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Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


Iktatószám: 5983-1/2021. 
 


M E G H Í V Ó 


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


2021. június 28-án (hétfő) 15:00 órára 
összehívom. 
 


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


Napirend: 


1./ Rendeletalkotás az igazgatási szünetről 
2./ Veszélyhelyzeti tájékoztató 
3./ 1. számú gyermekorvosi körzet tartós helyettesítése 
4./ Polgármesteri Hivatal beszámolója 
5./ Pályázat beadása 
6./ ITS módosítása 
7./ Építési tilalom bejegyzése 
8./ Bejelentések  
 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2021. június 17. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2021.(VI.29.) számú önkormányzati 


rendelete 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 
elrendeléséről 
 
 


 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. tv. 232.§ (3) bekezdésben és a 232/A § (1) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben biztosított feladatkörében 
eljárva az alábbiakat rendeli el:  


 
 


1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Szeghalom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 
(továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre, valamint a Munka 
Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra. 
 
 


2.§ 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2021. évi munkarendjében 
2021. július 19-től 2021. augusztus 22-ig terjedő időszakra nyári, 2021. december 20-tól 
2022. január 2-ig terjedő időszakra téli igazgatási szünetet rendel el. 
 


3.§ 
 


A Közszolgálati Tisztviselők Napja (július 1.) munkaszüneti nap. 
 


 4.§ 
 


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
  polgármester        jegyző 
 
 
 
 





		Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

		………/2021.(VI.29.) számú önkormányzati






MIKEPÉRCSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 


ÉLŐ FORRÁS KÚTJA IDŐSEK OTTHONA 


4271 Mikepércs, Forrás tanya 42. 


eloforraskutjairoda@gmail.com 


Iktatószám: 022-19/2021. 


 


Szeghalom Város Önkormányzat 


Polgármesteri Hivatal 
5520 Szeghalom 


Szabadság tér 4-8. 


 


Macsári József 


polgármester úr részére 
  


 


 


Tisztelt Polgármester Úr! 
 


 


A Mikepércsi Református Egyházközség fenntartásában működő Mikepércsi Református 


Egyházközség Élő Forrás Kútja Idősek Otthona az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 


befogadást kapott étkeztetés/népkonyhai szolgáltatásra. 


A népkonyhai szolgáltatás keretében napi egy tál meleg ételt tudunk biztosítani azoknak a 18. 


életévüket betöltött szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem 


vesznek igénybe. 


A befogadás keretében lehetőségünk van - az Önök hozzájárulásával - településükön e 


szolgáltatás biztosítására. 


Kérem Önöket, hogy a munkatársaimmal folytatott személyes megbeszélés alkalmával 


említett osztáshoz szükséges nyitva álló helyiség megtalálásában segítsenek bennünket.  


 


Az együttműködési megállapodás megkötése, a szolgáltatás megindítása – kormányhivatali 


engedélyeztetés - miatt mielőbb esedékes. 


 


Maradok 


Mikepércs, 2021. június 10. 


 


 


 


 
köszönettel és tisztelettel: 


 


 


 
 Czapp József sk. 


 intézményvezető lelkipásztor 


















Megbízási szerződés házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítésére 
 
 


amely létrejött egyrészről 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzat  (székhely: Szeghalom Szabadság tér 4-8.) 
adószám: 15725413-2-04 
számlaszám: 10402142-50485250-54561008 
Statisztikai számjel: 15725314-8411-321-04 
Képviseli: Macsári József polgármester, 
mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 
 
valamint 
 
dr. Farkas Erzsébet vállalkozó házi gyermekorvos 
Születési név: Farkas Erzsébet 
Születési hely, idő: Szeghalom, 1944. 01.11. 
Anyja neve: Patai Erzsébet 
Lakcím: Szeghalom Árpád u. 1/1. 
Adószám: 8281333316 
Diploma kelt, száma: 174/1968. 1968. 11.30. 
Szakorvosi képesítés kelte, száma: 258/1973. gyermekorvos 
Orvosok országos nyilvántartási száma: 23956 
Számlaszám: 54000014-10002072-00000000 
mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
 
(Továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 


1. Felek kijelentik, hogy megbízási szerződést kötnek a Megbízó  kötelezettségét képező, 
a szeghalmi 1. számú gyermekorvosi körzetében a házi gyermekorvosi feladatok tartós 
helyettesítéssel történő ellátására. 
 


2. A Megbízó megbízza Megbízottat az 1. pontban rögzített házi gyermekorvosi feladatok 
ellátásával. Megbízott kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges képesítéssel és 
végzettséggel rendelkezik, és a feladat ellátását jelen szerződésben rögzített 
feltételekkel elvállalja. 


 
3. Szeghalom Város Önkormányzata kijelenti, hogy a feladat ellátása vonatkozásában 


működési engedéllyel rendelkezik. 
 


4. Megbízott kijelenti, hogy a feladatot 2021. július 1. napjától az alábbi rendelési időben 
látja el: 


- csütörtök 10-12 óra (tanácsadás) 
- csütörtök 13-16 óra  


Összesen heti 5 óraszámban. 
A rendelés helye: Szeghalom Ady u. 1/b Gyermekorvosi rendelő 
 


5. Megbízott a feladatait a vonatkozó jogszabályok betartásával személyesen látja el. A 
feladat ellátása során Felek egymással, a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási 







Hivatal Népegészségügyi Osztályával és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
együttműködve járnak el ellenőrzéseik során. 


 
6. Megbízott felelős mindazon kárért, amelyet feladatai során, vagy azzal összefüggésben 


okoz. Felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező feladatellátás 
vonatkozásában a Megbízott felelősségbiztosítási szerződést köt. 


 
7. A Megbízó vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételekről, a 


gyermekorvosi rendelő minimális alapfelszerelésének biztosításáról a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően gondoskodik, a rendelőt és az alapfelszerelést 
térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére bocsátja. Megbízó viseli a felmerülő 
rezsiköltségeket. A Megbízott vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott eszközöket 
kizárólag a szerződésben foglaltakra, rendeltetésszerűen használja. 


 
8. A Megbízó vállalja, hogy a finanszírozási szerződést Nemzeti Egészségbiztosítási 


Alapkezelővel megköti. 
 


9. Felek megállapodnak, hogy a feladat ellátásáért Megbízott díjazásra jogosult. Ennek 
összege 150.000 Ft, azaz százötvenezer Ft naponta. A díjazást a Megbízó a tárgyhót 
követő hónap 10. napjáig számla ellenében, teljesítésigazolást követően folyósít. 


 
10. Amennyiben a Megbízott a feladatellátásban akadályoztatva van, a helyettesítésről a 


Megbízó gondoskodik a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy útján. Ebben 
az esetben a Megbízottat a helyettesített napra díjazás nem illeti meg.  
 


 
11. Megbízott vállalja, hogy a jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és jelentési 


kötelezettségének eleget tesz. A jelentések egy példányát megküldi a Szeghalmi 
Polgármesteri Hivatalnak. Vállaja továbbá, hogy a Megbízottat terhelő jelentésekhez, 
beszámolókhoz, finanszírozáshoz szükséges adatokat a megadott határidőre 
szolgáltatja. 
 


12. Felek a jelen szerződést 1 évre kötik, amelyet szükség szerint (pl. jogszabályváltozás) 
felülvizsgálnak. 
 


13.  Megszűnik a szerződés – a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkeztésnek 
idejére visszaható hatállyal – ha: 
 


- Megbízott az orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi feltételnek 
nem felel meg 


- Megbízott vállalkozói tevékenysége bármilyen okból megszűnik 
- az engedélyező hatóság a működési engedélyt visszavonja, vagy a Megbízottat törlik 


az orvosi kamarai nyilvántartásból. 
 


14. Jelen szerződést Megbízott abban az esetben jogosult rendkívüli felmondással 
megszüntetni, ha a Megbízó a szerződésben, vagy a jogszabályban foglalt, a megbízás 
teljesítése szempontjából jelentős kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére ismételten 
megszegi. 


