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Iktatószám: 2-11/2019. 


 


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 


2019. június 24-én (hétfő) 16.00 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./ Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal beszámolója 
3./ Polgármesteri Hivatal beszámolója 
4./ Rendeletalkotás az igazgatási szünetről 
5./ Szeghalmi Települési Értéktár Bizottság beszámolója 
6./ Ingatlan átminősítési eljárása  
7./ Igazgatói álláshely pályázatának kiírása 
8./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2019. június 13. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS  
A Képviselő-testület 2019. június 24-ei soron következő testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a TOP-2.1.2.-15 „Zöld város kialakítása” pályázati felhívásra 
támogatási kérelmet kíván benyújtani „A szeghalmi Szeleskerti főgyűjtő csatorna szabadidő 
parkjának kialakítása, valamint a város központjában egy helyi őstermelői piac építése” 
címmel. 
 
A pályázat magában foglalja a  Szeleskerti főgyűjtő csatorna felújított I. szakasza mellett a 
rendezett zöldterület növelését, parkosítását, fásítását, sétány kiépítését, közösségi park kialakítását, 
valamint a Baross utcán helyi őstermelők termékeinek értékesítésére kialakítandó piac kiépítését 
standokkal, kiszolgáló helyiséggel. 
 
A pályázat konzorciumként kerül benyújtásra.  
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (projektmenedzsment) 
 
Összköltség: bruttó 332.478.586 Ft 
Támogatás: 100 % intenzitású 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá a támogatási kérelem benyújtásához, valamint a 
mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges konzorcium összetételének elfogadásához. 
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Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy TOP-2.1.2.-15 „Zöld 
város kialakítása” pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be „A szeghalmi Szeleskerti 
főgyűjtő csatorna szabadidő parkjának kialakítása, valamint a város központjában egy helyi 
őstermelői piac építése” címmel. 
 
Elfogadja továbbá a konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges konzorcium összetételét. 
 
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (projektmenedzsment) 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
 
 
Határidő: pályázat benyújtása: legkésőbb 2019.06.27-ig 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2019.06.21. 
         Macsári József 
          polgármester 
 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2019.(VI.25.) számú önkormányzati 


rendelete 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 
elrendeléséről 
 
 


 
 


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


 
 


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


2.§ 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2019. évi munkarendjében 
2019. július 22-től 2019. augusztus 25-ig terjedő időszakra nyári, 2019. december 23-tól 
2020. január 5-ig terjedő időszakra téli igazgatási szünetet rendel el. 
 


3.§ 
 


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


 4.§ 
 


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





		Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

		………/2019.(VI.25.) számú önkormányzati






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 2019. június 24-i testületi ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Mai napon Dankó Béla országgyűlési képviselő levelet jutatott el Önkormányzatunkhoz, mely 
levél Cseresnyés Péter miniszter-helyettesi feladatokat ellátó államtitkár részére lett címezve.  
 
A levél arról szól, hogy Mezőberény, Köröstarcsa, Körösladány és Szeghalom 
Polgármesterei, valamint Képviselő Úr kérik az Államtitkár Urat, hogy a 47-es főközlekedési 
út leromlott szakaszának sürgős felújításával kapcsolatban intézkedjen. 
 
Véleményem szerint a felújítás valóban nem halogatható tovább, hiszen az út gyorsforgalmi 
úttá történő fejlesztése még hosszú éveket vehet igénybe. Fontos megemlíteni azt is, hogy 
Képviselő-testületünk a gyorsforgalmi út nyomvonalával kapcsolatban már korábban hozott 
meg döntést, melyet indokoltnak tartok fenntartani.  
 
Fentiek figyelembevételével javaslom az alábbi határozat-tervezet elfogadását: 
 
Határozati javaslat: 
__________/2019. (VI.24.) Ökt. sz. határozat 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Macsári József 
Polgármestert, hogy a 47-es számú főút még hiányzó szakaszának felújítására vonatkozó 
közös kérelmet aláírja. 
 
A Képviselő-testület egyúttal  kinyilatkozza, hogy a 47-es főközlekedési út gyorsforgalmi úttá 
fejlesztésével kapcsolatban korábban hozott 119/2018. (XII.04.) Ökt. számú, valamint 
38/2019. (III.25.) Ökt. számú határozatokban foglaltakat továbbra is fenntartja. 
 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: értelemszerűen. 
 
Szeghalom, 2019. május 24. 
 
                                                                                                      Macsári József 
                                                                                                        Polgármester 
 
                                                       
Az előterjesztést készítette: 
Nagy István 
Műszaki irodavezető 

































Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


Előterjesztés  
 


a Képviselő-testület 2019. június 24-i ülésére 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzati törvény (2011.évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól; 
Mötv.) 81.§ (3) bek. f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a 
hivatal tevékenységéről. Jelen előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
szól. 
 
A magyar közigazgatásban, így Hivatalunk esetében is a legjelentősebb változás a járási 
hivatalok 2013. január 1-i létrejötte volt. A tavalyi évben hatáskör változás nem volt. 
 
A Járási Hivatal vezetőjével korrekt és jó együttműködést alakítottunk ki, a felmerülő 
problémákat mindig sikerült ennek jegyében megoldani. (pl. karbantartás, eltérő 
ügyfélfogadási idő) A két hivatal munkatársai közötti munkakapcsolat is kiváló és 
zökkenőmentes.  
 
Személyi feltételek 
 
2018-ban – a jegyzőt is beleértve – 28 fő köztisztviselő, 19 fő Munka Törvénykönyve alá 
tartozó munkavállaló dolgozott a hivatalban. Négy dolgozónk gyermeke gondozása céljából 
fizetés nélküli szabadságon volt.  
Az elmúlt évben köztisztviselő nyugdíjazására  nem került sor. 
Fegyelmi eljárás 2018-ban sem volt. 
 
