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B e s z á m o l ó 
A Képviselő-testület 2020. október 26. ülésére 


 
Szeghalom Város Önkormányzata 2020. évben is részese a közfoglalkoztatás 
nyújtotta lehetőségeknek.    
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy olyan speciális formája, ahol a 
közfoglalkoztatott részére lehetőséget ad arra, hogy sikeresen visszakerüljön a 
munkaerőpiacra. 
 
A Belügyminisztérium döntése alapján Szeghalom Város Önkormányzata 2020. 
évben beterjesztett kérelme alapján a szociális munkaprogram tekintetében 
valósítható meg.     
A munkaprogramban 2 programelemet indítottuk, melyek a szociális és a 
mezőgazdasági program. A programok megvalósításához 140.349.832.- Ft 
támogatásban részesült az önkormányzat, mely tartalmazza 102 fő 
foglalkoztatását és a munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzését. 
A programok már nem 100 % támogatottak, hanem sávosan megosztva kellett 
az önkormányzatoknak az eszköz megvásárlásához az önerőt biztosítani, ez 
Szeghalom város vonatkozásában 3.976.592.-Ft. 
 
Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében is nyújtottunk 
be kérelmeket, melyekre 20.156.157.- Ft támogatásban részesültünk. 9.204.756.- 
Ft támogatásban részesült az önkormányzat nyári diákmunka keretében történő 
foglalkoztatásra is.   
 
A közfoglalkoztatásban való részvételt a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi 
CVI. törvény szabályozza.  A közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról 
szóló 463/2016. (XII.23.) Korm. rendelet szabályozza a közfoglalkoztatásban 
dolgozók munkabérét. Teljes 8 órás munkaidő esetében a segédmunkás bér 
81.530.- Ft, szakmunkás bér 106.555.- Ft, szakképzett munkavezető 117.245.- 
Ft, a szakképzetlen munkavezető bére 89.705.- Ft. 2017. január 1. óta a 
közfoglalkoztatási bér nem változott.  


SZOCIÁLIS JELLEGŰ PROGRAM 
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Szociális jellegű 
közfoglalkoztatás 95 16 79 2019.03.01 2020.02.29 108 455 340 27 113 835 0 86,315 0
Mezőgazdaság 10 1 9 2019.03.01 2020.02.29 9 418 264 2 801 961 0 100 0


105 17 88 117 873 604 29 915 796 0 0
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Szociális jellegű 
közfoglalkoztatás 94 11 83 2020.03.01 2021.02.28 129 718 141 78 368 724 29 203 101 86,38 3 976 592
Mezőgazdaság 8 1 7 2020.03.01 2021.02.28 10 631 691 8 977 824 1 653 867 100 0


102 12 90 140 349 832 87 346 548 30 856 968 3 976 592
258 223 436 117 262 344 30 856 968


2020.03.01.-2021.02.29


ÁTHÚZÓDÓ (2019.03.01.-2020.02.29)


SZOCIÁLIS PROGRAMOK


 
 
A 2019. évről áthúzódó szociális program és mezőgazdasági program 105 fő 
foglalkoztatottal 2020.02.29-ig tartottak. Fontos változás volt a tervezésben, 
miszerint 2019. évre vonatkozóan, a szociális munkaprogramok 2 programelem 
tekintetében valósíthatók meg. Így tervezésre került a szociális, a 
mezőgazdasági program. 
 


SZOCIÁLIS PROGRAM 
 Szociális program:             94 fő 
 Foglakoztatás időtartama: 12 hónap  


 
A 2020. évben  induló szociális programelem  belül 94 fő foglakoztatását 
vállalta fel az önkormányzat.  
A programban 2 fő ügyviteli alkalmazott, brigádvezetők, 9 fő szakmunkás, 83 fő 
segédmunkás került foglalkoztatásra. A projekt megvalósítására 129.718.141.- 
Ft támogatást kaptunk, mely tartalmazza az eszköz és bérköltséget is. Az 
önkormányzat által biztosított önerő: 3.976.592.- Ft.  
 
Szociális programelemet indított az önkormányzat, mely egyben kezeli a 
illegális hulladéklerakó helyek felszámolási, a belvízelvezetés, a közúthálózat 
karbantartási feladatokat.  
A programok összevonásával kezelhetőbbé váltak a létszámproblémák, 
megkönnyíthető az egyes programelemek közötti átjárás, rugalmassá tehető a 
programok megvalósítása, csökkenthetők a közfoglalkoztatók és a járási 
hivatalok adminisztrációs terhei.  
 
A szociális programokban továbbra is megvalósíthatóak az illegális 
hulladéklerakó-helyek felszámolására a belvíz-elvezetésére közúthálózat 
karbantartására, irányuló tevékenységek. 







A közfoglalkoztatásban részt vevők foglalkoztatása munkaterv alapján történik, 
a munkaterv része a benyújtott kérelemnek. A napi jelenlétet, munkavégzést 
minden esetben dokumentálni kell. 
 
Szeghalom város kül- és belterületén a munkaterv alapján meghatározott 
ütemben 2020-ban is szükséges az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása. 
Fontos a város bevezető útjai mellett a hulladék rendszeres gyűjtése, szállítása, a 
város közvetlen belterületével határos erdők, fasorok megtisztítása a hulladéktól. 
Kiemelt feladat az illegálisan létrehozott hulladéklerakók felderítése és 
felszámolása. 
E tevékenységeket rendszeresen végezzük Töviskes majorban is.  
 


 
 
A brigádok a városhoz közvetlenül kapcsolódó úthálózatok, kerékpárutak 
mellett, csapadékvíz csatornákban, fasorok mellett, erdősávokban, fő csatornák 
melletti területeken, továbbá a belterületen illegálisan lerakott hulladékok 
begyűjtését végzik, hulladékgyűjtő zsákokba. A bezsákolt hulladék az  e célra 
rendszeresített 1100 l konténerbe kerül, ahonnan általában 2 heti sűrűséggel üríti 
a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. és szállítja a Békéscsabai Regionális 
Hulladéklerakóba.  
 
Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a lakosság egy része továbbra sem veszi 
figyelembe azt a tényt, hogy településünkön lényegében minden tipusú lakossági 
kommunális hulladék elhelyezésére van lehetőség. Rendszeresen hordanak 







hulladékot a Lucz gödörhöz, illetve a földutak mellett kellett felszámolni az 
illegálisan lerakott hulladékot a hulladékudvartól kb. 300 m-re. 
 
A zöldhulladék begyűjtés elsősorban a település bevezető útjain történt, ahol a 
kaszálást követően gyűjtik össze a zöldhulladékot, ami ezt követően került 
elszállításra.  
 
A munkavégzéshez szükséges védőruházatot, fertőtlenítőszert, kézi 
szerszámokat, szükséges üzemanyagot, továbbá bérmunkaként a hulladék 
elszállítását az eszköz és anyagigényben állítottuk be. 
 
A belvízelvezetési feladatok végzéséhez a meglévő 2012. évben beszerzett gép- 
és eszközállományon túl beszerzésre kerültek átereszcsövek (30-40-60-es), PVC 
csövek, homokos kavics, síkháló, betonacél, cement, homok, osztályozott kavics, 
zsalutégla, vasanyag, továbbá üzemanyag. Szükséges továbbá bérmunkát 
igénybe venni nagymélységű csapadékvíz csatorna iszaptalanításához, illetve 
zárt csapadékcsatorna mosatásához. 
 


 
 
A PVC csövek és talpas betoncsövek a meglévő nyílt csatornák, zárttá tételéhez, 
kerül felhasználásra, illetve a kapubejáróknál az összetört átereszek kerültek 
cserére. Ehhez szükséges a homokos kavics, cement, osztályozott kavics és 
zsalukő. A vasanyag pedig csatorna fedlap, illetve víznyelő rács készítéséhez 
szükséges. A kézi szerszámok a meglévők pótlásához szükségesek.  







 
2020. évben folytattuk a varjasi területen a nagyobb mélységű csapadékvíz 
csatornák kotrását. A mezőgazdasági vállalkozókkal összehangolva, illetve volt 
olyan vállalkozó aki gépekkel is segítette a programot.  
  
A zárt csapadékvíz csatornák mosatását igény szerint minden évben végezzük 
speciális mosató kocsival, melynek eredményeként elmondható, hogy ezek a 
csatornák hatékonyabban üzemelnek. Lényegében egy alkalommal fordult elő 
kisebb visszaduzzasztás a Dózsa György utcán egy felhőszakadás következtében. 
  
Zárt csapadékvíz csatornát építettünk az ez évben kialakított újtelepi közösségi 
park előtt, a kerékpárút mellett, valamint az állami közút mellett.  
Az újtelepi kerékpárút felújítás előtt több helyen átereszeket helyeztünk el a 
kerékpárút alatt, azzal a céllal, hogy az út melletti kismélységű szikkasztó 
árokból tovább vezetjük a csapadékos időszakban a csapadékvizet, a járda 
melletti nyílt árokba.  
Zárt csapadékvízcsatornát alakítottunk ki a Csaba utcában, ahol kb. 50 m 
csatorna nem volt még megépítve. 
 


 
 
A Szeleskert utcában szintén kialakítottunk zárt csapadékvíz csatornát, a 
Szabolcs vezér utcából a Vasvári utca irányában mindkét oldalon.  
 







 
 
A program visszatérő feladata a meglévő közel 30-35 km földmedrű belterületi 
csapadékvíz csatorna gazolása, iszaptalanítása, rézsűk helyreállítása. Szeretnénk 
elérni, hogy minden földmedrű csatorna takarítása 3-4 évente megtörténjen.   
 
Egy brigáddal Töviskes majorban is ellátjuk a fenti feladatokat melynek 
eredményeként megállapítható, hogy Töviskes major egy része is rendezetté vált. 
Elsősorban a majorhoz bevezető út lényegesen rendezettebb, mint a korábbi 
években volt.   
Meglévő útalapok javítása történt a program keretében az Állomás Újtelepen, 
Halas majorban, Töviskes majorban, Újtelep V. utca, Kolozsvári- Érmellék u. 
összekötő részen, Kinizsi ipartelepen. 
 
Ezen felül a gyarmatoldali úti temetőben a tavaly elkezdett programot folytattuk, 
így bővítettük a szórt útalapos parkolót, illetve a meglévőt felújítottuk. 
 







 
 
A sportpályánál lévő szórt útalapos parkolót is felújítottuk, illetve a parkoló 
területet növeltük újabb parkolókkal. 
 


 
 
 A programot október hónapban még folytatni fogjuk a Szeleskert utcában az 
úttal párhuzamos szórt útalapos parkolót alakítunk ki, valamint a Fáy 
lakótelepen is szórt útalapos parkolót építettünk. 
 
Az elmúlt években épített szórt útalapokkal és parkolókkal a tapasztalatunk 
jónak mondhatók, így ki kell emelni a Fáy utcai parkoló létesítését, mely 
enyhítette a komoly parkolási gondokat.  
  







A város belterületén lévő szilárdburkolatú utak karbantartási, fenntartási 
feladatainak ellátása 2020. évben is részben e projekt keretein belül történik. 
Évek óta vállaljuk a kiemelt szegélyes utak rendszeres portalanítását, víznyelők 
takarítását, buszvárók, parkolók, kerékpárút melletti sávok takarítását. A hetente 
rendszeresen takarított területek nagysága 22 km. Az önkormányzati tulajdonú 
úthálózat útburkolati jeleinek (gyalogátkelőhelyek, parkolók, kerékpárutak) évi 
kétszeri festését is elvégeztük. 
 