 







15. Jelen szerződést a személyes közreműködést igénybe vevő abban az esetben jogosult  
rendkívüli felmondással megszüntetni, ha 
 


- a Megbízott a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét felhívás ellenére 
ismételten megszegi, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt 
működésre vonatkozó előírásokat 


- a Megbízott veszélyezteti az egészségügyi alapellátásra vonatkozó kötelező 
önkormányzati feladat teljesítését, így különösen a rendelési időt előzetes értesítés 
nélkül csökkenti, szünetelteti. 
 


16. A rendkívüli felmondás a szerződést a címzett által történt átvételét követő hónap 
utolsó napján szünteti meg. A szerződés megszűntéig a feleket kölcsönöses terhelik a 
jelen szerződésben foglalt kötelezettségek. 
 


17. Jelen szerződést a Felek írásban, közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, a 
szolgáltatás folyamatos biztosítása mellett. 
 


18. Jelen szerződést rendes felmondással a Felek a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal három hónapos felmondási idővel jogosultak felmondani a 
kötelezettségeik folyamatos biztosítása mellett. 
 


19. Felek a szerződést közös megegyezéssel módosíthatják, ha a szerződés teljesítése során 
a szerződés megkötésekor előre nem látott feltételek következnek be. 
 


20. Felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel 
kívánják rendezni. Amennyiben a vitás kérdésekben megegyezni nem tudnak és 
jogvitára kerül sor, úgy a szeghalmi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 


21. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok irányadók. 
 


22. Jelen szerződést Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 
 


 
 
Szeghalom, 2021. 06. 15. 
 
 
 
 
 
……………………………                                           ……………………………. 
Macsári József polgármester                                             dr. Farkas Ezsébet 
közreműködést igénybe vevő                                                  Közreműködő 
 
 
Jogi ellenjegyző: 
 
 
 







…………………………… 
dr. Pénzely Erika 
jegyző 
 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző 
 
 
 
…………………………….. 
Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető 


 
 


 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2021. június 28-ai soron következő testületi ülésére 


 
 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP- ÉMOP- ÉAOP- 
KDOP- KMOP- NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú „Fenntartható 
településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált 
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektek keretében készített Szeghalom 
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata, valamint a 
Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája dokumentumokat a 67/2015 
(IX.28.) Ökt. számú határozattal elfogadta és jóváhagyta, majd a 37/2016 (III.29.) Ökt. 
számú határozattal elfogadta és jóváhagyta a módosítását is. 
 
Azonban időközben megjelent a 2021 évi XXXIX. törvény A településtervezéssel 
összefüggő egyes törvények módosításáról. A törvény előírja a településfejlesztéssel 
kapcsolatos meglévő tervek és koncepciók módosítását, valamint újak elkészítését és az 
ezekhez kapcsolódó határidőket.  
 
A 2021. évi XXXIX. törvény ismeretében Szeghalom Város Önkormányzatának indokolttá 
válik a meglévő Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (megalapozó vizsgálat, stratégia) a 
rendelet előírásainak megfelelően átdolgoztatni a törvényben előírt határidő figyelembe 
vételével, miszerint „Ha a településrendezési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia 
és településrendezési eszköz készítését a korábbi R. tartalmi követelményei alapján 2021. 
június 30-ig megkezdték és legalább az előzetes tájékoztatási szakasz megindult, az új 
koncepció, stratégia, településrendezési eszközök készítésére irányuló eljárást 2022. június 
30-ig önkormányzati döntéssel le kell zárni. A 2022. június 30-ig elkészített koncepció, 
stratégia és településrendezési eszköz 2027. június 30-ig maradhat hatályban és 
módosításukra eddig az időpontig lehetőség van.” 
 
A dokumentum az európai uniós támogatással bíró pályázatok benyújtásának 
elengedhetetlen részét képezi. 
 
 
Javaslom, hogy Szeghalom Város Önkormányzata a jelenleg hatályban lévő törvényben 
meghatározott információk birtokában indítsa el a Szeghalom Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának módosításához szükséges eljárást. 
 
 
 







Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP- ÉMOP- ÉAOP- 
KDOP- KMOP- NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú „Fenntartható 
településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált 
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektek keretében készített Szeghalom 
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata, valamint a 
Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája dokumentumokat a 67/2015 
(IX.28.) Ökt. számú határozattal elfogadta és jóváhagyta, majd a 37/2016 (III.29.) Ökt. 
számú határozattal elfogadta és jóváhagyta a módosítását is. 
 
Szükségessé vált a Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
módosítása „A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló 
2021 évi XXXIX. törvény előírásainak megfelelően. 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megindítja a Szeghalom 
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításához szükséges eljárást.  
 
 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
előterjesztést készítette: Nagy István 
 
 
Szeghalom, 2021.06.16. 
         Macsári József 
          polgármester 
 
 








 
Megbízási házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítésére 


 
 


amely létrejött egyrészről 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzat  (székhely: Szeghalom Szabadság tér 4-8.) 
adószám: 15725413-2-04 
számlaszám: 10402142-50485250-54561008 
Statisztikai számjel: 15725314-8411-321-04 
Képviseli: Macsári József polgármester, 
mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 
 
valamint 
 
dr. Abdul Gafor Farisz egyéni vállalkozó 
Születési név: 
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcím: 
Adószám: 
Diploma kelt, száma: 
Szakorvosi képesítés kelte, száma: 
Orvosok országos nyilvántartási száma: 
Számlaszám: 
mint Megbízott (Továbbiakban: Megbízott) 
 
(Továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 


1. Felek kijelentik, hogy megbízási szerződést kötnek a Megbízó kötelezettségét képező, 
a szeghalmi 1. számú gyermekorvosi körzetében a házi gyermekorvosi feladatok tartós 
helyettesítéssel történő ellátására.  
 


2. A Megbízó megbízza Megbízottat az 1. pontban rögzített házi gyermekorvosi 
feladatok ellátásával. Közreműködő kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges 
képesítéssel és végzettséggel rendelkezik, és a feladat ellátását jelen szerződésben 
rögzített feltételekkel elvállalja. 


 
3. Szeghalom Város Önkormányzata kijelenti, hogy a feladat ellátása vonatkozásában 


működési engedéllyel rendelkezik. 
 


4. Megbízott kijelenti, hogy a feladatot 2021. július 1. napjától az alábbi rendelési időben 
látja el: 


- hétfő: 17 óra - 19 óra  
- kedd:  17 óra 30 perc- 19 óra 30 perc 
- szerda: 16 óra 30 perc- 18 óra 30 perc 


Összesen heti 6 óraszámban. 
A rendelés nem terjed ki az iskola-egészségügyi feladatokra és a tanácsadásra. 
A rendelés helye: Szeghalom Ady u. 1/b Gyermekorvosi rendelő 







 
5. Megbízott a feladatait a vonatkozó jogszabályok betartásával személyesen látja el. A 


feladat ellátása során Felek egymással, a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztályával és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
együttműködve járnak el ellenőrzéseik során. 


 
6. Megbízott felelős mindazon kárért, amelyet feladatai során, vagy azzal összefüggésben 


okoz. Felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező feladatellátás 
vonatkozásában a Megbízott felelősségbiztosítási szerződést köt. 


 
7. A Megbízó vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételekről, a 


gyermekorvosi rendelő minimális alapfelszerelésének biztosításáról a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően gondoskodik, a rendelőt és az alapfelszerelést 
térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére bocsátja. A Megbízó viseli a felmerülő 
rezsiköltségeket. A Megbízott vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott eszközöket 
kizárólag a szerződésben foglaltakra, rendeltetésszerűen használja. 


 
8. A Megbízó vállalja, hogy a finanszírozási szerződést Nemzeti Egészségbiztosítási 


Alapkezelővel megköti. 
 


9. Felek megállapodnak, hogy a feladat ellátásáért Megbízott díjazásra jogosult. Ennek 
összege 100.000 Ft, azaz százezer Ft naponta. A díjazást a személyes közreműködést 
igénybe vevő a tárgyhót követő hónap 10. napjáig számla ellenében, teljesítésigazolást 
követően folyósítja. 
 