Tárgyi feltételek 
 
Mint ismeretes, nagy változás következett be a hivatali épület felújításával. A gépészet, a 
fűtés, a vizesblokkok, a burkolatok felújítását követően mondhatjuk, hogy az épület a XXI. 
század követelményeinek megfelel. Szinte naponta halljuk a társhatóságok munkatársaitól, az 
ügyfelektől, hogy milyen szép, korszerű, sőt: „európai” lett az épület. 
Az akadálymentesítés a földszinten megoldott. 
A Hivatal rendelkezik irodatöbblettel, ezek hasznosítva vannak. (Mozgáskorlátozottak, 
KISOSZ, Vöröskereszt) 
 
Valamennyi polgármesteri hivatal, intézmény, így természetesen városunk működését 
alapvetően érintette, és kezdetben jelentősen nehezítette a kötelező átállás az ún. ASP 
rendszerre. Az ASP rendszer az önkormányzatoknak egységes felületen, felhőalapú 
szolgáltatásként teszi elérhetővé a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat. 
Az igénybe veendő szolgáltatások köre igen széles: beletartozik az iratkezelő rendszer, az 
önkormányzati települési portál, az elektronikus ügyintézési portál (elektronikusűrlap-
szolgáltatással), a gazdálkodási, az ingatlanvagyon-kataszteri rendszer, az önkormányzati 







adórendszer, az ipari és kereskedelmi, valamint a hagyatéki leltár-rendszer. A rendszer 
valamennyi gyermekbetegsége előjött, kötelező volta miatt hatalmas munkaerő- és 
adatmennyiséget érintett. 
Mostanra némileg egységesebb és begyakorlottabb lett a rendszer, de a mai napig sok 
többletmunkát követel meg. 
Többletfeladatot jelentett az országgyűlési választások lebonyolítása. 
 
Az önkormányzat működése számokban 
 
2018-ban 23 alkalommal hívtuk a képviselőket. Sok volt a rendkívüli ülés, ezúton is 
köszönjük a képviselők rugalmas és felelősségteljes hozzáállását.  Hagyományunknak 
megfelelően egy kihelyezett ülésünk volt, Kalotaszentkirályon. 
Rendeletalkotásra 16 esetben került sor. Ez viszonylag soknak mondható. Sok módosító 
rendelet megalkotása volt szükséges, többek között a költségvetési rendelet, térítési díjról 
szóló rendelet esetében kellett változtatnunk. Jelentős új rendeletünk az ún. településképi 
rendelet. A képviselők a járásbíróság számára ülnököt választottak. 
 A meghozott határozatok száma: 124. 
A bizottsági ülések minden testületi ülés előtt megtörténtek, illetve sokszor ettől függetlenül is 
üléseztek bizottságaink, hatáskörüket gyakorolva. A Sport, Civil és Városfejlesztési Bizottság 
megszüntetésre került a sorozatos határozatképtelenség miatt. 
Az önkormányzati bizottságokon túl működtettük a Közbeszerzési Bizottságot is. 
 


Államigazgatási, hatósági ügyek statisztikája 
 
Az iktatott ügyek száma: 
 
Eszerint a főszám (= ügyek száma) 2012-ben: 10.159 
                                                         2013-ban:   9768 
                                                         2014-ben: 11.724 
                                                         2015-ben: 10.036 
                                                         2016-ban:    8062 
                                                         2017-ben:    5879 
                                                         2018-ban: 12.567 
 
Az ügyeken belül alszámra történt iktatás: 
2012.: 19.000 
2013.:   9.089 
2014.: 12.517 
2015.: 13.896 
2016.:   7803 
2017.:   7696 
2018.:  21631 
 
Az alszám azt mutatja meg, hogy egy adott ügyön belül hány intézkedés, 
környezettanulmány, végzés, határozat, idézés, feljegyzés stb. történik. 
 
Elsősorban az építéshatósági és adóügyekben jellemző az, hogy az ügyön belül többször kell 
eljárási cselekményt végezni. 
      
      







. 
Az államigazgatási ügyekben hozott döntések száma: 4061, ami némi csökkenést mutat. 
Az önkormányzati hatósági döntések száma: 333. Ezekben a döntést a polgármester és a 
bizottságok hozták (elsöprő többséggel segélyezés, majd közterület-használat, kezelői 
hozzájárulás stb.)  
Összesen tehát 4394 döntés (határozat vagy végzés) született. Jogorvoslati eljárásra nem 
került sor, sem másodfokon, sem bírósági úton. 
 
Az egyes hatósági ügyek legfontosabb jellemzői: 
 


- Szociális ügyek:  
2018. évi egyszeri ellátások listája 


-  
-  


Megnevezés Fő Összeg (Ft) 


Rgyk. pénzbeli támogatás 
(kétszer egy évben) 494 2.715.000 


Települési támogatás 221 3.435.325 


Köztemetés 3 407.704 
65 év felettiek karácsonyi 
utalványa 1585 7.925.000 


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


Tanuló buszbérlet támogatás 10 75.565 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 1 5.511 


Összesen: 2.569 15.563.265.- 
 


Összehasonlításul közöljük az előző évi adatokat. Az összehasonlításból kitűnik, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást 159 fővel nagyobb létszámban biztosítottuk. 
Összességében mintegy 500 fővel több személy részére kellett segítséget nyújtani, illetve 2 
millió Ft-tal több támogatás lett kiosztva. 


 
2017. 


-  


Megnevezés Fő Összeg (Ft) 


Rgyk. pénzbeli támogatás 502 3.251.000 


Települési támogatás 300 4.412.000 


Köztemetés 6 794.000 
65 év felettiek karácsonyi 
utalványa 1477 2.954.000 







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


Tanuló buszbérlet támogatás 14 102.935 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 1 22.071 


Összesen: 2752 12.510.166 
 


 
- 2016.  