 
 
Évek óta a zárt csapadékvíz csatornák víznyelőihez saját lakatosműhelyünkben 
gyártunk hordalékfogó kosarat azzal a céllal, hogy minél kevesebb 
szennyeződés jusson be a zárt csapadékvíz rendszerbe.  
 
Tavasztól őszig 2 hetente rendszeresen kaszáljuk az önkormányzati utak egy 
részének padkáit. Végezzük a parlagfű irtást az utak melletti sávokba. 
 







 
 
Kisebb kátyuzási feladatokat is ellátunk, melyhez hideg aszfaltot szereztünk be e 
feladatok elvégzése, elsősorban téli időszakban történik.  
Az őszi időszakban elvégezzük a Szeghalomba bevezető utak melletti területek 
gazolási feladatait. Ezek a feladatok érintik a temetők környékét is. 
 


MEZŐGAZDASÁG 
 
A mezőgazdasági programban keretében 8 fő foglalkoztatása történik. 
Foglalkoztatásuk 8 órás munkaidőben, 2020. március 1-től 2021. február 28-ig 
tart. A 8 főből, 1 fő brigádvezető, 7 fő segédmunkás. 
 
A Belügyminisztérium 10.631.691.-Ft biztosít a programban vállalt 
kötelezettségekre, mely összegből a bérköltség támogatásra 8.977.824.- Ft a 
dologi költségekre 1.653.867.- Ft-ot biztosít.   
 
Szeghalom Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 1.7 ha szántó területen 
zöldségtermesztést folytat a program keretében. Helye: Szeghalom 
Koplalókert,(01047 hrsz-ú) földterület.  
  







 
 
A mezőgazdasági program keretében zöldségféléket termesztettünk. A 
megtermelt zöldségeket (1010 db újhagyma, 260 kg hagyma, 240 kg paradicsom, 
zöldbab, uborka, cukkini ) A megtermelt zöldségeket rászorultaknak, 
adományként kerültek felhasználásra. 
Sajnos a mezőgazdasági program az előző évekhez képest is gyengébben 
teljesített ez megmutatkozik a megtermelt zöldségek mennyiségében is.   
 


 
 


HAGYOMÁNYOS HOSSZABB IDŐTARTAMÚ 
KÖZFOGLALKOZTATÁS 
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2020.évben 


(Ft)


Önerő


20 2019.03.01 2020.02.29 90 7 13 21 597 636 5 999 337 0
6 2019.10.01 2020.02.28 100 0 6 2 659 920 1 595 952 0


26 7 19 24 257 556 7 595 289 0


15 2020.03.01 2021.02.28 90 5 10 15 961 793 14 622 470 1 773 470
4 2020.03.01 2021.02.28 90 1 3 4 194 364 3 843 609 466 024


19 6 13 20 156 157 18 466 079 2 239 494
41 13 32 44 413 713 26 061 368 2 239 494


HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS


2020. ÉVBEN KEZDŐDŐ


2019. ÉVBŐL ÁTHÚZÓDÓ


 
 
 
Az önkormányzat és intézményei 2020. évben saját kérelmet nyújtottak be a 
Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályhoz saját igényük szerinti 
közfoglalkoztatás biztosítására. 
A támogatási forma 90 %, így a 20.061.157.- Ft bérköltség támogatást az 
önkormányzat egészíti ki saját forrásból.  
A hagyományos, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásokban résztvevő 
szakmunkás, segédmunkás munkakörben foglalkoztatottak az önkormányzat 
vonatkozásában takarítók, postai kézbesítők, valamint segédmunkások.  
 


DIÁKMUNKA 
 


 


Támogatott 
létszám (fő)


Foglalkozta
tás kezdete


Foglalkozt
atás vége


Támogatá
s mértéke 


%
Szakmunk


ás (fő)
Segédmun


kás (fő)


Hatósági 
szerződés 


szerinti 
támogatás 


összesen (Ft)


Bérköltség 
támogatás 


(Ft)
63 2020.07.01 2020.08.31 100 0 63 8 786 358 8 786 358
3 2020.08.01 2020.08.31 100 0 3 418 398 418 398


66 0 66 9 204 756 9 204 756


DIÁKMUNKA


 
 
 
2020. júniusban beterjesztett igényünk alapján lehetőséget kaptunk nyári 
diákmunka keretében középiskolás főiskolás, valamint egyetemi nappali 
tagozatos hallgatók nyári munkán történő foglalkoztatásra, 2 hónapos 
időtartamra 100% bértámogatással összesen: 9.204.756.- Ft összegben.  
Júliusban és augusztusban összesen 66 fő diáknak tudtunk 1 hónapos munkát 
biztosítani, 6 órás foglalkoztatásban, mely foglalkoztatás az önkormányzatnál és 
intézményeinél valósult meg.  
 







Sajnos 2020. évben a járványhelyzet miatt elmaradt a Békéscsabán 
megrendezésre kerülő közfoglalkoztatási kiállítás és vásár, ahol a 
közmunkaprogramban előállított termékek, értékek bemutatására, kóstoltatására, 
kaptunk az előző években lehetőséget.  
 
A közfoglalkoztatottak és közfoglalkoztatási munkairányítók minden munkanap 
6 órától a Kossuth utca 3. sz. alatt gyülekeznek. Itt történik a jelenléti ívek 
aláírása, és a napi munkafeladatok meghatározása. Ezt követően vonulnak ki a 
brigádok a munkaterületükre. A munkairányítók napi többször is ellenőrzik, és  
számon kérik  a kiadott napi munkafeladatokat.  
A feladatok összefogása, koordinálása, végrehajtása jelentős erőfeszítésbe kerül 
a mindennapok során.  
 
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 2 fő 
munkavállaló látja el. Maximális igyekezettel végzik munkájukat, a 
közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaerőigények benyújtása, közvetítése, 
foglalkoztathatósági vizsgálatra küldése, munka – és balesetvédelmi oktatások 
szervezése, munkaszerződések, munkaköri leírások, munkavégzések, 
hiányzások, távollétek, szabadságok, gyermekápolási távollétek, igazolatlan 
napok jelentése, a hóvégi elszámolások elkészítése, hóközi bérszámfejtések 
figyelemmel kísérése, táppénz és családi adókedvezmények igénybe vételével 
kapcsolatos iratok elkészítése továbbítása, munkanapló vezetése,  a 
közfoglalkoztatottak minden napos gondjainak kezelése a feladatkörükbe 
tartozik. Előforduló munkabalesetek adminisztrálása, munkaviszony 
megszüntetés, új személy pótlása, közfoglalkoztatás iránti kérelemek 
előkésztítése, képzések megszervezésének előkészítése is a tevékenységi 
körükbe tartozik. 
 
Fontos megemlíteni a Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
vezetőjének, valamint munkatársainak önkormányzatunkkal való segítő 
együttműködését. 
 
Megállapítható, hogy a közfoglalkoztatási programok Szeghalom város 
vonatkozásában hasznosak és értékteremtőek.  
 
Szeghalom, 2020. 10. 12. 


Macsári József  
                                                                                 polgármester  
A beszámolót készítették:  
 
Nagyné Kincses Ilona 
Zsila-Tornyi Tímea 
Nagy István 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
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Előterjesztés  
 


a Képviselő-testület 2020. október 26-i 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. 
Ezért a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény alapító okiratát 
módosítani szükséges. 
 


1. 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. törvény3. § (8) bekezdésére: 
 
 


1. Az alapító okirat 5.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 


„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. 


 
 


2. Az alapító okirat 5.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 


„5.2. 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 2020.11.01. napjától kell alkalmazni. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József 
 
 


Kelt: Szeghalom, 2020.október 12. 
 
Az előterjesztést készítette: Nagyné Elek Ildikó 
 
 


 
 


Macsári József 
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ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2020. október 26-án tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a helyi adókról szóló 10/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelettervezetet és annak 


Indokolását: 


Az elmúlt havi testületi ülésen nyújtottuk be a helyi adókról szóló rendeletmódosítását előzetes 
elképzeléseit. A képviselők az építményadó emelésére tett javaslatot elfogadták. A telekadó 
bevezetése miatt további kidolgozást tartottak indokoltnak, és az adókedvezmény nyújtását nem 
támogatták. 


Jelen előterjesztés az építményadó emeléséről szól. A telekadó kapcsán további elemzések 
szükségesek, ezért az az előterjesztésnek nem része. 


A gazdaságvédelmi akcióterv részeként elrendelt gépjárműelvonás mintegy 30 millió Ft nem várt 
költségvetési kiesést jelent erre az évre és a jövőre nézve is. Városunk költségvetésében ez jelentős 
arányt képvisel. A valószínűsíthető gazdasági visszaesés az iparűzési adóbevétel kapcsán jövőre, de 
különösen 2022-ben fog jelentős visszaesést okozni. Az állami forrásból származó bevételeink 
emelkedéséről nincs tudomásunk, illetve a járványügyi védekezésre fordított kiadásaink állami 
megtérítéséről sincs információ. További hatalmas bizonytalansági tényező a járvány miatt 
jelentősen csökkentett üzemmódban működő óvodák miatti esetleges normatívacsökkenés. 


Mindezek miatt az önkormányzati bevételek emelése indokolt a további fejlesztések megvalósítása 
érdekében. 


Ennek egyik lehetséges módja az építményadó emelése. 


1. Magánszemélyek 


Településünkön a lakás után nem kell adót fizetni, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén az 
éves adó 200 Ft/m2/év 2015. óta. Jelenleg mintegy 1300 fő fizet építményadót tipikusan 1 db 15 m2 
garázs után, ami egy személynek évi 3.000 Ft adót jelent. Ebben az esetben az adó mértékének 600 
Ft-ra való emelése azt jelenti, hogy a korábbi 3.000 Ft helyett 9.000 Ft lenne. Ezt természetesen két 
részletben kell megfizetni. Ez az adó egy kocsit fenntartó garázstulajdonos számára nem jelent nagy 
terhet. Arra is tekintettel kell lenni, hogy virágzik a garázsok bérbeadása, havi 8-10.000 Ft 
bevétellel. Ebben az esetben évi egy havi bérleti díjat fizet meg a tulajdonos adóként. 
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2. Vállalkozások 


A vállalkozásokat terhelő iparűzési adó miatt méltányos arra is gondolni, hogy két jogcímen is adót 
fizetnek. A feldolgozó ipari ágazat (amit a fő tevékenység támaszt alá) bizonyos alanyai fizetik a 
legtöbb iparűzési adót, esetleg a legnagyobb foglalkoztatók. 


Javasoljuk, hogy ezek esetében az általános 600 Ft/m2/év adótétellel szemben 400 Ft/m2/év 
adómérték kerüljön megállapításra méltányolva az 5 millió Ft feletti iparűzési adó megfizetését. 


A helyi adó emelése nem könnyű feladat. De a jelenlegi helyzetben nem elkerülhető részben a 
pandémia, részben az állami elvonások miatt. Magánszemélyek esetében különösen viselhető, 
főként az figyelembe véve, hogy 5 év után lesz emelés. 


