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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. október 18-án tartandó alakuló ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelettervezetet és annak 


Indokolását 


2019. október 13-án a választások eredményeképpen új képviselőtestület alakult. Ez indokolja, 
hogy felülvizsgáljuk a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját.  


A tiszteletdíjak megállapításakor figyelemmel voltunk arra, hogy az önkormányzat terhei 
aránytalanul ne növekedjenek. A bizottsági tagságért a jövőben sem javaslunk az alapdíjon felüli 
juttatást. A bizottsági elnök többlet-tiszteletdíja nem változik.   


HATÁSVIZSGÁLAT : a rendelet kifejezi a képviselő munka iránti megbecsülést. Költségvetési 
hatása van, hiszen a juttatásokat tervezni kell. Az eddigi évek tapasztalata alapján ez nehézséget 
nem fog jelenteni.  
 
Kérem a rendelettervezet elfogadását! 
 
Szeghalom, 2019. 10. 18. 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző                                                                            


 


                                                                                                             Macsári József 








________________________________________________________________________________________________ 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2019. október 28-án tartandó alakuló ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Önkormányzatunk a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás tagja. 
A 2011. CLXXXIX. törvény (Mötv.) 94. § (2) bekezdés szerint a társulási tanácsot a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. 
Javaslom, hogy önkormányzatunkat Macsári József polgármester képviselje a Társulási Tanácsban.  
 
 HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába Szeghalom Város 
Önkormányzata Macsári József polgármestert delegálja.  
 
Szeghalom, 2019. 10. 18. 
 
 
 
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. 


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2019. október 28-án tartandó alakuló ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Szükséges a megválasztott alpolgármester illetményének megállapítása, ami a képviselő-testület 
hatásköre. 
Az alpolgármester a 2011. CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (2) bekezdés alapján a társadalmi 
megbízatású polgármester illetménye 70-90 %-a (max. 538.000 Ft) közötti tiszteletdíj jogosult.   
 
Javaslom, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj bruttó 300.000 Ft legyen. 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Dr. Farkas József Szeghalom Város Önkormányzatának alpolgármestere az Mötv. 80. § (2) 
bek. alapján havonta bruttó 300.000 Ft tiszteletdíjra  jogosult. 
 
Szeghalom, 2019. 10. 18. 
 
 
 
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 


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2019. október 28-i testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2015. évi CXLIII. számú törvény a közbeszerzésekről 27. § (3) bekezdése alapján a 
közbeszerzési eljárás előkészítésre, valamint az ajánlatok értékelésre, és bírálatára bizottságot 
köteles az ajánlatkérő létrehozni. 
A közbeszerzési bizottság munkájában az alábbi szakértelemmel rendelkező személyeknek 
kell, részt venniük:  
- jogi, - közbeszerzési, - pénzügyi - és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem. 
A bizottság összetételét az alábbiak szerint javaslom összeállítani: 


- jogi szakértelem:   Jegyző    dr. Pénzely Erika 
- közbeszerzési szakértelem:  közbeszerzési referens Elek Ágnes 
- pénzügyi szakértelem:  pénzügyi iroda munkatársa Ali Viktória 
- a közbeszerzés tárgya  
   szerinti szakértelem:  műszaki irodavezető   Nagy István 
 


Javaslom továbbá, hogy Buza Barna és Kovács Pálné is vegyenek részt a bizottság 
munkájában. Tiszteletdíjra a külső tagok jogosultak, a hivatal alkalmazottjai természetesen 
nem. 
A közbeszerzési szakértő változatlanul dr. Kállai Sándor felelős közbeszerzési szakértő, aki a 
konkrét közbeszerzési eljárást lebonyolítja. 
Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 
________/2019. (X. 28.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Közbeszerzési 
Bizottságot  az alábbiak szerint hozza létre: 


- jogi szakértelem:   Jegyző    dr. Pénzely Erika 
- közbeszerzési szakértelem:  közbeszerzési referens Elek Ágnes 
- pénzügyi szakértelem:  pénzügyi iroda munkatársa Ali Viktória 
- a közbeszerzés tárgya  
   szerinti szakértelem:  műszaki irodavezető   Nagy István 


 
A közbeszerzési bizottság további tagjai: Buza Barna és Kovács Pálné, mint külső tagok. 
Buza Barna és Kovács Pálné havi bruttó 50.000 Ft tiszteletdíjra jogosult. 
 
 
Szeghalom, 2019. október 17. 
 
Előterjesztést készítette: Elek Ágnes, műszaki ügyintéző 


 
Macsári József  



mailto:polgarmeter@szeghalom.hu
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  Szeghalom Város Jegyzőjétől 
                                          


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623 
 


 
 
 
Tisztelt Képviselő Asszony, Tisztelt Képviselő Úr! 
 
