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Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


Iktatószám: 5983-13/2021. 
 


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 rendkívüli  


ülését 


2021. december 10-én (péntek) 13:00 órára 
összehívom. 
 


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


Napirend: 


1./ Startmunka program pályázati felhívása 
2./ Telekalakítás 
3./ Iskolai felvételi körzethatárok 
 


Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2021. december 6. 


Tisztelettel: 


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


 
 


E L Ő T E R J E S Z T É S 
 


A Képviselő-testület 2021. december 10-ei testületi ülésére 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata 2012. óta részt vesz a Start közmunkaprogramokban, melynek 
eredményéről az adott év októberi testületi ülésén szokott tájékoztatást kapni a Tisztelt Testület. A 
2021. évi közmunkaprogram 2022. február 28-ig tart. 
 
A Belügyminisztérium október végén megjelentette a 2022. évi Startmunka program pályázati 
felhívását. A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a hivatal elkészítette, kettő program 
elemben megvalósítandó feladatokat. 
 
A Mezőgazdasági programelemben elsődleges cél a megtermelt növények, a rászorultaknak 
szociális alapon való kiosztása illetve a helyi, Napköziotthonos konyhának való értékesítés. A 
01045 hrsz. önkormányzati tulajdonú földterületen a Nemzeti Biodiverzitás és- Génmegőrzési 
Központtal szerződéskötés keretében telepített szilvafák gondozása, ápolása, gaztalanítását és 
öntözését végeznék a foglalkoztatott személyek. 
 
A Szociális jellegű program keretén belül tovább folytatódna a város belterületén, a zárt csatornák 
építése. Ezeket a következő városrészeken tervezzük megvalósítani: Érmellék-Kolozsvári összekötő 
út mellett a hiányzó szakasz (90 fm), Szelesi Újtelep utca és a Szelesi főgyűjtőcsatorna közötti 
nyitott szakasz (45fm), Somogyi Béla utcán, a Jókai és a Vörösmarty utca között (Katonavárosi 
iskola előtt 50 fm) valamint a Szeghalmi Gyula utcán lekötések a Szelesi csatornába (80 fm).                                        
Terveink között szerepel földmedrű csapadékvíz csatornák gazolása, cserjézése.  Járdaépítésben a 
Bajcsy-Zsilinszky utca és az Árpád utca kereszteződésétől tervezünk járdaépítést az Árpád utca 
irányába illetve a Kandó Kálmán utcán, járdajavításokat. A 2021. évben megkezdett Kendereskerti 
zárt kertek útalapjainak építését 2022. évben is folytatni kívánjuk, melyhez osztályozott kavicsra, 
0/56 illetve 0/20 szemszerkezetű kőzúzalék kerül felhasználásra. Nemesített útpadka építését 
tervezünk a Kazinczy utcán (a Penny Market felé irányuló forgalom miatt), illetve a meglévő 
nemesített útpadkák profilozását tervezzük a következő utcák útjainál (Nádasdy utca, Árpád utca, 
Érmellék-Kolozsvári összekötő részen, Vörösmarty utca, Hunyadi utca). Meglévő útalapok javítását 
végeznénk az Újtelep V utcán, Töviskes major lakó területén, Halas majorban, Állomási Újtelepen, 
Petőfi- Kis-Hunyadi összekötő utcán, Vásártéren lévő útalapokon, Vásártér- Sárrét utca összekötő 
útszakaszon, Kisfaluban, Gyarmat oldali temető parkoló részen, továbbá az Y fordulók kátyúzása az 
Újtelep XI-XII-XIII-XIV-XX.utcák végeinél. Mindezen feladatok mellett, továbbra is hangsúlyt 
fektetnénk a városközpont folyamatos takarítására, buszvárók, parkolók, játszóterek tisztántartására, 
kaszálásra, az új telepítésű fasorok rendszeres locsolására (Tildy u., Széchenyi u., Árpád házi 
királyok emlékpark, Érmellék, Gyarmatoldali temető) valamint a város bevezető útjai melletti 
sávokban rendszeresen gyűjtenénk a szemetet illetve a belterület olyan részein (csapadékvíz 
csatorna, erdősávok) ahol sajnos jellemző az illegális hulladék elhelyezés. 
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A pályázat beadásához 2017. évtől előírták a képviselő testület határozatának csatolást is. A 
pályázat benyújtási határideje érdemi vizsgálatra 2021. december 17. Elektronikus úton történő 
benyújtás:2022. január 05. 
 
Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 
javaslatot fogadja el: 
 
Határozati javaslat: 
__________/2021. (XII.10.) Ökt. sz. határozat 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő testülete döntött arról, hogy a Belügyminisztérium 
által 2022. évre meghirdetett járási startmunka program felhívására a Szeghalom Város 
Önkormányzata által elkészített pályázat benyújtását, támogatja, a szükséges önerőt biztosítja. 
 
A Képviselő testület döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a szükségessé váló beszerzési 
eljárások kerüljenek elindításra. 
 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
Szeghalom, 2022. december 03. 
 
                                                                                                               Macsári József 
                                                                                                                 polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:                                                         
Nagy István műszaki irodavezető                                                                                                       
 
 
 
 
 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2021. december 10 -i ülésére  


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


HATÁROZATI JAVASLAT 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Gyulai Tankerületi 
Központ által megküldött a járásban működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel, mely szerint a Tildy Zoltán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában „Felvételi körzet: Szeghalom település 
közigazgatási határa.” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Szeghalom, 2021. december 6. 
 
Az előterjesztést készítette: Bojtor Éva 
 
 
 
 
 


Macsári József    








Gyulai Tankerületi Központ 


Székhely: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19. 
Telefon: 06-66/795-242 


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


 
Szeghalmi járás 


Települések: 


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


028343 
Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 


Alapfokú Művészeti Iskola 
5527 Bucsa 


Kossuth 
utca 61. 


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


201088 
Kossuth Lajos Általános Iskola és 


Alapfokú Művészeti Iskola 
5525 Füzesgyarmat 


Széchenyi 
utca 2. 


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


201475 
Tüköry Lajos Általános Iskola és 


Alapfokú Művészeti Iskola 
5516 Körösladány 


Wenckheim Béla 
utca 6/4. 


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


028292 
Tildy Zoltán Általános Iskola és 


Alapfokú Művészeti Iskola 
5520 Szeghalom Tildy utca 19-21. 


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


201210 
Szabó Pál Általános Iskola és 


Alapfokú Művészeti Iskola 
5530 Vésztő 


Vörösmarty utca 
1-7. 


 
Felvételi körzet: Vésztő és Körösújfalu települések közigazgatási területe. 
 
 
 
 
 
 





		A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

		Szeghalmi járás






Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 
  


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


 
Előterjesztés a Képviselő-testület  


2021. december 10-i ülésére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 


 
 
Mint emlékezetes, 2020 júniusában a testület megtárgyalta a Péter András kripta ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vételét. A Magyar Államtól való megigénylés érdekében meg is született 
a szükséges döntés. 
 
Azonban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérésére telekalakítást kellett végrehajtani: a kriptát 
önálló helyrajzi számúvá kellett tenni. 
A napokban megérkezett a földhivatali átvezetés, a Péter András kripta immár elkülönül a 
környezetétől és önálló helyrajzi számmal rendelkezik. 
 
Így nincs akadálya az ingyenes tulajdonba adás iránti kérelem beadásának. 
 


 
H a t á r o z a t 


 
 


1. Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő jelenleg Szeghalom 
01134/11 helyrajzi számon felvett „kivett kripta” megnevezésű, 2544 m2 területű ingatlan, 
földrészlet ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 


2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7., 15. és 13. pontjaiban meghatározott kulturális 
örökség helyi védelme, helyi közművelődési tevékenység támogatása, turizmussal, sport, 
ifjúsági ügyekkel kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni. 
Felhasználási cél: Szeghalom gimnáziuma alapítója emlékének megőrzése, a tanulók 
hagyománytiszteletre és hagyományápolásra való nevelése, a nagy múltú Péter András 
Gimnázium hagyományainak ápolása, az Öregdiákok Baráti Köre illetve az idelátogató 
turisták részére valódi szeghalmi érték látogathatóságának biztosítása. 
 


3. Szeghalom Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítését. 
 
Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan műemlék jellegű  
védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez 
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 







 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenleg Szeghalom 01134/11 


„kivett kripta” hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 


 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megigényelt ingatlan ingyenes 


önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 


 
 
 
 
Szeghalom, 2021. 11. 30. 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
dr. Pénzely Erika 
jegyző 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Macsári József 