Az összehasonlítás kedvéért néhány környező település adatai: 


- Füzesgyarmat: építményadó 200-360-825-1200 Ft/m2 
- Körösladány: építményadó 1950 Ft/m2, magánszemélyek kommunális adója adótárgyanként 


7.000 Ft 
- Vésztő: magánszemélyek kommunális adója építményenként 5.000-9.000 Ft, építményadó 


400 Ft/m2 
- Gyomaendrőd: kommunális adó 7.100 Ft, építményadó: 560 Ft 
- Békés: magánszemélyek kommunális adója építményenként 16.000 Ft/év, lakásadó: 95 


Ft/m2/év, építményadó: 50-300 Ft/m2/év 


HATÁSVIZSGÁLAT : Igen jelentős hatása van a rendeletnek városunk lakóira, gazdasági 
szereplőire mind társadalmi, mind gazdasági tekintetben. Magánszemélyek esetében a többséget 
9.000 Ft/év mértékben terheli. Vállalkozások esetében az emelés mértéke csökkentett bizonyos 
körben. A város költségvetésében pótolja a kieső gépjárműadót és mintegy megduplázza az 
építményadót. Ezzel lehetővé válik, hogy városunkban a saját erős fejlesztések a jövőben is 
folytatódhassanak, illetve a pályázatokhoz szükséges önerővel bírjunk. A rendelet végrehajtásához 
szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a hivatalban létszámbővítésre nincs 
szükség.  


Kérem a rendelettervezet elfogadását! 


 
Szeghalom, 2020. 10. 12. 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


 


 


                                                                                                                    Macsári József 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
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ELŐTERJESZTÉS 


 
2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján eljáró polgármester részére 


 
 


 
A 61/2020. (X. 7.) Ökt. sz. Határozattal elindításra került a „Helyi őstermelői piac építése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás.  
 
Az Ajánlattételi Felhívás 5 olyan vállalkozásnak került kiküldésre EKR rendszeren keresztül, akik a 
beruházás megvalósításához megfelelő kapacitással rendelkeznek. 
 
Az ajánlatok benyújtásának határideje 2020. október 19-én 12,00 órakor jár le.  
A megadott határidőig 3 ajánlat érkezett be. 
 
A Közbeszerzési Bizottság 2020. október 26-i ülésén megvizsgálta a beérkezett ajánlatokat, és erről 
Írásbeli szakvéleményt és Döntési javaslatot készített. 
 
Határozati javaslat 
……../2020. sz. Hat. 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a „Helyi őstermelői piac 
építése” című közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bizottság által meghozott döntési javaslat 
értelmében a beadott ajánlatok közül mind a 3 ajánlattevő ajánlatát érvényes ajánlatnak fogadja el. 
 
A bizottság javaslata alapján az eljárás nyertese Blaskó György (5520 Szeghalom, Hunyadi u. 
31/1.) nettó 87.899.955 Ft összeggel, -mivel a bírálati szempontok szerinti legkedvezőbb, 
gazdaságilag a legelőnyösebb ajánlatot adta. 
 
A Képviselő-testület döntését ……igen/…… nem/ …….tartózkodás szavazattal  az alábbi név 
szerinti szavazással hozta meg: 
 
Macsári József polgármester 
 
dr. Farkas József alpolgármester 
 
Bartis Márton 
 
Ács Zsolt 
 
Hegyesi Zsuzsanna 
 
Elek Ferencné 
 
Barta Csaba 
 



mailto:polgarmester@szeghalom.hu





Takács Istvánné 
 
Hajduné Bíró Angelika 
 
A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a pályázatban beállított kivitelezési költség nettó 
76.281.840,- Ft, illetve a nyertes árajánlat (nettó 87.899.955,- Ft) költsége közötti különbséget azaz 
nettó 11.618.115,-Ft összeget önerőként vállalja. 
 
Mindezek alapján az eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 
 
 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2020. október 26. 
 
Előterjesztést készítette:  
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 
         Macsári József 
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ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2020. október 26-i ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe kitüntetés alapításáról és 
adományozásáról szóló 12/1992.(IX. 28.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről és a tárgyban 
megalkotandó új rendelet-tervezetet és annak  


indokolását. 


Mint látható, a tárgyról szóló rendeletünk 1992-ben készült, majd 2007-ben egy kisebb módosítás 
történt. 


A rendelet elavult, a legutóbbi kitüntetések adományozásakor felszínre kerültek a hibái. 


Az előterjesztés aktualizálja a rendeletet és tartalmazza azokat a felvetéseket, amelyek a képviselők 
részéről elhangzottak. 


HATÁSVIZSGÁLAT : a rendelet által alapított kitüntetések kifejezik az arra méltó személyek 
iránti városi megbecsülést. Szabályozza az eljárásrendet, a határidőket. A rendelet végrehajtásához 
szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Költségvetési hatása elhanyagolható. 
Társadalmi hatásaként kifejezi, hogy az önkormányzat értékeli és példaként állítja a lakosság és az 
utókor elé kiemelkedő polgárait. 


Kérem a rendelettervezet elfogadását! 


 
Szeghalom, 2020. 10. 07. 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                   Macsári József 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


                       J e l e n t é s 
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, 


a Képviselő- testület 2020. október 26-án tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület 40/2020. (VII.22.) sz. határozatával döntött arról, hogy a TOP-1.4.1.-
19-BS1-2019-00001 azonosítószámú, Szeghalmi Tündérkert Bölcsőde Kossuth utcai 
épületének bővítése, fejlesztése című pályázattal kapcsolatosan az építési munkák 
kivitelezésére a közbeszerzés eredményeképpen nettó 102.894.213 Ft-al , Zsigovics Gábor ev. 
(5520 Szeghalom, Árpád u. 80.) ajánlatát fogadja el. A különbözetet önerőként felvállalja a 
2020 évi költségvetés terhére, figyelembe véve, hogy az Irányító Hatóság felé kérelemmel 
kíván élni többletforrás igénylés benyújtásával, ami a projekten belüli megengedett 
költségátcsoportosítás után nettó 30.316.319 Ft +Áfa, bruttó 38.501.725 Ft igény bejelentését 
teszi lehetővé. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette.   
 
A Képviselő- testület a 47/2020. (VIII.19.) sz. határozatával döntött arról, hogy 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. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek.  
 
A Képviselő- testület a 48/2020. (VIII.19.) sz. határozatával döntött arról, 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. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek.  


 
A Képviselő- testület a 54/2020. (IX.28.) sz. határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatának 2021. évi 
fordulójához. Az Önkormányzat azokat a pályázókat támogatja, akik esetében az egy 
háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 45.000,-Ft/fő/hónap összeget. 
A támogatott pályázók részére az önkormányzat 5.000,- Ft/fő/hó önkormányzati támogatást 
nyújt a 2021. évi költségvetés terhére. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek.  
 
Kérem jelentésem szíves tudomásul vételét. 
 
Szeghalom, 2020. október 14. 
 
Tisztelettel:  


                                                                                                                    Macsári József                            
                                                                                                                          polgármester 








SZEGHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 


… számú rendelete  
 


A díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe kitüntetés alapításáról és adományozásáról 
 
  
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésben  meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 


 
Szeghalom Város Díszpolgára 


 
1.§ 


 
 


(1)A Képviselő-testület azoknak a személyeknek az elismerésére, akik Szeghalom Város 
érdekében hosszú időn át kimagasló tevékenységet végeztek „Szeghalom Város Díszpolgára” 
címet alapítja. 
(2) A díszpolgári cím a Képviselő-testület által nyújtható legmagasabb kitüntetés. 
(3) A díszpolgári cím elhunyt személy részére is megállapítható. 
 


2.  § 
 


(1) A díszpolgári cím adományozására – indoklással – javaslatot tehet: 
a)  polgármester, alpolgármester 
b)  képviselő 
c)  a város bármely nagykorú, lakóhellyel rendelkező lakosa 
(2) A javaslatokat legkésőbb minden év május 31-ig kell a polgármesternél benyújtani. 
(3) A javaslatokat az Oktatási és Kulturális Bizottság előzetesen véleményezi, a Képviselő-
testület elé terjeszti támogató vagy elutasító javaslatát.  
(4) A Képviselő-testület a júniusi zárt ülésén dönt. Az adományozáshoz a megválasztott 
képviselők több mint felének szavazata szükséges. 
 


3. § 
 


(1) A díszpolgári cím átadására az augusztus 20-i ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 
(2) A díszpolgárnak a polgármester díszpolgári oklevelet és emlékplakettet ad át. 
(3) A díszpolgári oklevél tartalmazza: 
a)    Szeghalom Város címerét, 
b)    az adományozó megjelölését, 
c)    a képviselő-testületi határozat számát, 
d)    az adományozott nevét, 
e)    az adományozás indokát röviden, 
f)     a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegző lenyomatát. 
 


4. § 







 
(4)A díszpolgári címnek elhunyt személy részére történő adományozásakor a díszpolgári 
oklevelet és az emlékplakettet az elhunyt házastársának, annak hiányában az egyenes ági 
leszármazottaknak lehet átadni. 
 


5. § 
 


(1) A díszpolgári címet elnyert személy a város tiszteletét és megbecsülését élvezi: 
a)  A város által rendezett hivatalos ünnepségekre fenntartott hely biztosításával meghívást 
nyer 
b) Elhalálozásakor – családtagjai kifejezett kívánságára, illetve hozzájárulásával – Szeghalom 
Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, eltemettetéséről az önkormányzat költségén 
gondoskodik. 
(2) A fenti jogok gyakorlásának biztosításáért a polgármester (alpolgármester) a felelős. 
 


6. § 
 
A díszpolgár nevét, fényképét és a díszpolgári oklevél adatait „Szeghalom Város 
Díszpolgárainak Könyvébe” kell bejegyezni. 
 


7. § 
 
(1) A díszpolgári címet a Képviselő-testület 2. § (1) bekezdésében felsoroltak javaslatára  
visszavonhatja attól, aki az azzal járó megbecsülésre méltatlanná válik, így pl. szándékos 
bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélik, az önkormányzattal 
szemben 6 hónapot meghaladóan adótartozása van. 
(2) A visszavonáshoz a megválasztott képviselők több mint felének a szavazata szükséges. 
(3) Visszavonás esetén a díszpolgár nevét törölni kell a Szeghalom Város Díszpolgárai 
Könyvéből, a díszpolgári oklevelet és emlékplakettet vissza kell adnia.  
 
 


 
PRO URBE KITÜNTETÉS 


 
8. § 


 
(1) A Képviselő-testület azon személyek részére, akik a város társadalmi, egészségügyi, 
gazdasági, kulturális, sport életének fejlődése területén, valamint a lakosság érdekében 
hosszabb időn át végzett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek, a PRO URBE 
kitüntetést alapítja. 
(2) Az adományozásnál különösen az alábbi tevékenységeket kell figyelembe venni: 
a)  A város fejlődését, a lakosságot szolgáló, hosszú időn át végzett, kiemelkedő tevékenység 
b) A különböző szakterületeken, vagy társadalmi munkában a város érdekében végzett 
kimagasló teljesítmény 
c)  A várost gazdagító művészeti, városépítési és városrendezési kiemelkedő munka 
 


9.§ 
 


(1) A kitüntetés kör alakú érem, melynek közepén Szeghalom Város címere helyezkedik el. 
 