10.  A Megbízott saját költségére vállalja, hogy a Megbízottat a rendelési időre 
lakóhelyéről Szeghalomra, majd a rendelés végén lakóhelyére visszaszállítja. 


 
11. Amennyiben a Megbízott a feladatellátásban akadályoztatva van, a helyettesítésről a 


Megbízó gondoskodik a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy útján. 
Ebben az esetben a Megbízottat a helyettesített napra díjazás nem illeti meg.  
 


12. Megbízott vállalja, hogy a jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és jelentési 
kötelezettségének eleget tesz. A jelentések egy példányát megküldi a Szeghalmi 
Polgármesteri Hivatalnak. Vállaja továbbá, hogy a Megbízót terhelő jelentésekhez, 
beszámolókhoz, finanszírozáshoz szükséges adatokat a megadott határidőre 
szolgáltatja. 
 


13. Felek a jelen szerződést 1 évre kötik, amelyet szükség szerint (pl. jogszabályváltozás) 
felülvizsgálnak. 
 


14.  Megszűnik a szerződés – a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkeztésnek 
idejére visszaható hatállyal – ha: 
 


- Megbízott az orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi feltételnek 
nem felel meg 


- Megbízott vállalkozói tevékenysége bármilyen okból megszűnik 
- az engedélyező hatóság a működési engedélyt visszavonja, vagy a Megbízottat törlik 


az orvosi kamarai nyilvántartásból. 
 







15. Jelen szerződést Megbízott abban az esetben jogosult rendkívüli felmondással 
megszüntetni, ha a Megbízó a szerződésben, vagy a jogszabályban foglalt, a megbízás 
teljesítése szempontjából jelentős kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére ismételten 
megszegi. 


 
16. Jelen szerződést a Megbízó abban az esetben jogosult  rendkívüli felmondással 


megszüntetni, ha 
 


- a Megbízott a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét felhívás ellenére 
ismételten megszegi, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt 
működésre vonatkozó előírásokat 


- a Megbízott veszélyezteti az egészségügyi alapellátásra vonatkozó kötelező 
önkormányzati feladat teljesítését, így különösen a rendelési időt előzetes értesítés 
nélkül csökkenti, szünetelteti. 
 


17. A rendkívüli felmondás a szerződést a címzett által történt átvételét követő hónap 
utolsó napján szünteti meg. A szerződés megszűntéig a feleket kölcsönöses terhelik a 
jelen szerződésben foglalt kötelezettségek. 
 


18. Jelen szerződést a Felek írásban, közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, a 
szolgáltatás folyamatos biztosítása mellett. 
 


19. Jelen szerződést rendes felmondással a Felek a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal két hónapos felmondási idővel jogosultak felmondani a kötelezettségeik 
folyamatos biztosítása mellett. 
 


20. Felek a szerződést közös megegyezéssel módosíthatják, ha a szerződés teljesítése 
során a szerződés megkötésekor előre nem látott feltételek következnek be. 
 


21. Felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel 
kívánják rendezni. Amennyiben a vitás kérdésekben megegyezni nem tudnak és 
jogvitára kerül sor, úgy a szeghalmi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 


22. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok irányadók. 
 


23. Jelen szerződést Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 
 


 
 
Szeghalom, 2021. 06. 15. 
 
 
 
 
 
……………………………                                           ……………………………. 
Macsári József polgármester                                                      dr. Farisz                                  
Megbízó                                                                                    Megbízott                                                                                                              
 







Jogi ellenjegyző: 
 
 
 
…………………………… 
dr. Pénzely Erika 
jegyző 
 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző 
 
 
 
…………………………….. 
Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető 


 
 


 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
 
 


M E G H Í V Ó 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási és Kulturális 
Bizottsága, Ifjúsági és Sport Bizottsága 
 


2021. június 22-én (kedd) 14.00 órai 
 


kezdettel    ö s s z e v o n t  bizottsági ülést tart. 


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


 
Napirend: 


1./ A 2021. június 28-án tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 
2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2021. június 17. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        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 részére a 2021. június 28-i ülésre 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Városunkban több évtizedes gyógyító tevékenységet folytató dr. Farkas Erzsébet 2021. június 30. 
napjával befejezi munkáját. 
Kötelező alapellátási feladatként önkormányzatunk köteles gondoskodni az 1. számú házi 
gyermekorvosi szolgálat működtetéséről. 
A 40/2021. (V.31.) polgármesteri határozat szerint az 1. számú gyermekkörzet működtetését az 
önkormányzat 2021. július 1. napjától átveszi, az alapellátási kötelezettségéről tartós helyettesítés 
útján gondoskodik. 
Szilágyi Imréné asszisztenssel július 1. napjától egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesítünk. 
Dr. Farkas Erzsébettel a feladat-ellátási szerződést 2021. június 30. napjával közös megegyezéssel 
megszüntettük.  
2021. december 31-ig a praxis értékesítésének joga a Doktornőt megilleti, így addig az ideig 
helyettesítéssel lehet a feladatot ellátni. 
Az elmúlt hetekben folytatott tárgyalások szerint a tartós helyettesítés az alábbiak szerint várható: 
 
Rendelési idő: 
 
Hétfő: 17-19 óra: dr. Abdul Gafor Farisz 
Kedd: 17,30-19,30  óra:  dr. Abdul Gafor Farisz 
Szerda:  16,30-18,30  óra: dr. Abdul Gafor Farisz 
Csütörtök: 10-12 óra: Tanácsadás dr. Farkas Erzsébet 
                   13-16 óra: Rendelés  dr. Farkas Erzsébet 
Péntek: 15-17 óra dr. Hargel Ahmad 
 
A 2. számú helyettes dr. Farkas Erzsébet dr. Hargel és dr. Farisz esetében. Dr. Farkas Erzsébet 
helyettese: dr. Hargel Ahmad (dr. Hargel és Társa Betéti Társaság)  
 
Farisz Főorvos Úr gyermekorvos Berettyóújfaluból érkezik, rendelési idejét követően jön 
Szeghalomra. 
 
A rendelés helye: Szeghalom Ady E. u. 1/b 
 
A személyes közreműködői szerződések végleges kialakítása és írásba foglalása, aláírása jelenleg 
folyamatban van. Ezeket legkésőbb a testületi ülésen tudjuk kiosztani. 
 
Örvendetes tény, hogy minden napra sikerült szakorvost találnunk. A tartós helyettesítést követően 
a praxisjog alapján történő működés lenne a kívánatos, amelynek még nem látható a 



mailto:szociroda@szeghalom.hu





megvalósíthatósága. Amennyiben nem sikerül a praxis betöltése, és a tartós helyettesítés rendelési 
ideje heti 7,5 óra alá csökkenne, akkor a vegyes körzet kialakítása lesz a végleges megoldás.  
 
HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Szeghalom Város Önkormányzat a működtetésébe kerülő 1. számú gyermek háziorvosi körzet 
tartós helyettesítését az alábbiak szerint biztosítja 2021. július 1. napjától: 
 
Rendelési idő: 
 
Hétfő: 17-19 óra: dr. Abdul Gafor Farisz 
Kedd: 17,30-19,30  óra:  dr. Abdul Gafor Farisz 
Szerda:  16,30-18,30  óra: dr. Abdul Gafor Farisz 
Csütörtök: 10-12 óra: Tanácsadás dr. Farkas Erzsébet 
                   13-16 óra: Rendelés  dr. Farkas Erzsébet 
Péntek: 15-17 óra dr. Hargel Ahmad 
Összes rendelési idő: 13 óra/hét 
 
Rendelés helye: 
Szeghalom Ady E. u. 1/b gyermekorvosi rendelő 
 
A 2. számú helyettes dr. Abdul Gafor Farisz és dr. Hargel Ahmad esetében: dr. Farkas Erzsébet 
A 2. számú helyettes dr. Farkas Erzsébet esetében: dr. Hargel Ahmad  
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a személyes közreműködésről szóló 
mellékelt szerződéseket aláírja. 
Szeghalom, 2021. 06. 16. 
 