 


Megnevezés Fő Összeg (Ft) 


Rgyk. pénzbeli támogatás 343  (343 eset) 3.480.000 


Települési támogatás 218 (263 eset) 2.555.160 


Köztemetés 6 822.000 


65 év felettiek karácsonyi utalványa 1297 2.954.000 


Bursa Hungarica ösztöndíj 1 50.000 


Tanuló buszbérlet támogatás 21 180.635 


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3 63.916 


Összesen: 2146 10.084.233 
 
 
 


Anyakönyvezés: 
 


- Élve születés: 0 
- Házasság: 74 (2015.: 66, 2016.: 61, 2018: 81) 
- Halálozás: 188 (2016.: 211 2018: 181)) 
- Bejegyzett élettársi kapcsolat: 0 


 
 


- Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat, kivonatok adattartalmáról igazolás 
készítése és anyakönyvi hatósági bizonyítványok (kérelem, eseményrögzítés 
alkalmával) száma: 429 (2018 524 db) 


- Anyakönyvi adatváltozások (születési névváltozás/módosítás, házassági 
névmódosítás/változás, válás): 36 db 


- Apai elismerő jegyzőkönyvek: 28 db 
- Bejegyzett papír alapú anyakönyvi bejegyzések (alap esemény – születés, házasság, 


haláleset -, utólagos bejegyzések/újbóli anyakönyvezés): 998 db 
- Névadó ünnepségek: 18 db 
- Szép korú köszöntése: 3 db 







- 50 éves házassági fogadalom megerősítése: 20db 
- Hazai anyakönyvezési kérelmek: 0 db 


 
Adóügyek 


 
Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források 
jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ide delegált hatósági feladatokat is 
végez (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése stb.). 
 
Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályokat az ún. egyedi jogszabályok - a helyi 
adókról szóló 1990.évi C. törvény, a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. törvény, a 
környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény, a kapcsolódó és végrehajtási 
rendeletek, az adók módjára történő behajtandó köztartozások esetében ezeket szabályozó 
alapjogszabályok tartalmazzák.  
 
Adónemek: építményadó, helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, gépjárműadó, késedelmi 
pótlék, bírság, egyéb bevétel, idegen bevétel, talajterhelési díj, államigazgatási illeték. 
 
 


Bevételek alakulása 2018. évben 
 


Adónem  Adómérték         


Adózók 
száma     


fő Kv-i előirányzat         Ft. 
 Adóbevétel       


Ft. 


Építményadó 200-Ft/m2 1362 26 000 000- 30 561 648- 


Iparűzési adó   adóalap 2%-a 1123 315 000 000- 359 091 046- 


Gépjárműadó   2873 


     
( saját bev) 28 000 000. 


        (áll.k bev)   42 000 000-  
29 920 615 


44 880 920.- 


Összesen       
464 454 229 


- 
 
Településünkön a nem lakás célját szolgáló építmények után kell csak építményadót fizetni. 
Az adó mértéke 200.-Ft/m2. Előző évhez mérten a bevétel növekedés 2 245 564-Ft.. Az 
összeg magába foglalja az építményadó hatálya alatt a településkép védelemről szóló 2016.- 
évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozókra kivetet adót. Adózók száma 1362, adótárgyak 
1712, 2018. évi bevétel: 30 561 648.-Ft. 
Az építményadó bevétel a saját bevétel 7.3 % képezi. 
 
Az iparűzési adó mértéke, állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 
2%-a, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 3 000 
forint.  Az adó a saját bevétel 86,4%-a, megvalósulása nagy jelentőséggel bír a kiadások 
fedezetéhez. A vállalkozók többsége fegyelmezetten teljesíti kötelezettségeit. A decemberi 
feltöltési-befizetések, valamint behajtási cselekmény nagyban hozzájárultak a többletbevétel 
megvalósulásához. 







A gépjárműadóban érintett járművek, központilag egységes szabályok alapján kerülnek 
adóztatásra. Az adó összege a személyszállító gépjárművek esetén a gépjármű teljesítményétől 
– kw-ban kifejezve – és a gépjármű korától függ. A nem személyszállító gépjárműveknél az 
adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után  
- a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű esetében 850 Ft. 
- minden más esetben 1380 Ft. 
2013-tól az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között megosztásra került 
egyebek mellett a gépjárműadóból származó bevétel is. A beszedett adó 40%-a az 
Önkormányzatokat illette meg, 60%-a átutalásra került az Államkincstár részére.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 83/A. § értelmében 
a belföldi gépjárművek után beszedett adónak a települési önkormányzat és a központi 
költségvetés közötti megosztását az államkincstár ellenőrzi. Az ellenőrzéshez negyedéves 
elektronikus úton történő adatszolgáltatási kötelezettségünk van.  
Gépjárműadó bevétel (saját) 29 920 615.- forint összegben realizálódott, százalékos arányban 
az eredeti előírás 107%-ban teljesült. A súlyos mozgáskorlátozott gépjárműadó-mentességek 
száma – a törvényi változások következtében – a töredékére szorult vissza. Jelenleg a 
mentességre jogosultak száma 80 fő. 
 


Bevételek alakulása 2018. évben 
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Az adónemek között a legnagyobb bevételi forrást az iparűzési adó jelenti, ezt követi a 
építményadó és a gépjárműadó. Így e három adótétel előírásának teljesülése van a legnagyobb 
hatással a költségvetésre. A késedelmi pótlék bevétel az alacsony alapkamat miatt csekély 
összegre esett vissza.   
 A tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból 2018-ban 779 500-Ft folyt be az önkormányzat 
számlájára, melyhez az állam -765.200.-Ft kiegészítést utalt. 
 
Az idegen adó behajtása végett közel 119 fő felszólítására, és ugyanennyi intézkedésre került 
sor. A behajtásból 1.005.229.-Ft idegen adó került átutalásra a behajtást kérő szervek részére. 
az önkormányzat bevételét 470.996 forint növelte. 
Az illetékbevételek továbbutalásra kerülnek az Államkincstár részére (88.000-Ft), a 
talajterhelési díj a környezetvédelmi alap számláját növelte 675.400.-Ft.-al. 
2018. évben 487db adó- érték bizonyítvány, valamint 77 db adóigazolás, összesen 564 db 
hatósági bizonyítvány került kiállításra. 
A Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Nyilvántartási Osztályát 68 fő 
adózó adatainak megkérésével kerestük meg. A végrehajtás folyamán 342 felszólítást 
küldtünk ki az adózóknak a hátralékok rendezése céljából. 
 