(2) A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amelynek összegét a Képviselő-testület határozza meg. A 
jutalom összege maximálisan a polgármester havi fizetésének 50 %-a lehet. 
(3) Évenként legfeljebb egy díszpolgári cím és kettő Pro Urbe kitüntetés adományozható. 
 


10. 
 
(1) A javaslat benyújtásának határidejére és az azt követő eljárásra a 2. § irányadó. A 
kitüntetést az augusztus 20-i ünnepi ülésen kell átadni. 
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt: 
a)  személyi adatait, 
b)  az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás ismertetését. 
(3) A kitüntetésekről az erre a célra rendszeresített díszalbumban nyilvántartást kell vezetni. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntetett személy lakcímét, az adományozás alapjául 
szolgáló tevékenység pontos megjelölését és az adományozás időpontját. 
 


11. § 
 
A Pro Urbe kitüntetés visszavonására a 7. § irányadó. 
 
  
 


Záró rendelkezések 
 


12. § 
 


Ez a rendelet 2021. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg A díszpolgári cím, valamint a 
Pro Urbe kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 12/1992. (IX.28.) önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Macsári József                                                dr. Pénzely Erika 
                     polgármester                                                              jegyző 








Okirat száma: …… 


          
 


MÓDOSÍTÓ OKIRAT 


 A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény a Szeghalom 
Város Önkormányzatának Képviselő Testülete által 2019. február 15. napján kiadott 4-
1/2019.számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 8/A. §–a 
alapján valamint a Képviselő-testület …/2020.(X.26.) számú határozatának 
figyelembevételével a következők szerint módosítom: 


1. Az alapító okirat 5.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 


„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. 


 
 


2. Az alapító okirat 5.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 


„5.2. 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 2020.11.01. napjától kell alkalmazni. 
 


Kelt: Szeghalom, időbélyegző szerint 
 





		MÓDOSÍTÓ OKIRAT






________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1200 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. október 26-i ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát új kormányzati funkció megjelenése miatt 
szükséges módosítani. 
 
Új kormányzati funkció: 
 
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdasági projektek támogatása 
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
 
Az Alapító Okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító 
Okiratot a 2. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Szeghalom, 2020. október 12. 
 
Az előterjesztést készítette:  


Nagyné Elek Ildikó 
 
 
 
 
 
 
 
          Macsári József 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


Iktatószám: 2-17/2020. 
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 soron következő 
ülését 


2020. október 26-án (hétfő) 15:00 órára 
összehívom. 


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


Napirend: 


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
2./ Helyi adó rendelet módosítása 
3./ Díszpolgári, PRO URBE rendelet módosítása 
4./ Beszámoló az Önkormányzat beruházásairól 
5./ Beszámoló a közfoglalkoztatásról 
6./ Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
Alapító okirat módosítása 
7./ Intézményvezetői jogviszony megszüntetése 
8./ Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
pótelőirányzat kérelme 
9./ Polgármesteri Hivatal Alapító okirat módosítása 
10./ Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme 
11./ Szeghalmi Tündérkert Óvoda udvarának felújítása 
12./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 
13./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2020. október 15. 


Tisztelettel: 


               Macsári József 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  
Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  
 


 
 


E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület 2020. október 26. ülésére 


 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 1 § 
(2) bekezdés alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonya a tv. erejénél fogva a munkatörvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény 
szerinti munkaviszonnyá alakul át.  
Városunkban a rendelkezés egy intézményt érint: a Nagy Miklós Városi Könyvtár és 
Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjteményt. 
 
A tv. alapján a munkáltató 2020. augusztus 15-ig írásban közli a közalkalmazottal a 
további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. 
Az ajánlatban szereplő munkabér összege nem lehet alacsonyabb, mint amire a 
közalkalmazott illetményként 2020. október 31-én jogosult lenne.  
A foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést 2020. október 31-ig kell megkötni. 
Ha a közalkalmazott  


- az ajánlattételre meghatározott határidőt követő 30 napon belül nem nyilatkozik, 
- az előírt határidőben úgy nyilatkozik, hogy a munkaszerződés keretei között a 


továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, 
- a felek az előírt határidőben nem állapodnak meg, 


a közalkalmazotti jogviszony átalakulás nélkül, a tv. erejénél fogva megszűnik.   
 
Koczó Éva fenti ajánlattételre 30 napon belül nem nyilatkozott, így a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekű Múzeális Gyűjtemény igazgatójának fennálló 
közalkalmazotti jogviszonya nem alakul át a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény szerinti munkaviszonnyá.  
 
Koczó Éva közalkalmazotti jogviszonya, magasabb vezetői megbízatása a 2020. évi 
XXXII. törvény 2 § (5) bek. c) pontja alapján a törvény erejénél fogva 2020. október 31. 
nappal megszűnik.  
A jogviszony megszűnéséről a közalkalmazottat az átalakulás írásban értesíteni kell. Koczó 
Éva jogviszonyának megszűnésével a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 37.§ (6) bek. alapján 25 évi közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján 8 
havi végkielégítésre jogosult.  
Koczó Éva 2020. október 31-ig ki nem vett szabadságainak száma: 0. 
 
Tájékoztatásként közlöm, hogy a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Múzeális Gyűjteménynél 6  és 1 fő négyórás foglalkoztatott a tv. szerinti munkáltató által 
tett ajánlattételt elfogadta, így közalkalmazotti jogviszonyuk   2020. november 1-től  tv. 
szerinti munkaviszonnyá alakul át.  







 
 
……../2020. (X.26.) 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Koczó Éva a Nagy Miklós Városi 
Könyvtár és Sárréti Közérdekű Múzeális Gyűjtemény igazgatójának fennálló 
közalkalmazotti jogviszonyát és magasabb vezetői megbízatását 2020.10.31. napjával 
megszünteti.  
Koczó Éva közalkalmazotti jogviszonya nem alakul át a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá, így a közalkalmazotti jogviszonya, magasabb 
vezetői megbízatása a 2020. évi XXXII. törvény 2 § (5) bek. c) pontja alapján a törvény 
erejénél fogva 2020. október 31. nappal megszünik.  
A jogviszony megszűnéséről a közalkalmazottat az átalakulás írásban értesíteni kell. Koczó 
Éva jogviszonyának megszűnésével a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 37.§ (6) bek. alapján 25 évi közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján 8 
havi végkielégítésre jogosult. Koczó Éva 2020. október 31-ig ki nem vett szabadságainak 
száma: 0. 
 
 
 
Határidő: 2020.11.01. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
…../2020. ( X.26.) 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő -testülete 2020. november és 2020. 
december hónapra a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény, intézményvezetői feladataival megbízza Bihari Edit 
könyvtárost. Részére 30.000.- Ft juttatást állapít meg.   
 
 Határidő: 2020.11.01. 
 Felelős: Macsári József polgármester  
 
 
 
Szeghalom, 2020.10.13.  
 
 
Előterjesztést készítette:  
 
Nagyné Kincses Ilona 
 
 
         Macsári József 
           polgármester 








________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600  
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200  
Tel.: 66/371-611 Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail:  Csütörtök 800-1600  


  Péntek 800-1200 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
 ___________ 


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


 
 
 


E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2020. október 26-ai testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 


A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetője szeptember 
hónapban írásbeli kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz. Kérelmében kérte, hogy Dózsa Gy. 
utcai Iskola nagytermének (volt Ifjúsági ház nagyterme) acélvázas üvegfalát Önkormányzatunk 
cseréltesse ki, mivel az rossz állapotban van. A Polgármesteri Hivatal Műszaki irodája kérésemre 
megvizsgálta az üvegfalat és megállapította, hogy az valóban rossz állapotú, veszélyes. A Hivatal a 
cserére vonatkozóan szakkivitelezőtől bekérte az árajánlatot melynek összege bruttó 3.732.530,- 
Ft. 
 
Intézményvezető asszony kérelmében kérte, hogy a 16:00 -kor induló iskolabuszt a Fáy utcai 
kijárattól indítsuk. A tavalyi évben lakossági és rendőrségi kérésre felül lett vizsgálva a Fáy utca 
érintett szakasza mivel állandó jellegű panasz volt a busz által okozott forgalmi dugók miatt. A 
forgalomtechnikai bejáráson javasolták a Fáy utca egyirányúsítását, mely javaslatot a közút kezelő 
elvetette, tekintettel arra a tényre, hogy az érintett utcában Óvoda, Mentőállomás, illetve a 
lakótelepen közel 300 lakás tulajdonost érintett volna az új forgalomszabályozás. Az autóbusz 
biztonságos közlekedése a Dózsa utcán kialakított és öböllel ellátott buszmegállóból lett megoldva. 
A gyermekeket minden alkalommal Polgárőr kíséri. Az elmúlt időszakban többször is ellenőriztük a 
buszjáratot és megállapítottuk, hogy teljesen biztonságos a közlekedés. 
 
A Dózsa utcai iskolában kerékpárral érkező gyermekek részére külön gyalogjárda csatlakozást 
akkor célszerű kiépíteni, ha az ablakcsere megtörténik és az Iskola az ingatlanon belül a 
csatlakozási lehetőséget kiépítette. 
 
Kérném fentiek megvitatását és döntésünk meghozatalát. 
 
 
Szeghalom, 2020. október 14.  
 
Az előterjesztést készítették: 
       Nagy István 
       Műszaki Irodavezető 
       Kántor Tibor 
       Műszaki Ügyintéző 
         Macsári József 
           polgármester 
 
 













Okirat száma: ……../2020. 


Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 


1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 


1.1.    A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 


1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 


2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 


2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.11.01. 


3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 


3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
3.1.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


4. A költségvetési szerv tevékenysége 


4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján a 
polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző 
feladat- és hatáskör gyakorlásához szükséges ügyek, döntések előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 


4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 


1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat, társulás és az Önkormányzat irányítása alá 
tartozó egyes költségvetési szervek bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, szervezi a településen a 
hosszabb idejű közfoglalkoztatást. 


4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége. 


2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás. 
3 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok. 


4 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek. 


5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek. 
6 016030 Állampolgársági ügyek. 
7 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 
8 044310 Építésügy igazgatása. 
9 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdasági projektek támogatása 


10 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
11 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
12 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 


 


4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szeghalom Város Közigazgatási területe, az 
építéshatósági feladatok tekintetében Szeghalom Járás közigazgatási területe. 


5. A költségvetési szerv szervezete és működése 


5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A hivatal vezetője a jegyző, akit a polgármester – az 
Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálatai tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései szerint 
– pályázat alapján nevez ki határozatlan időre. 


 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 


 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 


3 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 


valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvény 


 













Okirat száma: ……… 


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. megnevezése: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 


Gyűjtemény 


1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 2. 
1.2.2. telephelye(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 


3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.2.2. székhelye: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 
dokumentumairól, 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 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 
 
 


1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
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. 
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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 
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NAGYSÁRRÉTI, ALSÓ‐BERETTYÓ MELLÉKI NATÚRPARK EGYESÜLET 


ALAPSZABÁLYA 


  


  


  


Elhatározva a Nagysárréti, Alsó‐Berettyó melléki Natúrpark Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről 


szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 


működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az 


alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát: 


  


  


I. 