Az előterjesztést készítette:  


dr. Pénzely Erika 


 


                                                                                                                       Macsári József 








 
Megbízási szerződés házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítésére 


 
 


amely létrejött egyrészről 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzat  (székhely: Szeghalom Szabadság tér 4-8.) 
adószám: 15725413-2-04 
számlaszám: 10402142-50485250-54561008 
Statisztikai számjel: 15725314-8411-321-04 
Képviseli: Macsári József polgármester, 
mint megbízó (továbbiakban: megbízó) 
 
valamint 
 
dr. Hargel és Társa Betéti Társaság Medgyesegyháza Kossuth tér 1. 
Születési név: Hargel Ahmad 
Születési hely, idő: 1960. 04.24.  
Anyja neve: Janbein Halima 
Lakcím: 5666 Megyesegyháza Dózsa György u. 1. 
Adószám: 20955926-1-04 
Diploma kelt, száma: 69-4/1995. 
Szakorvosi képesítés kelte, száma: 876/2002.  
Orvosok országos nyilvántartási száma: 54847 
Számlaszám: 535-00614-11755333 
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
 
(Továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 


1. Felek kijelentik, hogy megbízási szerződést kötnek a Megbízott kötelezettségét 
képező, a szeghalmi 1. számú gyermekorvosi körzetében a házi gyermekorvosi 
feladatok tartós helyettesítéssel történő ellátására. 
 


2. Megbízó megbízza Megbízottat az 1. pontban rögzített házi gyermekorvosi feladatok 
ellátásával. Megbízott kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges képesítéssel és 
végzettséggel rendelkezik, és a feladat ellátását jelen szerződésben rögzített 
feltételekkel elvállalja. 


 
3. Szeghalom Város Önkormányzata kijelenti, hogy a feladat ellátása vonatkozásában 


működési engedéllyel rendelkezik. 
 


4. Megbízott kijelenti, hogy a feladatot 2021. július 1. napjától az alábbi rendelési időben 
látja el: 


Péntek: 15-17 óra 
Összesen heti 2 óraszámban. 
A rendelés helye: Szeghalom Ady u. 1/b Gyermekorvosi rendelő 
 


5. Megbízott a feladatait a vonatkozó jogszabályok betartásával személyesen látja el. A 
feladat ellátása során Felek egymással, a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási 







Hivatal Népegészségügyi Osztályával és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
együttműködve járnak el ellenőrzéseik során. 


 
6. Megbízott felelős mindazon kárért, amelyet feladatai során, vagy azzal összefüggésben 


okoz. Felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező feladatellátás 
vonatkozásában a Megbízott felelősségbiztosítási szerződést köt. 


 
7.  Megbízott vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételekről, a 


gyermekorvosi rendelő minimális alapfelszerelésének biztosításáról a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően gondoskodik, a rendelőt és az alapfelszerelést 
térítésmentesen Megbízott rendelkezésére bocsátja. Megbízó viseli a felmerülő 
rezsiköltségeket. A Megbízott vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott eszközöket 
kizárólag a szerződésben foglaltakra, rendeltetésszerűen használja. 


 
8. Megbízó vállalja, hogy a finanszírozási szerződést Nemzeti Egészségbiztosítási 


Alapkezelővel megköti. 
 


9. Felek megállapodnak, hogy a feladat ellátásáért Megbízott díjazásra jogosult. Ennek 
összege 110.000 Ft, azaz százezer Ft naponta. A díjazást a Megbízott a tárgyhót 
követő hónap 10. napjáig számla ellenében, teljesítésigazolást követően folyósít.  


 
10. Amennyiben a Megbízott a feladatellátásban akadályoztatva van, a helyettesítésről 


Megbízó gondoskodik a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy útján. 
Ebben az esetben a Megbízottat a helyettesített napra díjazás nem illeti meg.  
 


11. Megbízott vállalja, hogy a jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és jelentési 
kötelezettségének eleget tesz. A jelentések egy példányát megküldi a Szeghalmi 
Polgármesteri Hivatalnak. Vállalja továbbá, hogy a Megbízottat terhelő jelentésekhez, 
beszámolókhoz, finanszírozáshoz szükséges adatokat a megadott határidőre 
szolgáltatja. 
 


12. Felek a jelen szerződést 2021. október 31. napjáig kötik, amelyet szükség szerint (pl. 
jogszabályváltozás) felülvizsgálnak. 
 


13.  Megszűnik a szerződés – a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkeztésnek 
idejére visszaható hatállyal – ha: 
 


- Megbízott az orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi feltételnek 
nem felel meg 


- Megbízott vállalkozói tevékenysége bármilyen okból megszűnik 
- az engedélyező hatóság a működési engedélyt visszavonja, vagy a Megbízót törlik az 


orvosi kamarai nyilvántartásból. 
 


14. Jelen szerződést Megbízott abban az esetben jogosult rendkívüli felmondással 
megszüntetni, ha a Megbízó a szerződésben, vagy a jogszabályban foglalt, a megbízás 
teljesítése szempontjából jelentős kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére ismételten 
megszegi. 


 
15. Jelen szerződést a Megbízó abban az esetben jogosult rendkívüli felmondással 


megszüntetni, ha 







 
- a Megbízott a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét felhívás ellenére 


ismételten megszegi, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt 
működésre vonatkozó előírásokat 


- a Megbízott veszélyezteti az egészségügyi alapellátásra vonatkozó kötelező 
önkormányzati feladat teljesítését, így különösen a rendelési időt előzetes értesítés 
nélkül csökkenti, szünetelteti. 
 


16. A rendkívüli felmondás a szerződést a címzett által történt átvételét követő hónap 
utolsó napján szünteti meg. A szerződés megszűntéig a feleket kölcsönöses terhelik a 
jelen szerződésben foglalt kötelezettségek. 
 


17. Jelen szerződést a Felek írásban, közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, a 
szolgáltatás folyamatos biztosítása mellett. 
 


18. Jelen szerződést rendes felmondással a Felek a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal egy hónapos felmondási idővel jogosultak felmondani a kötelezettségeik 
folyamatos biztosítása mellett. 
 


19. Felek a szerződést közös megegyezéssel módosíthatják, ha a szerződés teljesítése 
során a szerződés megkötésekor előre nem látott feltételek következnek be. 
 


20. Felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel 
kívánják rendezni. Amennyiben a vitás kérdésekben megegyezni nem tudnak és 
jogvitára kerül sor, úgy a szeghalmi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 


21. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok irányadók. 
 


22. Jelen szerződést Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 
 


 
 
Szeghalom, 2021. 06. 15. 
 
 
 
 
 
……………………………                                           ……………………………. 
Macsári József polgármester                                             dr. Hargel és Társa Bt. 
Megbízó                                                                               Megbízott 
 
 
Jogi ellenjegyző: 
 
 
 
…………………………… 
dr. Pénzely Erika 







jegyző 
 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző 
 
 
 
…………………………….. 
Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető 
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2021. június 28-i ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mint emlékezetes, a pandémiára tekintettel a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 2021. november 4-
től ismét bevezette a veszélyhelyzetet. 
Ennek megfelelően a katasztrófavédelemről szóló 2011. CXXVIII. tv. 46.§ (4) bek. szerint a 
bizottságok és a testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, néhány törvényi kivétel 
mellett, a szükségesség-arányosság elvének betartása mellett. 
Az időszakban nem volt szükség a kivételek körébe eső döntés megalkotására, pl. intézmény 
megszüntetése. Szerencsés véletlen folytán személyi döntés meghozatalára sem volt szükség.  
Ellentétben a tavaszi veszélyhelyzeti szabályozással, több kérdésben a polgármester nem hozhatott 
döntést, pl. újtelepi óvoda bezárása is kormányhivatali döntéssel történt. 
A veszélyhelyzet ideje alatt folyamatosan biztosítottuk az óvodai ügyeletet. A gyermekek az 
étkezést ugyanúgy megkapták, bár a házhozszállítást nem biztosítottuk. Igény szerint háziorvosaink 
részére segítséget nyújtottunk. 
A Polgármesteri Hivatal folyamatosan működött, kizárólag az ügyfelek mozgását korlátoztuk. 
Home office bevezetésére nem került sor. 
A kormányrendeleteket által előírt korlátozó intézkedéseket betartottuk: múzeum, könyvtár, 
művelődési központ, sportlétesítmény látogathatóságával kapcsolatban. 
A tilalmak miatt elmaradt a népszerű disznótor, a majális. A gyermeknapot némi korlátozással már 
megünnepelhettük. 
A testület nevében a polgármester az alábbi rendeleteket alkotta meg: 