 
Az összehasonlítás és az örvendetes folyamatosan növekvő adóbevételek áttekintése 
érdekében bemutatjuk az előző két év adatait is. 







 
 


Bevételek alakulása 2017. évben 
 


Adónem  Adómérték         


Adózók 
száma     


fő Kv-i előirányzat         Ft. 
 Adóbevétel       


Ft. 


Építményadó 200-Ft/m2 1354 24 000 000- 28.316 084- 


Iparűzési adó   adóalap 2%-a 1003 300 000 000- 339 244 573- 


Gépjárműadó   2654 


     
( saját bev) 28 000 000. 


        (áll.k bev)   42 000 000-  
30 893 544.- 
46 340 314.- 


Összesen       
444 794 515 


- 
 
 


Bevételek alakulása 2016. évben 
 


Adónem  Adómérték         


Adózók 
száma     


fő Kv-i előirányzat         Ft. 
 Adóbevétel       


Ft. 


Építményadó 200-Ft/m2 1357 24 000 000- 28 657 612- 


Iparűzési adó   adóalap 2%-a 953 270 000 000- 336 899 722- 


Gépjárműadó   2593 


     
( saját bev) 28 000 000. 


        (áll.k bev)   42 000 000-  
31 357 992.- 
47 036 988.- 


Összesen     322 000 000- 443 952 314- 
 
A városüzemeltetés (beruházásaink) és a közfoglalkoztatás 2017. évi áttekintése a 2017. évi 
októberi ülésen megtörtént, ezért azt most nem ismételjük. 
 
 


Kereskedelmi igazgatás 2018. 
 
 
Kereskedelmi ügyek: 
Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység:   1 
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység:    147 
 







Telepengedély: 
Telepengedély köteles ipari tevékenység:     0 
Bejelentés-köteles ipari tevékenység:      42 
 
Rendezvény: 
Rendezvénytartási engedély:       2 
 
Szálláshely: 
Szálláshely üzemeltetési engedély:      0 
 
Vásár- és piac: 
Piac üzemeltetési engedély:       0 
 
Igazolás végrehajtásról:        298 
 
Hatósági bizonyítvány:        152 
 
Hirdetmények, kifüggesztések:       93 
 
Talált tárgyak:         13 
 
Szabálysértési büntetések ledolgozása:     84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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







   
   
   
   
   


Számlák, könyvelési tételek 2018-ban 
 


  
Önkormányzat  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 2 501 
Vevői számlák (vevő számla) 1 862 
Könyvelési tételek 32 000 


  
  
Hivatal  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 940 
Vevői számlák (vevő számla) 142 
Könyvelési tételek 8 322 


  
  
Óvoda  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 568 
Vevői számlák (vevő számla) 0 
Könyvelési tételek 5 685 


  
  
ÖSSZESEN:  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 4 009 
Vevői számlák (vevő számla) 2 004 
Könyvelési tételek 46 007 


   


 


 
Összehasonlításul az előző év:   


 
Számlák, könyvelési tételek 2017-ben 


 
  


Önkormányzat  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 3 548 
Vevői számlák (vevő számla) 1 965 
Könyvelési tételek 27 942 


  
  
Hivatal  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 1 730 
Vevői számlák (vevő számla) 136 


 
 
  


 


 







Könyvelési tételek 7 107 
  


  
Óvoda  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 1 396 
Vevői számlák (vevő számla) 0 
Könyvelési tételek 5 092 


  
  
ÖSSZESEN:  
Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 6 674 
Vevői számlák (vevő számla) 2 101 
Könyvelési tételek 40 141 


 


  
   
   
   
   
   
   
   


 


   
   
  
… /2018. (VI. 25.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Szeghalom, 2019. 06. 11. 
 


 


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


                                                                              Dr. Pénzely Erika 
 


 
 


 
 


 
 


   







 
 





		Összeg (Ft)

		Fő

		Megnevezés






1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
Készítette: 
Koczó Éva 


……………………………………………………. (aláírás) 
Szeghalom, 2019. június 12. 


(P. H.) 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Nagy Miklós 
Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 


 


 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 


Név: Koczó Éva 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. 
Telefonszám: 66-371-953 
E-mail cím: konyvtar.szeghalom@gmail.com 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 


  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 
  ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség  sport 
  természeti környezet  turizmus és vendéglátás  
 


3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
5520 Szeghalom Bajcsy-Zsilinszky utca 11 


 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


Nagyné Ács Anita 


Tanulmányok; 


- 1996, Kézműves Szakiskola, Debrecen 


- 2015 Népi játszóház-vezető. Népi játék és kismesterségek oktatója, Békéscsaba 
1996 óta dolgozom fazekasként. Majd két évtizede tagja vagyok a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesületnek. Munkám során számos alkalommal tartottam, 
főként a megye területén gyermekfoglalkozásokat, szakköröket, táborokat, 
mesterség-bemutatókat. Úgy gondolom, minden gyermek javára válik, ha 
megismerkedhet a természetes anyagok szépségével és az alkotás örömével. 


A Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjaként Közel 20 éve dolgozom saját 
műhelyemben fazekasként. Munkáimmal rendszeres résztvevője vagyok a 
N.E.SZ. országos rendezvényein. Több éve vezetek fazekas csoportokat a 
Vésztői Nemzetközi Népművészeti Táborban. Két éven át heti rendszerességgel 







vezettem kerámia játszóházat a Vésztői Kiss Bálint Általános Iskolában. Nyolc 
éve segítem kézműves csoport vezetésével a Csökmői Nemzetközi Népművészeti 
tábor munkáját. Két alkalommal magam is szerveztem nyári tábort Szeghalmon, 
melyben az agyagozás mellett több népi kismesterség és más hagyományokon 
alapuló tevékenységi formák is helyet kaptak. Az elmúlt évek fokozatosan 
szélesedő szakmai ismereteket és tapasztalatokat hoztak, melyek alapján szívesen 
vállalnám kerámia csoport vezetését. 