Az egyesület adatai 


  


1. Az egyesület neve: Nagysárréti, Alsó‐Berettyó melléki Natúrpark Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 


  


2. Az egyesület rövidített elnevezése: Nagysárrét Natúrpark   


  


3. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: „Great SÁRRÉT Nature Park 


  


4. Az egyesület székhelye: Szeghalom, Túrkeve ????? 


  


5. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét 


képezi. 


  


6. Egyesület működési területe:   


‐ Szakmapolitikai, partnerségi együttműködések  vonatkozásában: kiemelten a Kárpát‐medence  területe, de 


egyéb nemzetközi együttműködések lehetőségét is keresi az egyesület; 


‐ Gyakorlati  beavatkozások  vonatkozásában:  a  történelmi  Nagysárrét  és  Alsó‐Berettyó‐mellék  területe, 


konkrétan  Bakonszeg,  Báránd,  Bigarnagybajom,  Bucsa,  Csökmő,  Ecsegfalva,  Furta,  Kertéssziget, Mezőtúr, 


Sárrétudvari, Szeghalom, Szerep, Túrkeve, Vekerd települések közigazgatási területe.   


‐ Az egyesület aktív működési területét minden alapszabály módosításkor felülvizsgálhatja, és szűk lehetőségek 


között bővítheti.   


  


  


II. 


Az egyesület célja, tevékenysége 


  


1. Az egyesület célja:   


- Az Egyesület működési területén a fennhatható fejlődés eszközeivel a természeti erőforrások védelme, azok 


fenntartható  használatával megvalósulóan  az  itt  élő  lakosság  életminőségének  javítása,  térségfejlesztési 


feladatok ellátása; 


- Aktív térségfejlesztési célú együttműködés fenntartása, a táji kulturális, táji hagyományok ápolása; 


- Az Egyesület működési területén fellelhető természeti értékek aktív védelme; 







-  2  - 


- Az Egyesület érdekvédelmi civil szervezet, melynek fő célja az Alsó‐Berettyó‐melléki és Nagysárréti Natúrpark, 


illetve a területén elhelyezkedő települések fejlesztése; 


- Néphagyományok, hagyományteremtő és –óvó kezdeményezések, a kézművesség támogatása, a térségben 


alkotó tevékenységet folytató emberek, vállalkozások összefogása; 


- A térség ökoturizmusának és természeti értékeinek megtekintését célzó aktív turizmusának fellendítése, az 


ahhoz szükséges infrastruktúra megteremtése; 


- Környezeti nevelés, az ehhez kapcsolódó ismeretek és módszerek gyűjtése és terjesztése; 


- A természet és az ember tiszteletén alapuló etika formálása, a környezettudatos gondolkodás felelősségének 


szorgalmazása, környezetvédelmi tevékenységek; 


- Az ökológiai fenntarthatósághoz szükséges készségek fejlesztése; 


- Tevékeny részvétel a térség fejlesztésében, az ilyen irányú kezdeményezések segítése, felkarolása 


- Turisztika, falusi turizmus fellendítése a helyi vállalkozók bevonásával; 


- A kulturális és természeti értékek együttműködésen alapuló megóvása, történelmi hagyományok ápolása; 


- A térség közösségi életének lendítése, fejlesztése. 


  


2. Az egyesület tevékenysége: 


- Az egyesület  II.  fejezet 1. pontjában meghatározott célok elérése érdekében közös  forrásszervezési munka, 


pályázati együttműködések lebonyolítása; 


- Az egyesület II. fejezet 1. pontjában meghatározott célok elérését segítő érdekképviseleti munka. 


lobbi;   


- A térségi turisztikai együttműködések kezdeményezése;   


- Közösségszervezés, rendszervényszervezés; 


- A vállalkozások közötti együttműködés elősegítése, a kommunikáció biztosítása 


- Kiadványok  szerkesztése  és  kiadása,  hirdetések  megjelentetése,  térségi  hatású  marketing  termékek 


előállítása; 


- Rendszeres szakmai fórumok összehívása; 


- Alkotótáborok,  továbbképzések,  tanfolyamok szervezése és  lebonyolítása, egyéb közösségi  rendezvényeken 


való részvétel; 


- Kapcsolattartás a hasonló célkitűzésekkel alakult társadalmi szervezetekkel és a térség érdeklődő, befogadó 


közönségével; 


- Kapcsolattartás a térség önkormányzataival, vállalkozóival, civil szervezeteivel; 


- A felnőttképzés minőségi fejlesztése, elméletének és módszertanának fejlesztése; 


- A térségben élő vállalkozók számára információhoz jutás elősegítése vállalkozásaik fejlesztése érdekében. 


  


  


  


III. 


Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 


  


1. Az  egyesület  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól  független  és  azoknak 


anyagi támogatást nem nyújt és azoktól nem  fogad el, pártpolitikát érintő politikai állásfoglalásoktól 


elhatárolódik. Munkáját politikától függetlenül célorientáltan szervezi.   
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IV. 


Tagdíj 


  


1.   Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege    


  Települési önkormányzatoknak           10 Ft * települési lélekszám/év 


  Civil szervezeteknek      10000 Ft/év 


Önfoglalkoztató  vállalkozásoknak    10000  Ft/év  (ha  az  alkalmazottak  száma  nem  haladja  meg  a 


tulajdonos családjából vállalkozásban dolgozók számát) 


Egyéb vállalkozásoknak       25000  Ft/év  Magánszemélyeknek 


       5000 Ft/év 


amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 


15 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület 


házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 


  


          Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében 


is a teljes éves tagdíjat köteles megfizetni a belépéskor szóló döntést követő 30 napon belül az egyesület 


bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 


  


  


V. 


A tagság 


  


1. Az egyesület tagja lehet az az önkormányzat, vállalkozás, természetes személy, jogi személy, aki   


- az  egyesület  célkitűzésével  egyetért,  az  alapszabályban  foglalt  rendelkezéseket  elfogadja,  e  célok 


megvalósítása érdekében szervezi és segíti tagjainak tevékenységét és vállalja a tagdíj megfizetését.   


- A nem természetes személytől érkezett kérelem esetében a tagfelvételnél vizsgálni kell, hogy a kérelmező saját 


döntési rendszerében jogszerűen határozta‐e el a csatlakozást. 


- A tagfelvételről írásbeli belépési nyilatkozat alapján az Elnökség dönt, annak elutasítása esetén fellebbezéssel 


a Taggyűléshez lehet élni. 


- A tagfelvétel ügyében akkor hozható elutasító döntés, ha a tagjelölt szervezet (magánszemély) mozgalmi vagy 


gazdasági magatartása,  bármilyen  társadalmi  törekvése  az  Egyesület  elnökségének  hivatalos  formában 


kifejezett véleménye értelmében bármilyen  formában sérti az Egyesület  tagjainak  (Alapszabályban  foglalt) 


érdekeit.   


- Nem lehet tag, aki szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerős bírósági büntető ítélet hatálya alatt áll. 


  


  


VI. 


A tagsági jogviszony keletkezése 


  


1.  Az  egyesületi  tagság  az  alapításkor  az  egyesület  nyilvántartásba  vételével  keletkezik.  Az  egyesület 


megalakulását  követően  a  tagság  a  belépési  nyilatkozat  elfogadásával  keletkezik.  A  belépési 


nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon 


belül,  egyszerű  szótöbbséggel,  nyílt  szavazással  határoz  a  tagfelvételről.  Határozatát  annak 


meghozatalát  követő  8  napon  belül  írásba  foglaltan,  igazolt módon  kell megküldeni  a  tagfelvételt 


kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 
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VII. 


A tagsági jogviszony megszűnése 


  


1.   A tagsági jogviszony megszűnik: 


   a./ A tag kilépésével. 


   b./ Az alapszabályban meghatározott tagdíj meg nem fizetésével az Alapszabályban határozott 


feltételek szerint; 


c./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 


d./ A tag kizárásával, 


e./ Az Egyesület megszűnésével 


2.         A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 


            indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő 


            megérkezése napján szűnik meg. 


3.       Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot,   


          aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 


          magatartást tanúsít. 


      


A  kizárási  eljárást  bármely  tag  vagy  egyesületi  szerv  kezdeményezésére  az  elnökség  folytatja  le.  A 


kizárási  eljárásban  a  tagot  az  elnökség  ülésére  igazolható  módon  meg  kell  hívni,  azzal  a 


figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását 


és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az 


ülésen  a  tag  képviselővel  is  képviseltetheti magát. A  tag  kizárását  kimondó  határozatot  írásba  kell 


foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket 


és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló 


határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül 


igazolható módon közli az érintett taggal. 


A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon 


belül  az  egyesület  közgyűléséhez  fellebbezéssel  élhet.  A  fellebbezés  beérkezését  követően  az 


elnökségnek  haladéktalanul,  de  legkésőbb  30  napon  belüli  időpontra  össze  kell  hívnia  a  rendkívüli 


közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak 


meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az  érintett taggal. 


  


VIII. 


A tagok jogai 


  


1.   Az egyesület tagja jogosult: 


   a./ az egyesület tevékenységében részt venni 


   b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 


   c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 


kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni 


   d./ az egyesület irataiba betekintetni 


 e./  arra,  hogy  az  egyesület  tisztségviselőjévé  válasszák,  amennyiben  vele  szemben  jogszabályban 


meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 
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 A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére 


adott  meghatalmazást  teljes  bizonyító  erejű  magánokirati  formában  írásba  kell  foglalni  és  azt  a 


közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 


          


 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 


  


  


IX. 


A tagok kötelezettségei 


  


1.   Az egyesület tagja: 


    


         a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 


         b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. 


        c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, 


rendelkezéseit betartani. 


         d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni. 


    


  


X. 


Az egyesület szervei 


  


1. Az egyesület szervei: 


a./ Közgyűlés 


b./ Elnökség 


  


 A Közgyűlés 


  


2. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve, mely az Egyesület nyilvántartott tagjainak az összességéből áll. 


Minden tagnak egy szavazata van. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 


  


3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 


  


a) az alapszabály módosítása; 


b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 


c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 


d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 


e) az éves beszámoló ‐ ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének ‐ 


elfogadása; 


f) a  vezető  tisztségviselő  feletti  munkáltatói  jogok  gyakorlása,  ha  a  vezető  tisztségviselő  az  egyesülettel 


munkaviszonyban áll; 


g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével 


vagy ezek hozzátartozójával köt; 
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h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről 


való döntés; 


i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 


  


4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 


  


5. A közgyűlést az elnökség  legalább 15 nappal az ülés  időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az 


egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek 


minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 


történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 


 Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre 


jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 


  


 A  közgyűlési meghívó  tartalmazza az egyesület nevét,  székhelyét, a  közgyűlés helyét,  idejét és a  javasolt 


napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, 


hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá 


a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra 


történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek 


számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb 


tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. 


  


         A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 


  


 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei 


az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének 


tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a 


kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden 


esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 


 Ha  az  elnökség  a  napirend  kiegészítése  iránti  kérelemről  nem  dönt,  vagy  a  kérelmet  elutasítja,  úgy  a 


közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 


kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak 


akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden 


nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.   