- 15/2020.(XII.1.) a 2020. évi költségvetés módosításáról 
- 16/2020.(XII.9.) a helyi adókról szóló rendelet módosítása (törvényi rendelkezések 


végrehajtása: ideiglenes iparűzési adó és építményadó emelés hatályon kívül emelése) 
- 17/2020.(XII.18.) civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosítása 
- 1/2021.(II.21.) a 2021. évi költségvetésről 
- 2/2021. (III.30.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
- 3/2021. (IV.27.) a 2020. évi költségvetés módosításáról 
- 4/2021. (V.28.) a 2020. évi zárszámadásról 


Ebben az időszakban 84 határozat született. 
Valamennyi rendelet-tervezetet és határozat-tervezetet előterjesztés formájában is, majd a 
meghozott döntést megküldtük a képviselőknek. Köszönjük a válaszokat, értelemszerűen 
hasznosítottuk. 
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… /2021. (VI.28.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete Macsári József polgármester által a veszélyhelyzet alatt 
megtett intézkedéseit, határozatait megvizsgálta, és tudomásul veszi. Megállapítja, hogy a 
polgármester által a Katasztrófavédelmről szóló  2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésben 
biztosított felhatalmazás alapján hozott határozatokról, rendelet-tervezetekről a polgármester 
a képviselők előzetes véleményét kikérte. A fenti jogszabályra hivatkozva született döntések 
hatályban tartását vizsgálni nem szükséges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2021. 06. 07. 
 
 
 
 
  
                                                                                          Macsári József 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika 
jegyző 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 








________________________________________________________________________________________________ 
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 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2021. június 28-án tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelettervezetet és 
annak 


Indokolását 


A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése szerint „a 
képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására 
igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a 
köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét”. A közszolgálati 
tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése határozza meg az igazgatási 
szünet időtartamát az alábbiak szerint: 


„a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, 
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart 


A munkavállalók többsége a szabadságát július-augusztus hónapra tervezi, a Képviselő- testület 
nyári szabadsága szintén erre az időszakra tehető. Ezen időszakban az ügyiratforgalom mennyisége 
általában lényegesen csökken. A kialakult gyakorlat azt is mutatja, hogy a dolgozók többsége 
karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja a még fennmaradó szabadságát. Ezt is figyelembe 
véve, a 2020. évi igazgatási szünet javasolt időpontjai a következők 


2021. július 19. - 2021. augusztus 22.        és          2021. december 20. - 2022. január 2. 


Az elmúlt években már sor került az igazgatási szünet megtartására, problémát sem az ügyfelek, 
sem az eljárások határideinek betartásában nem okozott.  


A Közszolgálati Tisztviselők Napja (július 1.), mint munkaszüneti nap, kikerült a hivatkozott 
törvényből. A 2011. évi CXCIX (Kttv.)  232/A § a képviselő-testületet hatalmazta fel arra, hogy 
helyi rendeletben biztosítsa továbbra is a munkaszüneti napot. Kérjük, helyi rendeleti szabályozás 
útján ez a nap maradjon a polgármesteri hivatal dolgozói számára munkaszüneti nap. A 
közalkalmazottak számára megmaradt a törvényi szinten biztosított munkaszüneti nap: Semmelweis 
nap (július 1.) és a Szociális Munka Napja (november 12.) 



mailto:szociroda@szeghalom.hu





HATÁSVIZSGÁLAT : jelentősnek minősíthető hatása nincs a rendeletnek. Társadalmi, gazdasági, 
költségvetési és egyéb jelentős következmény nem várható. A szabadságok kiadása tervszerűen, 
ütemezetten és összehangoltan biztosítható. 


Kérem a rendelettervezet elfogadását! 


 
Szeghalom, 2021. 06. 08. 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                   Macsári József 
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ELŐTERJESZTÉS  
A Képviselő-testület 2021. június 28-ai soron következő testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati 
felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani a „Varjas külterületi mezőgazdasági út 
felújítása” címmel. 
 
A pályázat magában foglalja az aszfaltos út teljes felújítását. 
 
 
A támogatás maximális mértéke a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. 
(XI.26.)Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján (Szeghalom esetében) 95 
%, a saját erő minimális mértéke pedig 5%. 
 
A megvalósítás helyszíne: 5520 Szeghalom, külterület 0878 hrsz.  
 
 
A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség:   185.317.505 Ft. 
                                                  Az igényelt támogatás összege:   176.051.629  Ft (95%) 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:       9.265.876  Ft   (5%) 
 
 
 
A pályázat 1. szakasz benyújtásának határideje: 2021.06.30 
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határozati javaslat 
 
../2021.  
 


HATÁROZAT 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy VP6-7.2.1.1-21 
Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be             
„Varjas külterületi mezőgazdasági út felújítása”címmel. 
 
A megvalósítás helyszíne: 5520 Szeghalom, külterület 0878 hrsz.  
 
 
A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség:   185.317.505 Ft. 
                                                  Az igényelt támogatás összege:   176.051.629  Ft (95%) 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:       9.265.876  Ft   (5%) 
 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás elnyerése 
esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2021 évi költségvetésében elkülöníti.  
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
 
Határidő: pályázat benyújtása: legkésőbb 2021.06.30-ig 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2021.06.16. 
         Macsári József 
          polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS  
A Képviselő-testület 2021. június 28-ai soron következő testületi ülésére 


 
 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 
(5000 Szolnok, Hősök tere 6.) azzal a megkereséssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 
Füzesgyarmat-14 (Fü-14) jelű használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás körül építési 
tilalmat jegyezzen be. 
 
Az érintett létesítmény besorolása kőolaj- és földgázbányászati célú kút, mely Szeghalom, 
Külterület 0358/7 hrsz. alatt (EOV Y: 803 497,64  EOV X: 197 418,51) található, fúrt 
mélysége 1926 m TVD. 
A kút lezárása megtörtént, a tájrendezést Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya határozatával elfogadta. A bányászati osztály 
megkereste Szeghalom Város Önkormányzatát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 
Törvény 39.§ (4) alapján: 
 
„ A bányafelügyelet a bányászati tevékenység befejezését követően megkeresi az illatékes 
települési önkormányzatot a bányászati tevékenységgel vagy megszüntetett sajátos 
építményekkel veszélyeztetett ingatlanra vonatkozó építési tilalom vagy korlátozás elrendelése 
érdekében.” 
 
Az építési tilalmat a kút középpontja körül 10 m-es sugarú körben, 314 m2  -es területen 
kéri bejegyezni. 
 
A lezárását szolgáló zárósapkán/tűszelepen a földfelszíne alatti 1m-rel való munkavégzés 
olyan sérülést okozhat, amely a kutak biztonságos állapotát veszélyeztetheti. A tilalom 
elrendelésére a biztonság megóvása érdekében van szükség. 
Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
fogadják el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
Határozati javaslat: 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 
(5000 Szolnok, Hősök tere 6.) JN/43/01223-4/2021 iktatószámú megkeresése alapján, 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő Testülete építési tilalom bejegyzését rendeli el a 
Füzesgyarmat-14 (Fü-14) jelű, Szeghalom, Külterületen, a szeghalmi ingatlan-nyilvántartában 
0358/7 hrsz. alatt lévő használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás körüli 314 m2 –es 
területre. 
 
A tilalom elrendelése a kút középpontjától (EOV Y: 803 497,64  EOV X: 197 418,51) 10 m-
es sugarú körben 314 m2 -es területre korlátozódik. 
 
A Képviselő Testület megbízza a Polgármestert az építési tilalom bejegyzésével kapcsolatos 
további intézkedések megtételével 
 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
Előterjesztést készítette: Nagy István – műszaki irodavezető 
 Marton Julianna – műszaki ügyintéző 
 
 
Szeghalom, 2021.06.17. 
 