 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
A fazekasság égetett agyagból használati tárgyak, elsősorban edények előállításával 


foglalkozó ősi mesterség.  Az iparművészet egyik , talán a legősibb válfaja. A településen 
élő és alkotó fazekas mester személyében és az általa készített tárgyakban is értéket 
képvisel. 


7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 


www.bmne.hu  
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
 


III. 
MELLÉKLETEK 


 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-


dokumentációja 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 


támogató és ajánló levelek 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 


hozzájáruló nyilatkozat 
 


 
 


 
 



http://www.bmne.hu/





 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 


 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 









































































































































































































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


  Péntek 800 - 1200  


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


a Képviselő-testület 2019. június 24-i Testületi Ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2019. (III. 25.) Ökt. számú 
Határozatával döntött abban, hogy a 0528 hrsz-ú kiv. út megnevezésű ingatlan kerüljön 
megosztásra, mivel az érintett egy része Vig József szeghalmi gazdálkodó tulajdonában lévő 
telephelyre vezet, és az érintett szeretné megvásárolni az önkormányzattól a telephelyen belüli 
részét az útnak. 
Az út megosztása megtörtént, (mellékelt Változási Vázrajz szerint), a Szeghalmi Járási 
Hivatal Földhivatali Osztálya a megosztást változatlan tulajdoni állással a telekkönyvben 
átvezette. 
Az adásvételhez feltétlenül szükséges, hogy a 0528/2 hrsz-ú és önkormányzati tulajdonú kiv. 
út átminősítése magánúttá megtörténje, mivel ezt követően nyílik lehetőségünk arra, hogy a 
z önkormányzat vagyonnyilvántartásában a forgalomképtelen vagyoni körből a korlátozottan 
forgalomképes vagyoni körbe soroljuk át az érintett hrsz-ú kiv. területet. 
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el. 


Határozati javaslat: 
 
________/2019. (VI. 24.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Szeghalom város 
önkormányzatának tulajdonát képező Szeghalom, 0528/2 hrsz-ú kiv. út besorolású ingatlan 
magánúttá történő átminősítésését kezdeményezi a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi osztályánál, mint engedélyező 
hatóságnál. 
A Képviselő-testület a telekalakítás után megállapította, hogy a 0528/2 hrsz-ú kiv. út Víg 
József, Szeghalom, Jókai u. 14. sz. alatti mezőgazdasági vállalkozó telephelyén belül 
helyezkedik el, az érintett útról semmiféle más ingatlant megközelíteni nem lehet. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 0528/2 hrsz-ú ingatlan magánúttá történő 
átminősítését követően az ingatlan korlátozottan forgalomképes besorolása miatt az 
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (V. 2.) Ökt. 
rendelet módosítását terjessze a testület elé. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:  Macsári József polgármester  
Határidő:  értelemszerűen 
 
Szeghalom, 2019. június 13. 
Előterjesztést készítette: Nagy István műszaki irodavezető 


    Elek Ágnes, műszaki ügyintéző 
     


Macsári József 



mailto:polgarmeter@szeghalom.hu



		Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Szeghalom város önkormányzatának tulajdonát képező Szeghalom, 0528/2 hrsz-ú kiv. út besorolású ingatlan magánúttá történő átminősítésését kezdeményezi a Békés Megyei Kormányhivata...











 
 


 
Beszámoló 


a Szeghalmi Települési Értéktár Bizottság 
tevékenységéről 


 
I. Jogszabályi háttér: 
2012. július 1-jén lépett hatályba a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény, illetve csaknem egy évvel később annak végrehajtási rendelete, a magyar 
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet. 
Ezen jogszabályok széles körű lehetőséget teremtenek a magyarság által létrehozott, a nemzet 
számára különösen fontos anyagi és szellemi értékek felkutatásához, összegyűjtéséhez és 
regisztrációjához. Megalkotásuk egyik célja, hogy lehetőség szerint minél több önkormányzat 
önként vállalt feladatként vegye számba és nevesítse mindazon helyi szellemi, anyagi, 
természeti kincsét, termékét, melyet nemzeti értéknek tekint, és annak katalogizálása valamint 
megőrzése érdekében hozzon létre települési értéktárat. 
A települések, megyék értéktáraiból egy szakavatott bizottság, a Hungarikum Bizottság 
választja ki a Magyar Értéktárba kerülő értékeket, majd ezekből jelöli ki a hungarikumokat, 
melyek olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értékek, amik a történelmi, vagy a mai 
Magyarországra jellemző tulajdonságaikkal, egyediségükkel, különlegességükkel és 
minőségükkel a magyarság legnagyobb értékei. Jelenleg a törvény erejénél fogva 
hungarikumnak minősülnek az UNESCO világörökségi listán szereplő helyszínek, és szellemi 
kulturális örökségi elemek. 
A 2012. évi XXX. törvény 3. §-a alapján  a települési önkormányzat települési értéktárat, 
illetve Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely a törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerint szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek 
azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó 
gyűjteményt, és megküldi azt a megyei értéktárba. 
 