  


6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 


a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 


b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 


c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 


Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 


megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 


  


7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt 


vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
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8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális 


taglétszámhoz  képest  a megjelent  és  szavazásra  jogosult  tagok  számát.  A  közgyűlés  a  napirendi  pontok 


tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a  levezető elnök személyét, 


továbbá  a  jegyzőkönyvvezető  és  két  jegyzőkönyv  hitelesítő  személyét,  valamint  szükség  esetén  a  két  fős 


szavazatszámláló bizottságot. 


  


9. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az 


alapszabály  a  képviselő  útján  történő  részvételt  lehetővé  teszi  –  képviselője  nevét  és  lakóhelyét  vagy 


székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A 


jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 


  


   A  közgyűlésről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  amely  tartalmazza  


  a) az egyesület nevét és székhelyét; 


1.a.b) a közgyűlés helyét és idejét; 


1.a.c) a  közgyűlés  levezető  elnökének,  a  jegyzőkönyvvezetőnek,  a  jegyzőkönyv 


hitelesítőjének a nevét; 


1.a.d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 


1.a.e) a  határozati  javaslatokat,  a  leadott  szavazatok  és  ellenszavazatok,  valamint  a 


szavazástól    tartózkodók számát. 


  


 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre  megválasztott, jelen 


lévő tag hitelesíti. 


  


10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák 


meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 


a) akit a határozat kötelezettség vagy  felelősség alól mentesít vagy a  jogi személy terhére másfajta előnyben 


részesít; 


b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 


c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 


d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 


e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 


f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 


  


11. A  közgyűlés  határozatát  –  az  alapszabály  vagy  törvény  eltérő  rendelkezése  hiányában  –    egyszerű 


szótöbbséggel,  nyílt  szavazással  hozza.  Az  egyesület  alapszabályának  módosításához,  az  egyesület 


egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az 


egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 


rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 


  


12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat 


meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján 


történő közzétételével egyidejűleg. 


  


Elnökség 
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13. Az  elnökség  az  egyesület  3  elnökségi  tagból  álló  ügyvezető  szerve,  amely  dönt mindazon  kérdésekben, 


amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 


 Az elnökség létszáma 5 elnökségi tagra módosul, amint az Egyesület taglétszáma eléri a 20 tagot. A bővítésre 


a taglétszám20 tagot történő elérését követő rendes közgyűlését dönt.   


  


14. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. 


  


Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: a./ 


a megbízás időtartamának lejártával; 


b./ visszahívással; 


c./ lemondással; 


d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 


e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 


korlátozásával; 


f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 


  


A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez 


intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás 


az új vezető  tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában  legkésőbb a bejelentéstől 


számított hatvanadik napon válik hatályossá. 


  


15. Vezető  tisztségviselő az a nagykorú  személy  lehet, akinek  cselekvőképességét a  tevékenysége ellátásához 


szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt 


a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. 


  


A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő 


ügyvezetési  feladatait személyesen köteles ellátni. Nem  lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény 


elkövetése  miatt  jogerősen  szabadságvesztés  büntetésre  ítéltek,  amíg  a  büntetett  előélethez  fűződő 


hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki  közügyektől eltiltó ítélet 


hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen 


eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól  jogerős bírói  ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az  ítéletben 


megjelölt  tevékenységet  folytató  jogi  személy  vezető  tisztségviselője  nem  lehet.  Az  eltiltást  kimondó 


határozatban  megszabott  időtartamig  nem  lehet  vezető  tisztségviselő  az,  akit  eltiltottak  a  vezető 


tisztségviselői tevékenységtől. 


  


16. Az egyesület vezető tisztségviselői: 


   Elnök, alelnök, titkár, 20 fős tagságot elérését követpen további két rendes tag.   


  


   Az egyesület megválasztott elnöke: …............................................. (név, anyja születési neve, lakóhelye) 


   Az  egyesület  megválasztott  alelnöke:  ….............................................  (név,  anyja  születési  neve, 


lakóhelye) 


   Az egyesület megválasztott titkára: …............................................. (név, anyja születési neve, lakóhelye) 


    


Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. 


A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
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A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 


  


17. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 


a./  az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 


b./  a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 


c./  az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 


d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon  felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 


hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 


e./  a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 


f./  az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 


g./  részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; h./  


a tagság nyilvántartása; 


i./  az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 


j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 


k./ az egyesületet érintő megszűnési ok  fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 


esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 


l./ a tag felvételéről való döntés. 


m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal 


  


18. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente  legalább egy alkalommal  tartja. Az elnökségi ülést az elnök  


legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja 


össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 


tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus  levelezési címére történő kézbesítés azzal, 


hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 


  


 Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét 


és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel 


kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 


  


19. Az elnökség határozatát   egyszerű  szótöbbséggel, nyílt  szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha 


ülésén a  szavazati  jogában nem korlátozott elnökségi  tagok  több mint a  fele  jelen van. Két elnökségi  tag 


jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. 


  


   A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 


a) akit a határozat kötelezettség vagy  felelősség alól mentesít vagy a  jogi személy terhére másfajta előnyben 


részesít; 


b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 


c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 


d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 


e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 


f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 


  


20. Az  elnökség  határozatait  az  elnökségi  ülésen  szóban  kihirdeti  és  az  érintett  tag(okk)al  a  határozat 


meghozatalát  követő  8  napon  belül  írásban,  igazolható  módon  is  közli  a  határozatoknak  az  egyesület 


honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 
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 XI. 


Záró rendelkezések 


  


Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 


(Ptk.)  és  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek működéséről  és 


támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 


  


  


Kelt: Szeghalom, 2020. év. október hó 21. napján 


  


  


  


megválasztott elnök 
  


  
  


   


megválasztott alelnök  megválasztott titkár 


               


  


  


Tanú:                                                                                                          


Lakcíme: 


Személyi igazolvány száma: 


  


Tanú:                                                                                                          


Lakcíme: 


Személyi igazolvány száma: 


  


  


  


  


  


(Alakuló ülés  tartása esetén az alapszabályban kijelölt képviselő(k)  írja alá, a képviseleti  jog gyakorlásnak 


módjához  igazodóan önállóan vagy képviselőtársával együttesen. Ha alakuló ülés tartására nem került sor, 


akkor valamennyi alapító  tagnak alá kell  írnia az alapszabályt, mert az egységes akaratelhatározás ebben 


nyilvánul meg. 


Mindkét esetben az aláírások valódiságát két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni!) 





















________________________________________________________________________________________________ 
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 
2020. október 26-án tartandó ülésére 


 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


Mellékelten beterjesztem az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmét.  


Kérem a Tisztelt Testületet, döntsön arról, hogy biztosít-e, illetve milyen összegben pénzbeli 
támogatást az Alapítványnak! 


 


Szeghalom, 2020. 10. 14. 


 


 


 


 


                                                                                                     Macsári József 
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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 
 


2020. október 20-án (kedd) 15.00 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 2020. október 26-án tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése 
 
2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2020. október 15. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József 
      








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


BESZÁMOLÓ 
Az Önkormányzati beruházások 2020. évi állásáról 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésének részeként fogadta el az ez évre vonatkozó 
beruházási és nagy felújítási programot. A 2020. évi beruházási és nagyfelújítási programunk 
megvalósítását sajnos befolyásolta a világméretű vírusjárvány, mivel a járvány kitörését követően 
a kormányzat a helyi önkormányzatok adóbevételeinek egy részét (gépjárműadó) elvonta, illetve 
hátrányosan érintette a megvalósítást az a tény is, hogy az építőanyag árak emelkedése nem szűnt 
meg az szakértői vélemények szerint is 2020 évben ez idáig átlagosan elérte a 15%-ot, valamint az 
alkalmazandó rezsióradíj 4165 Ft összegre emelkedett. 
Ezen tények figyelembevételével törekedve a biztonságos gazdálkodásra az alábbiakban 
valósultak meg illetve fognak megvalósulni az ez évi beruházásaink. 
 
 
A Fáy úti Óvoda tetőhéjalás cseréje, napozó terasz 
tetőszerkezetének átépítése valamint KRESZ pálya felúíjtása 
ez év júliusában fejeződött be. Mint ismeretes a Fáy úti Óvoda 
az 1970-es évek elején épült hullámpala fedéssel. Az utóbbi 
években szinte rendszeressé váltak a beázások, mely befolyásolta 
az óvoda működését. A felújítási tervet az OPTI-Plan Kft. 
készítette el. Figyelemmel a tervezői előzetes költségvetésre a 
beszerzési szabályzatunk alapján tavasszal megtörtént a 
kivitelező kiválasztása. A kivitelezési munkákat Blaskó György 
E.v. nyerte el, mivel ő adta a legkedvezőbb árajánlatot. A 
munkák határidőre befejeződtek. 
Az óvoda rendelkezik egy beton szerkezetű KRESZ pályával, 


melyet rossz állapota miatt már 
évek óta nem tudtak használni. A 
pálya teljes felújítása megtörtént, 
illetve az óvoda szakembereinek és 
a rendőrség szakembereinek 
bevonásával az új jelzőtáblázások 
is megvalósultak, melynek 
figyelmebevételével megnyílt a 
lehetőség a gyermekek KRESZ 
oktatására. 


A felújítási munka teljes bekerülési költsége: 23.850.000 Ft. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 







Az Újtelepi szabadidőpark kialakítására 
50.000.000,- Ft került betervezésre a 
költségvetésbe. Mint ismeretes ezt a 
költséget csökkenteni kellett, így a 
szaktervező bevonásával egy kisebb 
léptékű tervet készítettünk, mely ez évben 
megvalósítható. A terv tartalmazta az 
Aszfaltpálya körüli térköves járda 
megépítését, labdafogó hálók 
elhelyezését, egy sétány megépítését, 
padok, kukák, kerékpártárolók 
elhelyezését. Az átdolgozott terv és költségvetési kiírás birtokában a tavasz folyamán sor került a 
beszerzési szabályzat figyelembevételével a kivitelező kiválasztására. A kivitelezési munkákat 
Vizes Sándor E.v. nyerte el, mivel ő adta a legalacsonyabb árajánlatot. A kivitelezési munkák 
határidőre befejeződtek. Jelenleg saját brigáddal tereprendezési munkákat végzünk azzal a céllal, 
hogy a tavasz folyamán parkosítani tudjuk a szabadidőpark már megvalósult részét. Megjegyezni 
kívánom, hogy ezek a munkák a szabadidőpark teljes megvalósításának csak ez első üteme. 
Pénzügyi lehetőségeinktől függően indokolt a folytatás akár már a 2021. évben. Az ez évi beruházás 
költsége 25.027.000,- Ft. volt. 
________________________________________________________________________________ 
A szeleskerti főgyűjtőcsatorna I. ütemének felújítása után 2016. évben az Önkormányzatunk 
elkészíttette szaktervezővel egy szabadidőpark megépítésének terveit. 2018. évben Gila Károly 
szeghalmi lakos kezdeményezte, hogy a szabadidőpark egy részén alakítsunk ki egy 
úgynevezett Árpád-házi királyok emlékparkot. A Képviselő-testület a kezdeményezést jónak  és 
támogathatónak ítélte meg, ezért ennek figyelembevételével a tervezett park I. szakaszát (Péter 
András sor – Penny Market áruház hátsó bejáratához vezető járda között) átterveztettük. Az 
elkészült tervekkel pályázatott nyújtottunk be LEADER támogatási összeg elnyerésére. A 
pályázati kiírás 10 
millió forintban 
maximálta a támogatás 
mértékét, így tudvalévő 
volt, hogy a teljes 
megvalósításhoz saját 
forrást is igénybe kell 
venni. A beruházás 
megvalósítsára Blaskó 
György E.v. adta a 
legjobb árajánlatot, így 
a kivitelezési 
szerződést vele 
kötöttük meg. A 
kivitelezést határidőre 
elkészült. Jelenleg 
folyamatban van a pályázat elszámolása. A kivitelezés bekerülési költsége 22.856.237 Forint volt. 
A támogatás összeg 10.000.000,- Ft. Véleményem szerint a szabadidőpark továbbfejlesztését 
szintén célszerű lesz folytatni a következő években. 
Itt kell megemlítenünk, hogy ez évben sikerült beszereznünk egy olyan nagy teljesítményű mobil 
szivattyút, mellyel a gyűjtőcsatornát a Berettyó folyóból aszályos időszakban vissza tudjuk 
táplálni, így fogjuk tudni biztosítani a megfelelő vízminőséget. A nyár folyamán a visszatáplálás 
több alakalommal megtörtént.  
________________________________________________________________________________ 







