervezete és működése 


5.1. ..................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-
testület bízza meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján az 
egyéb jogszabályokra is tekintettel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 


 


5.2. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 


 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az 
irányadó 


2 
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 


kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény 


 
 
 
 
 
 
Az előterjesztés készítette: 
 
dr. Pénzely Erika       
 
                                                                                                 Macsári József 





		MÓDOSÍTÓ OKIRAT

		MÓDOSÍTÓ OKIRAT
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ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2020. augusztus 19-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletünk módosításáról szóló 
előterjesztést és annak 


Indokolását 


A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXXVI. tv. 4.§ (1)-(2) 
bekezdései hatályon kívül helyezték azokat a rendelkezéseket, amelyek lehetővé tették 
önkormányzatunk számára a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó után 
fizetendő adó megállapítását. Mint emlékezetes, ezt az adót 2018. januártól vezettük be törvényi 
felhatalmazás alapján 8.000 Ft/m2 mértékben. Az ebből származó éves adóbevétel mintegy 2 millió 
Ft. A hivatkozott törvény megszüntette ezen adótárgy adóztatásának lehetőségét. Ezért a helyi 
rendeletbe foglalt szabályozást hatályon kívül kell helyezni.  
 
HATÁSVIZSGÁLAT : A rendelet megalkotása a törvényi előírásra tekintettel kötelező, elmaradása 
mulasztásos törvénysértést okozna. Az időarányosnál több adót befizető plakáttulajdonosok 
számára adóhatóságunk visszatéríti az adót. A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
Kérem a rendelettervezet elfogadását! 
 
Szeghalom, 2020. 08. 11. 
 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző                                                                            


 


                                                                                                             Macsári József  








 
Szeghalom Város Polgármesterétől 
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Előterjesztés 


 
Szeghalom Város Képviselő Testülete 2020. augusztus 19-én tartandó ülésére 


 
Tárgy: Pályázati felhívás elfogadása a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek„ című EFOP-1.5.3-16-2017-00113 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 


„Humán közszolgáltatások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” című, EFOP-1.5.3-16-
2017-00113 kódszámú pályázat keretein belül Szeghalom település esetén lehetőség van középfokú 
oktatási intézményben tanulóknak a támogatására. 


Az ösztöndíj programhoz rendelt forrás Szeghalom esetén 3.000.000,-Ft. 


A betervezett összegből a pályázat időtartama alatt 2018. február 01. és 2021. január 31. között 
projektszinten összesen 30 hónap időtartamban történik ösztöndíj folyósítás (nyári időszakban, július-
augusztus hónapokra nem). Az ösztöndíj program már a 2017-2018 tanév II. félévében, a 2018-2019, 
illetve a 2019-2020 tanévben is meghirdetésre került, melyek során 10-10 középfokú oktatási 
intézményben tanuló fiatal kapott támogatást. 


A 2020-2021 tanév I. félévében szintén 10 fő középfokon tanuló pályázó támogatható maximálisan. 


Az ösztöndíjfelhívásokat évente, a képviselő-testületi döntést követő 30 napon belül kell közzétenni. 


A képviselő-testületnek az ösztöndíj program esetében el kell fogadnia azon pályázati felhívást, amely 
alapján az általa nyújtandó ösztöndíj megállapítható. 


A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért az EFOP-1.5.3-16-2017-00113 kódszámú „Humán szolgáltatások 


fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” pályázathoz kapcsolódó, Szeghalom 
város területén lakó, középfokú oktatási intézményben tanulók részére a 2020-2021 tanévre 
kiírásra kerülő települési ösztöndíj pályázati felhívással. 
 


2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 


Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Szeghalom, 2020. augusztus 13. 
  
Előterjesztést készítette: Szabó Attila 
 
 
 Macsári József 
 polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2020. augusztus 19-i ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2011.évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvény mellékletei alapján a 
tagintézmények és a vezetői létszámok összehangolása vonatkozásában a Szeghalmi 
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása szükséges. A jelenlegi 
„telephelyek” intézményvezető helyettesi létszámát két főre korlátozza a 2011.évi 
CXC. törvény, viszont a tagintézmények teljeskörű feladatainak ellátásához feltétlen 
módosítani kell az Alapító Okiratban szereplő egységek megnevezését. Ahhoz, hogy 
a tagintézmények vezetői létszáma tagintézményenként egy főben legyen 
meghatározva, ahhoz ezt a módosítást feltétlen szükséges elvégezni. 
  


 
 


2. Az Alapító Okirat 1.2.pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
1.2. A költségvetési szerv 
       1.2.1. székhelye: 5520 Szeghalom, Petőfi u.1. 
       1.2.2. tagintézménye(i):  
 
 


 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 
1 Szivárvány Óvoda 5520 Szeghalom, Újtelep III. utca 15. 
2 Mesevarázs Óvoda 5520 Szeghalom, Fáy utca 12.  
3 Lurkó Bölcsőde 5520 Szeghalom, Kossuth utca 5.  


 
 
Szeghalom, 2020. augusztus 10. 
 
 
                 Macsári József 