 
 
 
         Macsári József 
          polgármester 
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Előterjesztés  
 


a Képviselő-testület 2021. június 28-i ülésére 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzati törvény (2011.évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól; 
Mötv.) 81.§ (3) bek. f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a 
hivatal tevékenységéről. Jelen előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 
szól. 
 
2020-ban jelentős hatásköri változásra került sor. Március 1. napjától az építéshatóság, az 
építésügyi hatáskörök a Járási Hivatal hatáskörébe kerültek. Egy fő ügyintéző erre tekintettel 
hivatalunkból kormányzati jogviszonyba került.  


Jegyzői hatáskörben maradt: 


-helyi építési szabályzatban foglaltaknak megfelelés igazolása szakhatóságként 


-ingatlan címének megállapítása, igazolása 


-polgármester hatáskörébe tartozó településképi bejelentési, és véleményezési eljárások 
előkészítése 


-településrendezési eszközök módosításának előkészítése 
Mindezen építésigazgatási feladatok ellátást egy gyes-ről visszaérkező köztisztviselő látja el. 


 
Történelmileg is szinte példátlan helyzetet teremtett a pandémia. Önkormányzati szinten a 
veszélyhelyzet kihirdetése (2020. március 11- június), majd ismételt kihirdetése (2020. 
november-) példátlan feladat elé állította a polgármestert, testületet, bizottságokat és a 
hivatalt. A döntések (határozatok, rendeletek) minden esetben véleményezés céljából 
megküldtük. A tavaszi veszélyhelyzet megszüntetése után külön előterjesztést készítettünk a 
meghozott döntésekről.  
 
Személyi feltételek 
 
2020-ban – a jegyzőt is beleértve – 27 fő köztisztviselő (2019-ben: 28), 19 (2019-ben:19) fő 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló dolgozott a hivatalban. Öt fő 
dolgozónk gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon volt.  
Az elmúlt évben 1 fő köztisztviselő és 1 fő munkatörvénykönyves munkavállaló 
nyugdíjazására került sor. Egy fő köztisztviselő helyett egy fő munkatörvénykönyves 
munkatárs nyert kinevezést. 2 fő köztisztviselő áthelyezéssel és 1 fő közös megegyezéssel 
került másik közigazgatási szervhez.   
Sajnos 1 fő köztisztviselő és 1 fő munkatörvénykönyves kollegánkat koronavírus járvány 
következtében elvesztettünk. 
Fegyelmi eljárás 2020-ben sem volt. 







 
Tárgyi feltételek 
 
A hivatali épület korszerű, egy XXI. századi irodaépület igényeit kielégíti. Megfelelő számú 
tárgyaló helyiségünk van, illetve a házasságkötésnek is helyet biztosító terem is szép, 
alkalomhoz illő. 
Az akadálymentesítés a földszinten megoldott. Szükség esetén ügyintézőink a földszinten 
fogadják a mozgásukban korlátozott ügyfeleinket. 
A Hivatal rendelkezik irodatöbblettel, ezek hasznosítva vannak. (Mozgáskorlátozottak, 
KISOSZ, Vöröskereszt) 
Informatikai eszközökkel való ellátottságunk megfelelő, ami manapság létszükséglet. Egyre 
több munkaterületen kell on-line dolgoznunk. Ebből az is következik, hogy egy fél napos 
áramszünet ellehetetleníti a munkavégzést. (volt rá példa) 
 
 


Az önkormányzat működése számokban 
 
Jelenleg 4 önkormányzati bizottság működik.  
2020. évben 14 alkalommal hívtuk ülésre a képviselőket. Soros ülés 5 alkalommal, rendkívüli 
ülés 5 alkalommal, zárt ülés összesen 4 alkalommal volt. Az ülések a Polgármesteri Hivatal 
épületében zajlott, ez évben nem volt kihelyezett testületi ülés. 
Rendeletalkotásra 17 esetben került sor.  
A Képviselő-testület által meghatározott határozatok száma: 74 
A veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések száma: 72 
A bizottsági ülések minden testületi ülés előtt megtörténtek, illetve sokszor ettől függetlenül is 
üléseztek bizottságaink, hatáskörüket gyakorolva. 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság összesen 12 alkalommal ülésezett és 59 határozatot 
hozott.  
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 alkalommal ülésezett és 54 határozatot hozott. 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 5 alkalommal ülésezett és 53 határozatot hozott. 
Az Ifjúsági, Civil és Városfejlesztési Bizottság 4 alkalommal ülésezett és 35 határozatot 
hozott.  
Az önkormányzati bizottságokon túl működtettük a Közbeszerzési Bizottságot is. 
Ezúton is köszönjük a képviselők és bizottsági tagok rugalmas és felelősségteljes 
hozzáállását. Határozatképtelenség miatt nem maradt el ülés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Államigazgatási, hatósági ügyek statisztikája 
 
Az iktatott ügyek száma: 
 
Eszerint a főszám (= ügyek száma) 2012-ben: 10.159 
                                                         2013-ban:   9768 
                                                         2014-ben: 11.724 
                                                         2015-ben: 10.036 
                                                         2016-ban:    8062 
                                                         2017-ben:    5879 
                                                         2018-ban: 12.567 
                                                         2019-ben: 12.374 
                                                         2020-ban:    9453 
 
 
Az ügyeken belül alszámra történt iktatás: 
2012.: 19.000 
2013.:   9.089 
2014.: 12.517 
2015.: 13.896 
2016.:   7803 
2017.:   7696 
2018.:  21631 
2019.:  26.871 
2020.:   20.756 
 
A meghozott döntések (határozat és végzés) száma: 
      
 


Államigazgatási ügyek 1. félév 2. félév Összesen 
Adóügyek 3346 2239 5585 
Környezetvédelmi, építésügyek, településrend. 
ügyek 31 3 34 
Közlekedés és hírközlés 7 2 9 
Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás 293 1779 2072 
Egyéb igazgatás 143 134 277 
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 122 213 335 
Ipari igazgatás 5 6 11 
Kereskedelmi ügyek 97 78 175 
Összesen     8498 


 
 


Önkormányzati hatósági döntések 1. félév 2. félév Összesen 
Szociális igazgatás 223 295 518 
Közlekedés és hírközlés   6 6 
Összesen     524 


       
 







 
 
 


Szociális ügyek 
2020. 


 


 
 


 


Megnevezés Fő Összeg (Ft) 


Rgyk. pénzbeli támogatás 
(kétszer egy évben) 


1x174 
1x187 2.260.500 


Települési támogatás 404 4.361.840 


Köztemetés 10 1.370.000 
65 év felettiek karácsonyi 
utalványa 1706 8.530.000 


Bursa Hungarica ösztöndíj 4 200.000 
Természetben nyújtott támogatás 
(Tyúk) 500 1.066.800 


Tanuló buszbérlet támogatás 5 29.750 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 0 0 


Összesen: 2.990 17.818.890 







 
 


 
 
 


2019. 


 
2018. 


 
 


Megnevezés Fő Összeg (Ft) 


Rgyk. pénzbeli támogatás 
(kétszer egy évben) 494 2.715.000 


Települési támogatás 221 3.435.325 


Köztemetés 3 407.704 
65 év felettiek karácsonyi 
utalványa 1585 7.925.000 


Bursa Hungarica ösztöndíj 2 100.000 
Természetben nyújtott támogatás 
(  Tyúk,) 500 899.160 


Tanuló buszbérlet támogatás 10 75.565 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 1 5.511 


Összesen: 2.569 15.563.265.- 
 


 


Megnevezés   


Rgyk. pénzbeli támogatás 
(kétszer egy évben) 373 2.369.500 


Települési támogatás 286 4.380.260 


Köztemetés 5 685.000 
65 év felettiek karácsonyi 
utalványa 1713 8.565.000 


Bursa Hungarica ösztöndíj 4 200.000 
Természetben nyújtott támogatás 
(  Tyúk,) 0 0 


Tanuló buszbérlet támogatás 5 28.560 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 0 0 


Összesen: 2.386 16.228.320.- 







 
2017. 