A belterületi kerékpárút hálózat 
nagyrésze 1996-1998 között épült. 
Ezeknek a kerékpárutaknak a felújítása 2 
évvel ezelőtt elkezdődött a Széchenyi 
utcai kerékpárút felújításával, illetve az 
elmúlt évben lett felújítva a Kinizsi u. 
kerékpárút egy szakasza. A 
költségvetésünk tartalmazta a Kinizsi 
utcai kerékpárút 2. szakaszának 
(Bacsó B. u. – Petőfi S. u. közötti 
szakasz) valamint az Arany J. utcai 
kerékpárút Újtelepi szakaszának a felújítását. A felújítási 
tervek szaktervező készítette el 2019. évben. A felújítási munkák 
nem voltak építési engedély kötelesek. A munkák tervezői 


árajánlatának összeg nem érte el a 
közbeszerzési értékhatárt így, a 
beszerzési szabályzat alapján került 
sor a kivitelező kiválasztására. A 
kivitelezési munkálatokat a 
Swietelsky Magyarország Kft. 
Békéscsabai Főmérnöksége nyerte el 
a legalacsonyabb árajánlattal. A 
kivitelezési munkák a szerződéses 
határidőre elkészültek. A 
kerékpárutak a forgalom részére át 
lettek adva. A kerékpárutak 
felújításának összköltsége 
36.927.000,- Ft. volt. Az 
Önkormányzat pénzügyi 
lehetőségeitől függően a 
kerékpárutak, utak felújítását 
célszerű lesz a következő években is folytatni elkerülve ezzel egy 
nagyobb romlási folyamat bekövetkeztét. 


________________________________________________________________________________
_ 
A Képviselő-testület évekkel ezelőtt döntött abban, hogy a lakótelepeken jelentkező nagy arányú 
parkolási gondok enyhítése érdekében a pénzügyi lehetőségeink figyelembevételével parkolókat 
építünk. A Bocskai u. 1-3. számú társasház mögötti szabad területen 22 állásos parkoló került 
megtervezésre, melyre az építési engedélyét május hónapban Önkormányzatunk megkapta. A 
beszerzési alapján került sor a kivitelező kiválasztására. A kivitelezési munkálatokat a Swietelsky 
Magyarország Kft. Békéscsabai Főmérnöksége nyerte el a legalacsonyabb árajánlattal. A 
kivitelezési munkák 
szerződéses határidőre 
befejeződtek. Az érintett 
lakóközösség az új parkolókat 
birtokba vette, tervük az, hogy 
a parkoló környezetét 
parkosítani fogják, ezzel is 
javítva a érintett tömb 
közvetlen környezetének 
rendezettségét. A kivitelezési 
munkák berkerülési költsége 
22.683.000 Ft. 


_______________________________________________________________________________ 







 
A D’Orsay Kastély felújítási munkálatai 2011. évben fejeződtek be. Az épület tégla lábazatán 
több alkalommal is vizesedési nyomok voltak tapasztalhatók még a garanciális szavatossági idő 
lejárta előtt. A problémákat jeleztük a kivitelezőnek, aki kisebb javításokat végrehajtott azonban 
ezek nem bizonyultak tartós megoldásnak. A probléma megoldására a kivitelező e területen elismert 
szakértőket vont be. A 
szakértők írásos szakmai 
vélemyényének 
figyelembevételével 
került sor az elmúlt 
évben a lábazat 
helyreállítására. A 
kivitelező vállalta, hogy 
a szavatossági 
kötelemen beül az 
úgynevezett lábazati 
vegyszeres 
tömbszigetelést 
elvégezteti, mely munka 
elvégzése 2019. évben 
megtörtént. A lábazat kívülről kapott műkő elemekből egy további fedést, mely biztosítja hosszú 
távon is a lábazat természetes szellőzését illetve a műemlékhez illő esztétikai megjelenést. A műkő 
lábazat nem volt része az eredeti költségvetésnek, ezért azt Önkormányzatunk finanszírozta. 
Bekerülési költsége 4.821.000 Forint. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 
Nemzeti- Szabadidős Egészség Sportpark 
Programban részt kíván venni és a döntés 
értelmében 1 db D típusú valamint 2 db C 
típusú sportparkra nyújtottuk be igényünket. 
2019. évben értesítettek bennünket, hogy a 
3 helyszín közül 1 helyszín támogatást 
nyert, mégpedig a Szabadság tér 14-16. 
tömb belsőben tervezett kondipark. A 
pályázat kiírásának értelmében a kondipark 
megépítéséhez a területet kellett biztosítsuk. A 
teljes bekerülési költséget a program 
fedezte, illetve a kivitelezőt és a műszaki 
ellenőrt is a program keretében 
biztosították. A park műszaki átadás-
átvételére 2020. július 9-én került sor. A 
parkot az építtető az Önkormányzat részére a 
műszaki átadási átvételi eljáráson átadta, így 
az tulajdon jogilag is Önkormányzati 
tulajdonba került, illetve az üzemeltetési 
karbantartási feladatok is Önkormányzatunkat 
terheli. A park bekerülési költsége 
16.121.402,- Ft + Áfa. 


________________________________________________________________________________ 
 







A Szeghalmi Hagyományőr 
Egyesület 2019. júliusában 
kezdeményezte, hogy 
Szeghalom Város 
Önkormányzata és a 
Hagyományőr Egyesület 
közösen létesítsen 
emlékhelyet a Magyar 
Királyi 32. Határvadász 
zászlóalj zászló 
avatásának 80. 
évfordulója alkalmából. 
Az emlékhely kialakítását 
helyi vállalkozók végezték 
és az ünnepélyes avatásra 


2020. szeptember 12-én került sor. Az emlékhely kialakítása 653.000,- Forintba került. 
________________________________________________________________________________ 
 
Minden évben az éves költségvetésünkben járdaépítésre 
különítünk el forrást, melyet a lakosok ez évben is igénybe 
vettek. A Pénzügyi Bizottság a keretet kiosztotta, így új járda 
valósult meg a Nádasdy, Kazinczy, Vörösmarty, és Újtelep I. 
utca egyrészén, valamint a Széchenyi u. 51-57. sz. között és a 
Vásártér 49/1-52. sz. szakaszán. Mindösszesen 534 
folyóméter hosszon. A járdaépítés beruházási költsége 
4.186.751,- Ft. 


________________________________________________________________________________
_ 
Önkormányzatunk az elmúlt években több alkalommal is nyújtott be pályázatot a Bölcsőde 
épületének felújítására, bővítésére. 2019. évben TOP pályázati forrásból 100 millió forint 
összegű támogatást nyertünk a Bölcsőde hátsó szárnyának komplex felújítására, valamint 12 
fős csoportszoba és kiszolgáló helyiségei bővítésére. A terveket az OPTI-Plan Kft. készítette el. A 
bővítéshez szükséges építési engedélyt megkaptuk. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával Dr. 


Kállai Sándor 
közbeszerzési szakértőt 
bíztuk meg. A kivitelezést 
Zsigovics Gábor egyéni 
vállalkozó nyerte el, akivel 
2020 május hónapban 
kötöttük meg a vállalkozási 
szerződést. A kivitelezési 
munkák ütemterv szerint 
haladnak, várhatóan a 
novemberi szerződéses 
határidőre befejeződnek. 
Az épület hátsó szárnya 
teljesen fel lett újítva így a 


nyílászárók, a burkolatok, a víz, szennyvíz rendszer, az elektromos hálózat, a fűtés, komplex festés, 
tetőszerkezet részbeni cseréje, erősítése, új héjalás, homlokzati hőszigetelés, födémszigetelés. Az 







épület napkollektoros melegvíz ellátást kapott. Lényegében az új 
szárny is elkészült. Jelenleg van folyamatban az udvari játszóterek 
kialakítása. A beruházás összköltsége várhatóan 144.620.000 Ft. 
lesz. Az Önkormányzatunknak lehetősége volt arra, hogy a több 
mint 44 millió forint önerőből 38.501.726 Ft. összegre 
többlettámogatási igényt nyújtson be. Az igény elbírálása jelenleg 
folyamatban van. Remélhetőleg a komplex felújítás üzemeltetési 
költségmegtakarítással is fog járni. Az idáig elkészült munkákkal 
kapcsolatban a szakmai tapasztalatok jónak mondhatók. 


________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 


Meg kell említsük, hogy az Alföldvíz Zrt. 
által üzemeltetett ivóvíz- és 
szennyvízhálózat rekonstrukciója évek óta 
folyamatosan halad. Az elkülönített bérleti 
díjakat kizárólag rekonstrukcióra fordíthatjuk 
vissza, mely összeggel próbálunk sikeresen 
gazdálkodni. Az Alföldvíz Zrt. gazdálkodása 
az elmúlt 1-1,5 évben olyan mértékben 
romlott, hogy az Önkormányzatok részére 
bérleti díjat fizetni nem tudott, ezért az 
elmúlt időszakban elvégzett 
rekonstrukciós munkák fedezetéül az 
elmaradt bérleti díjak kerültek 
beszámításra. 
 


________________________________________________________________________________ 
 
Az Európai Unióhoz történt 
csatlakozást követően a 
településünkben addig 
működő játszótereket a 
szigorú szabályozás miatt 
meg kellett szüntetni és az új 
szabványoknak, 
előírásoknak megfelelő 
játszótereket kellett 
kialakítani. Az első 
időszakban fa szerkezetű 
játékok jelentek meg a hazai 
piacon, így Önkormányzatunk 
is az első négy játszótéren fa 
szerkezetű játékokat helyezett el. Sajnos a tapasztalatok azt mutatták, hogy ezek a játékok nem 
igazán időtállóak, az eltelt időszakban több játszótéri játék is használhatatlanná vált. 2019-től 
elkezdtük ezeknek a rossz állapotú játszótéri eszközöknek a cseréjét fém játékokra. Ez évben 
a Fáy úti játszótéren 4 db játék került kicserélésre, míg az Újtelepi játszótéren 1 db játékot 
cseréltünk és további 2 új játék került elhelyezésre. 
 