II. A Szeghalmi Települési Értéktár Bizottság tevékenysége: 
A fenti jogszabályok alapján Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. 
szeptember 30-án tartott  ülésén a 108/2013. (IX.30.)  sz. Ökt. határozatával létrehozza a 
Szeghalmi Települési Értéktár Bizottságot, valamint elfogadja az értéktár bizottság szervezeti 
és működési szabályzatát. 
A Szeghalmi Települési Értéktár Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint határozta 
meg: 
 
Koczó Éva   
Kurpé István 
Nácsa László 







 
 
Az értéktár életre hívásának célja volt feltárni és bemutatni Szeghalom tárgyi, szellemi, 
gazdasági, turisztikai, kulturális örökségének értékeit.  
A Települési Értéktár Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2013. október 10-én tartotta 
alakuló ülését. Ekkor a bizottság tagjai javaslatot tettek a tagok bővítésére, egyes 
szakterületek vélhető szakértőinek a megkeresésére, és bevonására az értéktár munkájába. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő testülete 38/2014. (III.24.) Ökt. számú 
határozatával elfogadta, hogy az alábbi új tagok kerüljenek felvételre a Szeghalmi Települési 
Értéktár Bizottságba. 
Új tagok névsora: 
Hajdu Ferenc    5520 Szeghalom, Jókai u. 1/1. 
Horváth Árpád   5520 Szeghalom, Ady u. 28. 
Kele József    5530 Vésztő 
Kovács Imre    5520 Szeghalom, Kinizsi u. 37. 
Thurzó Gergely   5520 Szeghalom, Bocskai u. 53/1. 
Vigh József    5520 Szeghalom, Petőfi u. 52/1. 
  
 
A Bizottság megkezdte tevékenységét, mely szerint feltárja Szeghalom város kulturális 
örökségét, épített, természeti  környezetét, ipari örökségét. 
A képviselő testület 81/2014. (V. 27.) Ökt. számú határozatával fogadta el, hogy a  
mellékletben felsorolt értékek bekerüljenek települési értéktárba.  
 


Ssz. Értékek 
Értéktárak: 


települési tájegységi megyei 
1. Wenckheim-D'Orsay kastély x x x 


2. 
Nagy József cimbalomművész 
munkái   x x 


3. 
Dapsy Gizella (1883-1940) 
munkássága x x x 


4. Tildy Zoltán mellszobra x x x 
5. Szeghalom falutáblája x x x 


6. 
Gyökössy Endre (1880-1957) 
munkássága x x x 


7. 
Kovács János ( 1819-1906) 
munkássága   x x 


8. Református templom x x   
9. Római Katolikus Templom x x   


10. 
Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskola régi épülete x x x 


11. Cserkészinternátus x x x 







 
12. Simay Kisdedóvó és Nagygazdaház x x x 
13. Katolikus fa harangtorony x x   
14. Ördögárok szeghalmi szakasza x x   
15. Péter András sírbolt x x   
16. Római Katolikus Plébánia Hivatal x     
17. Kossuth Lajos mellszobra x     


18. 
Hősök szobra (I. Világháborús 
Emlékmű) x     


19. Szisz Ferenc mellszobra x x x 
20. Péter András mellszobra x x   
21. Epreskerti fejfás temető x x x 
22. Kunhalmok x x x 
23. Szeghalmi orjaleves x x   
24. Kék-tó x x   
25. Kárász kastély, táncpavilon x x   
26. Községi szálloda és Kávéház x x   
27. Temesváry híd  x x   
28. A bíróság épülete  x x   
29. Tündérlak  x x x 
30. Kernyei szivattyútelep x     
31. Katonavárosi Ivóvízkút x     
32. Magtár épülete  x     
33. Kántor lak  x     
34. Pusztai malom  x     
 
 
A bizottsági üléseken felmerült a település értékeinek  megmentése kapcsán: 


• a Katonavárosi iskolánál levő ismert nevén Katonavárosi kút, mely egy négycsövű kút 
volt az eredeti neve Kóti kút  állagmegóvó felújítása, és táblával jelzése. 


• a Petőfi úti óvoda udvarán lévő ősfát védett fa gyanánt  bekeríteni, és táblát tenni rá 
• az Epreskerti temetőben a neves emberek sírját felmérni, a fejfákat rendbe tetetni és 


ami megmenthető azt megmenteni. 
 (Pl. Erkel Ferenc lánytestvérének a sírja, vagy a temető egyik sarkában református 
lelkészek vannak eltemetve.) 


• A villanytelepet az ipartörténeti emlékek közé felvenni, és a villanytelep történetét 
megírni. 


 
 Szeghalom és a környék villamosításának a szeghalmi  villanytelep történetét írta meg Boross 
Zsigmond Antal „A Szeghalmi Villamosművek Rt. (1925-1950)” címen, mely Szeghalom, 
Füzesgyarmat városok önkormányzatai, valamint a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
támogatásával, a Pálfi János emlékalapítvány Szeghalom olvasáskultúrájáért gondozásában 
jelent meg 2016-ban. 







 
Az Értéktár bizottsághoz javaslat érkezett a Tildy Zoltán Hagyományőrző-, Kulturális-, 
Szabadidő és Diáksport Egyesülettől Tildy Zoltán életművének a Nemzeti Értéktárba történő 
felvételéhez. 
Az Értéktár Bizottság elfogadta,  felterjesztésre javasolta.  Szeghalom Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 112/2017. (IX. 25.) Ökt. számú határozatával Tildy 
Zoltán életművét a Szeghalmi Település Értéktárba felvette. 
 
A 2019. június 24-én tartandó Képviselő-testületi ülésre kerül felterjesztésre Nagyné Ács 
Anita, és Kutasi Beáta helyi iparművészek felvétele a helyi értéktárba. 
 
Az elmúlt időszakban bizottsági ülések nem voltak , de bízom abban, hogy a munka 
folytatódni fog és a bizottság tagjainak ötleteit követve ismét találhatóak lesznek olyan 
elemek, amelyek érdemesek lesznek arra,  hogy felkerüljenek a bizottság munkatervébe, hogy 
később  az értéktárat gyarapítsák. 
 
 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2019. 06. 12. 
 
 
       Koczó  Éva 
          elnök 








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 Bizottsága, 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
 


2019. június 18-án (kedd) 16.00 órai 
 


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


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


 
Napirend: 


1./ A 2019. június 24-én tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 
2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2019. június 13. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József 
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  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2019. június 24-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. a mellékelt kérelemmel élt. 
Mint ismeretes, az Ügyelet fenntartója a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás. 
 