-  


Megnevezés Fő Összeg (Ft) 


Rgyk. pénzbeli támogatás 502 3.251.000 


Települési támogatás 300 4.412.000 


Köztemetés 6 794.000 
65 év felettiek karácsonyi 
utalványa 1477 2.954.000 


Bursa Hungarica ösztöndíj 2 75.000 
Természetben nyújtott támogatás 
(  Tyúk,) 450 899.160 


Tanuló buszbérlet támogatás 14 102.935 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 1 22.071 


Összesen: 2752 12.510.166 
 


 
- 2016.  


 


Megnevezés Fő Összeg (Ft) 


Rgyk. pénzbeli támogatás 343  (343 eset) 3.480.000 


Települési támogatás 218 (263 eset) 2.555.160 


Köztemetés 6 822.000 


65 év felettiek karácsonyi utalványa 1297 2.954.000 


Bursa Hungarica ösztöndíj 1 50.000 


Tanuló buszbérlet támogatás 21 180.635 


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3 63.916 


Összesen: 2146 10.084.233 
 
 
 
 
Látható, ahogyan évről-évre nő a szociális kiadásokra fordított összeg. 
 
 
 
 







Anyakönyvezés: 
 
 


- Élve születés: 1 (2019:0) 
- Házasság:  77 (2015: 66, 2016.: 61, 2017.:  81, 2018.: 74, 2019.: 111) pandémia! 
- Halálozás: 180  (2016.: 211, 2017.:181, 2018.: 188, 2019.: 168) 
- Bejegyzett élettársi kapcsolat: 0 
- Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat, kivonatok adattartalmáról igazolás 


készítése és anyakönyvi hatósági bizonyítványok (kérelem, eseményrögzítés 
alkalmával) száma:   383   (2017.: 524, 2018.: 429 2019: 491) 


- Anyakönyvi adatváltozások (születési névváltozás/módosítás, házassági 
névmódosítás/változás, válás): 56   (2018.: 36, 2019: 94) 


- Apai elismerő jegyzőkönyvek: 25 (2018.:  28, 2019: 34) 
- Bejegyzett papír alapú anyakönyvi bejegyzések (alap esemény – születés, házasság, 


haláleset -, utólagos bejegyzések/újbóli anyakönyvezés):    1402      (2018.: 998 ) 
- Névadó ünnepségek: 0  (2018.: 18 2019: 7 ) 
- Szép korú köszöntése: 9  (2018.: 3 2019: 6 ) 
- Egyéb családi rendezvény: 4 (2019: 4) 
- Hazai anyakönyvezési kérelmek: 5  


 
 


Adóügyek 
 


Az önkormányzati adóhatóság feladata:  


- a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása; 
- egyenlegértesítők, fizetési felszólítások elkészítése; 
- adóhátralék behajtása, végrehajtási eljárások kezdeményezése; 
- adóigazolások kiállítása; 
- adó-, és értékbizonyítvány, vagyoni igazolás kiállítása; 
- ingatlanok helyszínen történő értékbecslése; 
- desztilláló berendezések bejelentésének feldolgozása; 
- könyvelés, zárási feladatok elvégzése, adatszolgáltatás MÁK részére. 


 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 10/2015. (XII.01.) számú rendelete 
részleteiben szabályozza az építményadót, idegenforgalmi adót és az iparűzési adót. 
 
Szeghalom város illetékességi területén bevezetett adónemek:  


- építményadó, 
- iparűzési adó, 
- idegenfogalmi adó,  
- talajterhelési díj,  
- bírság, 
- késedelmi pótlék,  
- egyéb bevétel,  
- idegen adó, 
- államigazgatási illeték. 


 
Építményadó bevétel: 29.661.522 Ft. 







 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XII.01.) számú rendelete 
szerint építményadó köteles a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11. §-ban 
megfogalmazott építmény. Az adó mértéke 200.-Ft/m2.  
Szeptemberben rendelet született az építményadó 600 Ft/m2 – re történő emeléséről. Ezt a 
rendeletünket hatályon kívül kellett helyeznünk azon kormánydöntésre alapozva, amely 
megtiltotta a helyi adók emelését 2021. adóévre. 
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozókra 
kivetett adó az építményadó hatálya alá tartozik, mely megszüntetésre került 2020-ban.  
 
 
Iparűzési adó bevétel: 365.446.849 Ft. 
 
Mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.  
 
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adó naptári 
naponként 3 000 forint, de ez nem volt jellemző városunkban. Kormányzati döntés alapján ezt 
az adónemet 2021-től ki is kellett vezetnünk. 
 
A vállalkozók iparűzési tevékenységére nagymértékben hatással volt a Covid-19, egyre több 
vállalkozó tér át a KATA (50.000 Ft / év) és KIVA szerinti adózásra, ami lényegesen 
kevesebb iparűzési adó megfizetést eredményez. A fuvarozó vállalkozók a megfizetett útdíjjal 
jelentősen tudják csökkenteni a fizetendő iparűzési adójukat, akár 0 Ft-ig.  
 
 
Gépjárműadó: 0 Ft. 
 
A 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4 §-a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. 
évi LXXI. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által 
beszedett gépjárműadónak a települési önkormányzat költségvetését megillető, %-os 
mértékétől, valamint az államháztartásról szóló CXCV. törvény 83/A. §-ban foglalt 
gépjárműadó megosztási kötelezettségtől történő eltérő szabályrendszert állapít meg.  
 
A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési 
önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. A 2020. január 
1-től beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.  
 
A 2020-ban beszedett gépjárműadó 71.423.974 Ft volt, melynek 40%-a a korábbi években az 
önkormányzatoknál maradt. Ebben az évben ez 28.569.590 Ft kiesést okozott 
önkormányzatunknak.  
 
 
Idegenforgalmi adó: 1.554.200 Ft. 
 
Az idegenforgalmi adó mértéke városunkban személyenként 300 Ft / éjszaka Azonban a 
140/2020. (IV. 21.) Korm.rendelet 5 §-a kimondja, hogy 2020. december 31-ig terjedő 
időszakra az idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetni.  
 







A rendelet hatályba lépésének időpontjáig, illetve a korábbi időszak hátralékának 
megfizetéséből 2020-ban 500.000 Ft bevétel keletkezett. Az állam ezt az összeget 1.054.200 
Ft-al egészítette ki.  
 
 
Talajterhelési díj: 698.980 Ft. 
 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2012. (VI.26) számú rendelete 
tartalmazza a talajterhelési díj megfizetésének részletszabályait.  
Az Alföldvíz Zrt. adatokat szolgáltat a jegyző részére, a kibocsátó évente bevallást ad be az 
önkormányzathoz. Az esetleges kedvezményeket, mentességet figyelembe véve a 
talajterhelési díj megállapításra kerül, melynek mértéke 2020-ban is 1800Ft/m3. 
 
 
Bírság, Késedelmi pótlék, Egyéb bevétel, Idegen adó, Eljárási illeték: 
 
Az adóbevétel kevésbé jelentős részét jelentik, valamint bizonyos esetekben tovább utalási 
kötelezettségünk van. 
 
 


 
Műszaki igazgatás 


 
 
A városüzemeltetés (beruházásaink) és a közfoglalkoztatás 2020. évi áttekintése a 2020. évi 
szeptemberi ülésen megtörtént, ezért azt most nem ismételjük. Ez évben is önálló munkatervi 
napirend lesz. 
 