________________________________________________________________________________ 
 







Mint ismeretes a Magyar Kézilabda Szövetségtől nyertünk támogatást a Sportcsarnok energetikai 
és légtechnikai korszerűsítésére. A műszaki átadás-átvételi eljárást követően az üzemeltetési 
tapasztalatok azt mutatták, hogy a légtechnikai rendszer nem megfelelően működik. Több 
egyeztetést tartottunk az érintettekkel. Az Univerza Légtechnikai Kft. szakembere adta meg a 
javaslatot a légtechnikai rendszer további fejlesztésére. A kivitelezési munkákat szintén az 
Univerza Kft. végezte el és a nyári tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszer jól működik. A 
kivitelezés bekerülési költsége 7,5 millió Ft. volt. Az összeg 75 %-ára be kívánjuk nyújtani 
igényünket az MKSZ felé. 
________________________________________________________________________________
___ 
A TOP keretében nyertünk pályázatot Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep 
akcióterületen pályázati címmel. 
Mint ismeretes a pályázatot 3 év alatt kell megvalósítsuk 2019. évben elindult a pályázat 
megvalósítása és azóta is folyamatosan mennek a különböző programok. 2020. évben óvoda és 
általános iskolai programok és ehhez kapcsolódó eszközbeszerzések valósultak meg. 
Lebonyolításra került a bűnmegelőzési program és drogprevenciós előadások. A pályázat 
várható befejezési határideje 2021. 08. 01. 
________________________________________________________________________________
_ 
KEHOP forrásból nyertünk támogatást a helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálásra. A klímastratégia kidolgozása megtörtént, ez azért 
fontos mert a későbbiekben benyújtandó energetika pályázatoknál előnyt jelent a stratégia megléte. 
A szemléletformálással kapcsolatos programok várhatóan a következő évben kezdhetőek meg mivel 
a rendezvényeket sajnos itt is befolyásolja a vírus járvány. A szemléletformálás része 
ismeretterjesztő kiadványok terjesztése, előadások tartása, figyelemfelhívó akciók megvalósítása, 
média kampányok megszervezése lebonyolítása, szakirányú kirándulások, szakmai tanulmányutak 
szervezése. A projekt 100%-ban támogatott összköltsége 19.367.500,- Ft. 
________________________________________________________________________________
_ 
EFOP pályázati felhívásokra konzorciumban (Vésztő Város gesztorságával) két nyertes 
pályázat megvalósítása van folyamatban. Ez évben is középiskolai tanulók kaptak ösztöndíj 
támogatást. A tipegők a könyvtárban programot sajnos a vírushelyzet érintette ezért az tolódni fog. 
Az aktív élet idős korban programunk működött a Művelődés Központban. A szünidei 
gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok: táborok, kézműves foglalkozások, csapatépítő 
programok, sportolás. 
Az óvoda pedagógusok szervezték a nyári táborokat várhelyben június 16 - 20, valamint június 22-
26 között. Az Erdei Óvoda szintén Várhelyben működött. Nyitott kapuk szintén Óvodai program 
volt augusztus 10-én. Az egészséghét szeptember 18 és október 9-e között az óvodákban működött. 
E program keretében Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot írt ki hátrányos helyzetű 
alapfokú vagy középfokú intézményekben tanulók részére. A pályázatban vállalt programok 
2021. évben is folytatódni fognak. 
________________________________________________________________________________ 
 
Feltétlenül indokoltnak tartom tájékoztatni a Képviselő-testületet arról, hogy a nyertes Őstermelői 
piac kiviteli tervei elkészültek. A közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van és az eredményes 
közbeszerzési eljárást követően a beruházást még ez évben el tudjuk indítani és várhatóan 2021. 
nyarán sor kerülhet a piac beüzemelésére is. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 







Fenti beszámolóból megállapítható, hogy a 2020. évben tervezett fejlesztéseink megvalósítása 
annak ellenére jónak mondható, hogy a vírusjárvány valamint a folyamatos áremelkedések 
hátrányosan érintette a költségvetésünket. A tervezett beruházásaink túlnyomó részben 
megvalósultak, illetve megvalósulnak. Gazdálkodásunk továbbra is biztonságosnak és 
stabilnak tekinthető. 
 
Kérném fenti beszámolóm szíves elfogadását. 
 


 
 
 
Szeghalom, 2020. október 14. 
 
 
 
 
                                                                                                     Macsári József 
                                                                                                      polgármester 
  
 
 
Készítette:  Nagy István  
                    Műszaki irodavezető 
 Kántor Tibor 
 Műszaki ügyintéző 








Előterjesztés 


 


Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. 09. 28.– ai testületi ülésére 


 


Tárgy: Indítvány a Petőfi utcai Tündérkert Óvoda udvarán 150 m2 csúszásmentes gumiborítás 
kialakítására 


 


Előterjesztő: Barta Csaba Zoltán, Ács Zsolt 


 


Tisztelt Képviselő-Testület! 


 


A 2020. 07. 10-én megtartott Petőfi utcai óvoda udvarának felújítására megtartott JÓTÉKONYSÁGI 


SÜTIVÁSÁRON befolyt bevételt képviselőcsoportunk célhoz kötötten felajánlotta a Gyermekeink 


Jövőjéért Alapítvány részére, ennek összege 881.940 Ft. 


A gyűjtésen túl, szeretnénk, ha a probléma minél hamarabb megoldásra kerülne, ezért az alábbiakban 


részletezett KEDVEZMÉNYES árajánlat alapján kérjük, hogy az Önkormányzat, mint fenntartó a 


megvalósításhoz szükséges hiányzó forrást biztosítsa a cél eléréséhez. 


A kialakítandó terület a hátsó terasszal egybefüggően véleményünk szerint elégséges játszóteret 


biztosíthat a gyermekek részére, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok után biztonságosan birtokba 


vehessék az udvart. 


Éppen ezért indítványozzuk jelen előterjesztés megvitatás utáni elfogadását. 


 


Szeghalom, 2020. 09. 25. 


      Barta Csaba Zoltán Ács Zsolt 


 


 


 


 


 


 







 


Melléklet: 


 


Költségvetés 


 


  Anyagköltség Munkadíj   
Anyagköltség 150 
m2 


Munkadíj 150 
m2 


Föld kitermelés, tükör készítés   64.000 Ft     64.000 Ft 
Szegélykő lerakása ( 50 m) 710 Ft 1.300 Ft   35.500 Ft 65.000 Ft 


Sóder ágyazat készítése (150 m2) 750 Ft 500 Ft   112.500 Ft 75.000 Ft 


Acélháló elhelyezése (150 m2) 500 Ft 300 Ft   75.000 Ft 45.000 Ft 
10 cm vasbeton készítése (150 
m2) 2.300 Ft 1.100 Ft   345.000 Ft 165.000 Ft 
Gumilap ragasztása (150 m2)   1.000 Ft     150.000 Ft 


Gumilap (150 m2) 4.148 Ft     622.200 Ft   


Ragasztó (150 m2) 223,8 Ft     33.570 Ft   


   Összesen: 1.223.770 Ft 564.000 Ft 


      
   Nettó: 1.787.770 Ft  
   Bruttó: 2.270.468 Ft  


 













________________________________________________________________________________________________ 
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. 


 
 
 


E L Ő T E R J E S Z T É S 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 


2020.október 26-i ülésére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül a Nagy Miklós Városi Könyvtár és 


Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény a mellékletben szereplő kérelmet nyújtotta be, amelyben a 


Képviselő-testülettől 3.645.055 Ft pótelőirányzat biztosítását kéri. 


 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjenek. 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
……../2020.(X.26.) Ökt. határozat 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 


Közérdekű Muzeális Gyűjtemény részére – kérelmére - a költségvetés tartalékából 3.645.055 Ft 


pótelőirányzatot biztosít/nem biztosít. 


 
Határidő: 2020.október 31. 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
Szeghalom, 2020 október 9. 
 
 
 
 
 
 
 
Macsári József 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Kohut Tibor 
Pü. irodavezető 



mailto:polgarmester@szeghalom.hu






Okirat száma:     /2020. 


Módosító okirat 


Szeghalom Város Önkormányzat polgármestere a 2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdés 
alapján a 2020.04.27. napján kiadott 17/2020.  számú határozatával az alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján napján hozott 
figyelemmel –          /2020.(  .  )a következők szerint módosítom: 


  


1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe, a következő rendelkezés lép: 
 


4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége. 


2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás. 


3 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok. 


4 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek. 


5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek. 
6 016030 Állampolgársági ügyek. 
7 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 
8 044310 Építésügy igazgatása. 
9 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdasági projektek támogatása 


10 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
11 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
12 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 


 
 


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


Kelt: Szeghalom, időbélyegző szerint 








SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 


/2020. (X.27.) számú 
rendelete  


 
A helyi adókról szóló 10/2015. (XII.01.) számú 


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.01.) számú rendelet 2. § (5) bekezdés helyébe az alábbi 
rendelkezés lép és az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 


 
„ 2.§ 


 
(5) Az adó évi mértéke a (6) bekezdésben foglaltak kivételével 600 Ft/m2. 
(6) Az adó évi mértéke 400 Ft/m2 annak a vállalkozásnak, amely a 2009. január 1-én hatályos 
Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere (TEÁOR 08) szerinti 
főtevékenysége a Feldolgozóipar ( C ) nemzetgazdasági ágazatba tartozik és Szeghalom 
Önkormányzat illetékességi területére az adóévet megelőző évben legalább 5 millió Ft iparűzési 
adót fizetett.” 
  


2. § 
 


E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és 2021. január 2. napján hatályát veszti. 
 
 
 Macsári József                                                      dr. Pénzely Erika 
            polgármester                    jegyző        
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2020. október 26-ai testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 


 
Barta Csaba Zoltán és Ács Zsolt Képviselők 2020. szeptember 25-én írásos előterjesztést nyújtottak 
be a Tisztelt Képviselő-testület felé, melyben kérték, hogy a Petőfi utcai Tündérkert Óvoda udvarán 
150m2 csúszásmentes gumiburkolat kerüljön kialakításra, biztosítva ezzel esős időszakban is a 
gyermekek szabadtéren történő foglalkozását. 
A kezdeményezők július 10-én megtartott Jótékonysági Sütivásáron 881.940,- Ft összeget 
gyűjtöttek, melyet felajánlottak a Gyermekeink Jövőjéért alapítvány részére. A képviselők kérik a 
tisztelt testülete, hogy a hiányzó összeg biztosításával segítsék a megjelölt cél megvalósítását. A 
Becsatolt árajánlat szerint a hiányzó összeg bruttó 1.388.528,- Ft. 
A Műszaki Iroda szakemberei az Óvoda vezetővel a helyszínen egyeztettek és megállapították, 
hogy az érintett 150m2 terület biztonságosan kialakítható, csatlakoztatva a napozó teraszokhoz. A 
becsatolt árajánlat valóban kedvező árakat tartalmaz. 
 
Kérném fentiek megvitatását és döntésünk meghozatalát. 
 
 
Szeghalom, 2020. október 14.  
 
Az előterjesztést készítették: 
            Nagy István 
            Műszaki irodavezető 
 Kántor Tibor 
 Műszaki Ügyintéző 
 
         Macsári József 
           polgármester 
 
 
 


 
 