A kérelmet a Társulási Tanács elbírálta és az alábbi döntést hozta: 
 
„11/2019(IV.30) Társulási Tanács Határozat 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 
közbeszerzési törvény megengedi és az orvosi ügyeletben résztvevő önkormányzatok képviselő 
testületei jóváhagyják, úgy az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. havi díjazása lakosonként 42 
Ft-ról 98 Ft-ra emelkedjen. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly társulás elnöke” 
 
Az Ügyelet kérelme jogos, hiszen a finanszírozás valóban alacsony. Önkormányzatunk érdeke, 
hogy az ügyeleti ellátás megfelelő színvonalon és képzett, alkalmas orvosok biztosításával 
történjen. Javaslom az alábbi döntés meghozatalát: 
 
Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzata az orvosi ügyelet zavartalan és megfelelő színvonalú 
biztosítása érdekében Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsa 11/2019. 
(IV.30) Társulási Tanács Határozatával egyetért. 2019. július 1. napjától az Országos Orvosi 
Ügyelet Nonprofit Kft. működéséhez 98 Ft/lakos önkormányzati támogatást biztosít, 
amennyiben a Közbeszerzési törvény megengedi és az orvosi ügyeletben résztvevő 
önkormányzatok ugyanezen tartalmú döntést meghozzák. 
 
Szeghalom, 2019. 06. 20. 
 
 
 
Készítette: 
dr. Pénzely Erika 
 
                                                                                                     Macsári József 
 



mailto:szociroda@szeghalom.hu






Szeghalmi Települési  
Értéktár Bizottság 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 
 


 
 


Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. június 24-i ülésére 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr ! 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
 
 
 
 
 
      Felterjesztem  a Települési Értéktár Bizottsághoz érkező , és a bizottság tagjai által  
megtárgyalt javaslatokat  Polgármester Úr és a Képviselő-testületi tagok elé jóváhagyásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2019. június 12. 
 
 
 
                                                                                                         Koczó Éva 
                                                                                                     a bizottság elnöke 
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   Szeghalom Város Polgármesterétől 


          


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2019. június 24-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § valamint a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján 
pályázatot ír ki magasabb vezetői (igazgató) álláhelyre, a Művelődési, Sport és Szabadidő Központ 
magasabb vezetői munkakörének betöltésére, mivel az intézményben a magasabb vezetői megbízás 
időtartama 2019. szeptember 30-án lejár. 
 


Pályázati felhívás 
 


Szeghalom Város Önkormányzata 
 


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a 
 


Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ 
igazgatói (magasabb vezetői) beosztás betöltésére. 


 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony létesítése vagy megléte 
szükséges. 
 
Betöltendő munkakör: közművelődési szakember  
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2019. október 1 - 2024. szeptember 30-ig 
 
A munkavégzés helye: Szeghalom, Tildy u. 30. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ integrált intézmény – a Művelődési Központ, a Városi 
Sportcsarnok és Sporttelep, az Ambrus Mozgó, valamint a Várhelyi Ifjúsági Tábor - vezetése. 
Közművelődési, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településen élők társas kapcsolataihoz, 
művelődéséhez, szórakoztatásához megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális 
érdekek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása, igényeknek 
megfelelő sport szolgáltatások kialakítása.  
 
Illetmény és juttatások: 
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 


- felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú 
felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel  


- felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a nem szakirányú felsőfokú végzettség 
és felsőfokú szakirányú szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyban  szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat 


- kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése 
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás tanfolyam két éven belüli 


elvégzése  
- magyar állampolgárság 
- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás 
- büntetlen előélet 


 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 


- részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap 
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata 
- a szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata 
- az akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló 


tanúsítvány másolata, vagy szándéknyilatkozat a tanfolyamnak a megbízást követő két 
éven belüli elvégzéséről 


- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak 


megismerhetik a pályázati dokumentációt, valamint az abban foglalt személyes adatokat a 
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék 


- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja  
 


A munkakör betöltésének időpontja: 2019. október 1. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: A Belügyminisztérium Személyügyi Központ internetes 
honlapján történő közzétételtől számított 30 nap. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Macsári József polgármester T: 66/371-
611  
 
A pályázat benyújtásának módja:  
- személyesen Macsári József polgármester részére 
- postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata Macsári József polgármester 5520 Szeghalom, 


Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT KÖZMŰVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYVEZETŐ” 


 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követő 30. nap. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
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- Közigállás honlapja:.https://kozigallas.gov.hu 
- Szeghalom város honlapja: www.szeghalom.hu 
- Sárrét -TV Szeghalom 
 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat a pályáztató által összehívott szakmai bizottság 
és az Önkormányzat Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottsága véleményének kikérésével Szeghalom 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  


 


……./2019.(VI.24.) sz. 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ 
vezetői munkakörére kiírt pályázati felhívás alapján beérkezendő pályázatok értékelésére a szakmai 
bizottságot hoz létre.  
 
A bizottság tagjai:  
 


Elek Ferencné Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság  
elnöke, a szakmai bizottság elnöke  
 
Kölcseyné Balázs Mária a Magyar Népművelők Egyesületének kulturális szakértője  
  
Bartis Márton Pénzügyi Bizottság a szakmai bizottság tagja 
 


A Képviselő-testület felkéri a szakmai bizottság elnökét, hogy a pályázatok értékelését követően 
tegyen javaslatot a vezetői munkakör betöltésére.  
 
Határidő: 2019. szeptember  
Felelős: Bizottság elnöke 
 
 
Szeghalom, 2019. június 13. 
 