 


Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának tulajdonában jelenleg 66 lakás áll. A bérlők egy része 
határozatlan idejű szerződéssel bérli az adott ingatlant, másrészük viszont határozott idejű 
szerződéssel. A határozott idejű szerződések esetében folyamatosan érkeznek a 
meghosszabbítás iránti kérelmek, amelyeket a bérlők a lejáratot megelőző 30 napban 
nyújthatnak be a Polgármesteri Hivatalban. A pályázati anyagok (lakásbérleti szerződés 
hosszabbítás, Hirdetmény útján pályáztatás) beérkezése után a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság dönt. Az év során összesen 8 bizottsági ülést került megtartásra, 17 bizottsági 
döntés született, ezek közül 4 esetben lakásügyekről döntött a bizottság. A pandémia 
következményeként a bizottság nevében a polgármester által születtek meg a döntések. 
A legkeresettebb önkormányzati bérlakások a Kolozsvári utcában találhatóak meg. A 2020-as 
évben 2 új bérlő költözött be a Kolozsvári utcán található lakásokba, 2 bérlő adta le a lakást –
családi ház vásárlás miatt-, továbbá 4 esetben történt lakásbérleti szerződés hosszabbítás.  
Az Újtelep XIII. utcában található önkormányzati bérlakásokra is van igény, amelyek közül 
néhánynál nyílászáró csere történt a 2020-as év végén. A lakásokban többségében családos 
bérlők élnek. A tavalyi év során 3 új bérlő költözött az újtelepi lakásokba, közülük egy család 
néhány héttel később le is adta a lakást, mivel időközben családi házat vásároltak. 
Lakásbérleti szerződés hosszabbítására 4 kérelem érkezett, melyek pozitív elbírálást kaptak. 







A Bocskai utcai lakások esetében 3 új bérlő költözött be, 1 bérlő igényelt lakásbérleti 
szerződés hosszabbítást. Lakás leadás 1 bérlőnél történt, viszont 1 önkormányzati bérlakást az 
egyik határozatlan idejű szerződéssel rendelkező bérlőnk megvásárolta. 
A Tildy utcában 1 új bérlő érkezett, 1 lakás leadás volt. 
2020-ban két lakáspályázat indult. Mindkét pályázati eljárásban nagy mennyiségben érkeztek 
a pályázati ajánlatok. (2020.júniusában 10 pályázó, 2020. októberében 8 pályázó) A pályázati 
feltételeknek több esetben nem feleltek meg a kérelmezők. Főként a szeghalmi lakcím hiánya, 
az 5 éven belül értékesített lakóingatlan és a jövedelmi viszonyok miatt nem feleltek meg a 
feltételeknek. A be nem adott pályázatok mellett rendszeresen érdeklődnek lakásbérleti igény 
miatt. A piaci árat nem tudják megfizetni a lakók, de az önkormányzat által kínált pályázat 
számos családnak teremtette meg a saját tulajdonú családi ház megvásárlásának lehetőségét 
azzal, hogy a kedvezményesebb- szociális alapon elbírált- pályázati feltételeknek megfelelve 
kisebb havi kiadásaik mellett félre tudtak tenni egy nagyobb beruházásra. (lakás, családi ház 
vásárlás) Mindezt a leadott lakások száma is megmutatja, illetve a hálás visszaigazolás, 
amelyet a bérlőktől kapunk. 
Az első lakásvásárlási támogatási lehetőség keretein belül egy pályázó kérelme érkezett be 
hivatalunkhoz. A kérelmező a pályázati feltételeknek megfelelt, így 400.000.- Ft egyszeri, 
egyösszegű, 10 éves futamidőre szóló havi törlesztésű támogatást vehetett igénybe. 
A lakásoknál összességében az a tapasztalat, hogy nagy az igény a kedvező bérleti díjú 
ingatlanok bérbe vételére. A bérlők együttműködőek, a lakásbérleti díjat és a rezsiköltséget 
többségében időben megfizetik, időnként egy-két késedelmes fizetés előfordul. 
 
A helységbérleti szerződések is folyamatos felülvizsgálat alatt vannak a Pénzügyi Irodával. A 
2020-as évben egy alkalommal adtak vissza 1 garázst. Új bérleti szerződés nem jött létre, 1 
esetben bérleti szerződés módosításra került sor. 
 


Kereskedelmi igazgatás  
 
 


Kereskedelmi ügyek: 
Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység:           10 (2019.: 4) 
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység:            57 (2019.:132) 
 
Telepengedély: 
Telepengedély köteles ipari tevékenység:     0 
Bejelentés-köteles ipari tevékenység:     7 (2019.:37) 
 
Rendezvény: 
Rendezvénytartási engedély:       0 (2019.:4) 
pandémia! 
 
Szálláshely: 
Szálláshely üzemeltetési engedély:      2 (2019.:3) 
 
Vásár- és piac: 
Piac üzemeltetési engedély:       0 
 
Talált tárgyak:         4 (28) 
 
Szabálysértési büntetések ledolgozása:              44 (93) pandémia! 







 
 


Egyéb, hatósági- igazgatási ügyek 
 


A birtokvédelmi eljárásokra jellemzően a szomszédok közt fennálló- akár több éves- vita 
jellemző, melynek következményeként birtokvédelmi eljárást kezdeményeznek. Az esetek 
túlnyomó részében rugalmasan és gyorsan meg lehetne oldani a vélt vagy valós problémákat, 
de a felek nem engednek a saját igazukból. Ilyen esetekben keresik meg hivatalunkat, ahol 
kezdeményezik a birtokvédelmi eljárást. 
A birtokvédelmi eljárások tekintetében a 2020-as év mozgalmas volt. 5 birtokvédelmi eljárás 
kérelem érkezett be, közülük 1 esetben a hiánypótlás nem teljesült, ezért az eljárás 
megszüntetésre került. A 4 további eljárást lefolytattuk. 
 
2020. évben 2 vadkár bejelentés érkezett hivatalunkhoz. 1 eljárás során a felek megegyeztek 
egymás között, viszont 1 eljárás a bíróságra került a felek érdekkülönbözete miatt. A vadkár 
ügyek és a birtokvédelmi eljárások között némi párhuzam érezhető, amely a felek egymás 
akaratának ellentmondásában nyilvánul meg.  
 


Pénzügyi Iroda 
 
A Pénzügyi Iroda hatósági tevékenységet nem végez. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
ne lenne kellőképpen leterhelve. 
Az év folyamán elkészült az előző évi zárszámadás, az éves, féléves és negyedéves 
beszámoló, az ez évi költségvetés. Több alkalommal módosítani kellett a költségvetési 
rendeletet. 
Nagy hangsúlyt kapott a bérlakásokkal kapcsolatban lévő kintlévőségek behajtása, illetve a 
lakásügyi hatósággal való együttműködés keretében a hátralékosok felszólítása. 
 
  
  


Számlák, könyvelési tételek 2019-ben 
 


  
Önkormányzat  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 2 725 
Vevői számlák (vevő számla) 1 780 
Könyvelési tételek 31 800 


(2018-ban: 32.000)   
  
Hivatal  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 1 078 
Vevői számlák (vevő számla) 156 
Könyvelési tételek 7 607 


(2018-ban:  8322)  
  
Óvoda  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 1 095 
Vevői számlák (vevő számla) 0 







Könyvelési tételek 5 774 
(2018-ban:5685)  


  
  
Roma Önkormányzat  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 0 
Vevői számlák (vevő számla) 0 
Könyvelési tételek 0 


  
  
  
  
ÖSSZESEN:  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 4 898 
Vevői számlák (vevő számla) 1 936 
Könyvelési tételek 45 181 
  
   
   
   
   
   


Számlák, könyvelési tételek 2020-ban 
 


  
Önkormányzat  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 2 807 
Vevői számlák (vevő számla) 1 210 
Könyvelési tételek 38 339 


  
  
Hivatal  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 784 
Vevői számlák (vevő számla) 68 
Könyvelési tételek 11 553 


  
  
Óvoda  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 709 
Vevői számlák (vevő számla) 1 
Könyvelési tételek 9 513 


  
  
Roma Önkormányzat  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 37 
Vevői számlák (vevő számla) 0 


 


 







Könyvelési tételek 282 
  


  
  
  
ÖSSZESEN:  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 4 337 
Vevői számlák (vevő számla) 1 279 
Könyvelési tételek 59 687 


   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
… /2021. (VI. 28.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 
2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Szeghalom, 2021. 06. 07. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              dr. Pénzely Erika 
                                                                                                       jegyző 


 


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   







   
   
 
 


 
 


   
 


 





		Összeg (Ft)

		Fő

		Megnevezés

		Az önkormányzati adóhatóság feladata:

		- a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása;

		- adóigazolások kiállítása;