Az előterjesztést készítette: 


Nagyné Kincses Ilona 


 


 


                                                                                                            Macsári József 


             Polgármester 



http://www.kih.gov.hu/

http://www.szeghalom.hu/
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2019. június 24-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelettervezetet és 
annak 


Indokolását 


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


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


A munkavállalók többsége a szabadságát július-augusztus hónapra tervezi, a Képviselő- testület 
nyári szabadsága szintén erre az időszakra tehető. Ezen időszakban az ügyiratforgalom mennyisége 
általában lényegesen csökken. A kialakult gyakorlat azt is mutatja, hogy a dolgozók többsége 
karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja a még fennmaradó szabadságát. Ezt is figyelembe 
véve, a 2019. évi igazgatási szünet javasolt időpontjai a következők 


2019. július 22. - 2019. augusztus 25.        és          2019. december 23. - 2020. január 5. 


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


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



mailto:szociroda@szeghalom.hu





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


Kérem a rendelettervezet elfogadását! 


 
Szeghalom, 2019. 06. 03. 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                   Macsári József 


 








 
Tisztelt Polgármester Úr! 


Tisztelt Képviselő-Testületi  Tagok! 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
   Lemondok a Szeghalmi Települési Értéktár Bizottságban betöltött elnöki 
tisztségemről, és lemondok a tagságomról is.  
Kérem döntésemet elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2019. 06. 12. 
 
 
                           Tisztelettel: Koczó Éva 
 
 
 
 
 








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 2019. június 24-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 41/2019. (IV.29.) sz. határozatával döntött arról, hogy a MÁV Magyar 
Államvasutak Zrt. által megküldött és a szeghalmi vasútállomás területének egy részére 
vonatkozó köztisztasági feladatok ellátásával kapcsolatos Együttműködési megállapodás – 
tervezetet nem írja alá. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek.  
 
A Képviselő- testület a 43/2019. (IV.29.) sz. határozatával döntött arról, hogy elfogadja a 
Nemzeti Szabadidős- Egészség sportpark Programban nyertes 1 db „D” típusú sportpark 
helyszínéül a 420/6 hrsz. alatt lévő Szabadság tér 14-16. társasházak által közbezárt 
közterületet. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 44/2019. (IV.29.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Töviskesi 
Agrár Kft. v.a. által ingyenesen felajánlott szovjet-orosz hősi temetőt (Szeghalom, 0373/2. 
hrsz, kivett emlékmű, 126 m2), mint ajándékot elfogadja. A hősi temetőt költségvetésének 
terhére gondozott állapotban tartja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékozási 
szerződést aláírja. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek.  
 
A Képviselő- testület a 45/2019. (IV.29.) sz. határozatával döntött arról, hogy a felülvizsgált 
és aktualizált Szeghalom Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját  
2019-2023 évekre vonatkozóan jóváhagyja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, 
hogy a jóváhagyott Local Agenda 21 programmal kapcsolatos további intézkedéseket tegye 
meg. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek.  
 
A Képviselő- testület a 46/2019. (IV.29.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Petőfi utca – 
Nádasdy utca között elhelyezkedő Lucz-gödröt a Város Jóváhagyott Rendezési Tervével 
összhangban kijelöli feltöltésre, mely később zöld övezeti funkciót fog betölteni. A feltöltés 
ellenőrzött módon történhet kizárólag földet, vályogot, zöldhulladékot lehet lerakni a 
Polgármesteri Hivatal által kiadott engedély alapján a kijelölt helyen. A Képviselő-testület 
döntött abban, hogy az érintett utcák csapadék vizének tovább vezetését szaktervezővel meg 
kell terveztetni. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásul vételét. 
 
Szeghalom, 2019. június 13. 
Tisztelettel: Macsári József                            
                                                                                                                          polgármester 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
Koczó Éva 


……………………………………………………. (aláírás) 
Szeghalom, 2019, június12. 


(P. H.) 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kutasi Beáta 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 


Név: Koczó Éva 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. 
Telefonszám: 66-371-953 
E-mail cím: konyvtar.szeghalom@gmail.com 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Kutasi Beáta Iparművészeti alkotások 
      Kutasi Beáta design 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 


  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 
  ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség  sport 
  természeti környezet  turizmus és vendéglátás  
 


3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Szabadság tér 14/c II. e. 5. a 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 X települési X tájegységi X megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
  


Egyidejűleg nemez és bőrtárgyak – öltözék kiegészítők tervezésével és kivitelezésével 
foglalkozom. Célom a magyar motívumkincs újraértelmezése és beillesztése a mai 
divatkörnyezetbe. A magyar népművészet rendkívül gazdag motívumvilággal rendelkezik. 
Szeretném a máig megőrzött motívumkincset átmenteni a fiatalok számára, vidám játékos 
formában. 
 A nemez tárgyak gyapjúból készülnek, forró víz és erős gyúrás hatására. A szőrön lévő 
pikkelyek összeakadnak és ebből az összetömörödött szőrből alakul ki a nemez. Őseink is 
használták ezt az anyagot jurták és ruháik elkészítéséhez. 
 Bőr tárgyak készítéséhez általában a marhabőrt alkalmazom. A tárgyak jellegzetes 
karakterét a bőrön ejtett bemetszések adják, amik a síkból térformává alakulnak. A formák 
letisztultak, amiket finom részletek egészítenek ki. 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Bizonyított tény, hogy a nemezkészítés … ősibb mesterség és művészet, mint a fonás vagy a szövés. 


(Berthold Laufer amerikai néprajzkutató) A településen élő és alkotó iparművész személyében és 
az általa készített tárgyakban is értéket képvisel. 


 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 


honlapok, multimédiás források) 







www.facebook.com/Kutasi-Beáta-Design 
www.fashiontime.hu/fotoalbum 
beatakutasi.blogspot.hu 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
 


III. 
MELLÉKLETEK 


 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-


dokumentációja 
 
Bőr 



http://www.facebook.com/Kutasi-Be%C3%A1ta-Design

http://www.fashiontime.hu/fotoalbum





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Nemez 
 
 







 


 







 







 











 


 


 







2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 


 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 


hozzájáruló nyilatkozat 