 
Képviselővé választásához a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója nevében tisztelettel 
gratulálok! Felelősségteljes munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk! 
 
Munkája során a Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársa személyében felkészült és 
elkötelezett segítőre számíthat.  
 
Tájékoztatásul közlöm a vezetők közvetlen elérhetőségét: 
 


- dr. Pénzely Erika jegyző: 06/20- 622-99-93 
- Valastyánné Győri Piroska aljegyző: 06/20-499-77-99 
- Kohut Tibor Pénzügyi Irodavezető: 06/20- 372-04-92 
- Nagy István Műszaki Irodavezető: 06/20 423-09-06 
- Nagyné Kincses Ilona titkárság: 06/20-582-90-02 
- Gyáni Károly Építési Hivatal: 06/20-961-93-18 


 
A hivatal elérhetősége: 371-611, jegyzo@szeghalom.hu, hivatal@szeghalom.hu 
 
Az önkormányzat honlapja: www.szeghalom.hu. Ezen az oldalon megtalálhatók a hatályos 
rendeletek, az aktuális hírek. Az önkormányzat a Facebookon is megtalálható: Szeghalom 
Város Önkormányzata. 
 
Szeretném felhívni a figyelmét néhány aktuális és kötelező feladatra. 
 


1. Az Mötv. 39.§ (1) bek. szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt 
követően minden év január 1-től számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot 
köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni 
köteles a vele közös háztartásban élő házas, vagy élettárásnak, valamint gyermekének 
a vagyonnyilatkozatát. Az alakuló ülésen átadásra kerülnek a szükséges 
formanyomtatványok. Vagyonnyilatkozatot köteles tenni a fenti szabályok szerint a 
polgármester is. A leadási határidő: 2019. november 13. Ennek elmulasztása esetén a 
képviselő jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat nem kaphat. 


2. Az esetleges összeférhetetlenség megszüntetésére szintén 30 nap áll rendelkezésre, 
ennek határideje szintén 2019. november 13. 


3. A képviselő 30 napon belül (2019. november 13.) köteles kérelmezni felvételét az 
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói 
(KOMA) adatbázisba. A kérelem benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig 
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köteles igazolni a felvétel megtörténtét. A NAV felé ezt önállóan akkor tudja 
megtenni, ha saját ügyfélkapuval rendelkezik, mivel a kérelem benyújtása kizárólag 
elektronikusan történhet. Ha ilyen nincs és nem is szándékozik az okmányirodában 
igényelni, akkor Nagyné Kincses Ilona munkatársunk fog segíteni, ebben az esetben 
adószámot kell behozni hozzá. 


4. A képviselő köteles 3 hónapon belül a kormányhivatal által szervezett képzésen részt 
venni. Ennek részleteit nem ismerjük, erről a Békés Megyei Kormányhivatal fog 
tájékoztatást küldeni. Az eddigi tapasztalataink szerint a képzés néhány napos, és 
Békéscsabán tartják. Azt nem tudjuk, hogy csak az új képviselőknek kell-e menni, 
vagy az újraválasztottaknak is. 


 
Kérem, kérdéseivel, munkáját érintő problémáival forduljon bizalommal a Polgármesteri 
Hivatalhoz! 
 
 
 
 
Szeghalom, 2019. 10. 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     dr. Pénzely Erika 
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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 
2014. október 21-én tartandó alakuló ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem az Önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzatának  (SZMSZ) 
tervezetét és annak 


Indokolását 


2019. október 13-án a választások eredményeképpen új képviselőtestület alakult. Ez teszi 
szükségessé, hogy az eddigi SZMSZ-t felülvizsgáljuk és aktualizáljuk. Figyelemmel arra, hogy a 
korábbiakban sok módosítás történt, indokolt egy új rendelet alkotása. 


A korábbiakhoz képest átalakul a bizottsági struktúra, 4 új bizottság létrehozására teszünk 
javaslatot. Változatlanul egy, a képviselők közül választott, társadalmi megbízatású polgármester 
segíti a polgármester munkáját. Az önkormányzat működésében alapvetően új elképzelés nincsen, 
az elmúlt 5 év tapasztalata az, hogy jó keretet adott a munkához. 


 Egy lényeges új rendelkezés került be: a legalább 4 egymást követő ülést elmulasztó képviselő, 
bizottsági tag tiszteletdíja csökkenthető, megvonható. A szankció ismételhető. 


Városunkban létrejött a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Indokolt volt az Önkormányzattal való 
viszonyának, együttműködésének keretet adni. 


A tervezet több fontos, apróbb rendelkezést tartalmaz, pl. a meghívandó civil szervezetekről, a 
testületi ülésen való rendfenntartásról, a jegyzőkönyv nyilvánosságáról, a polgármesterre átruházott 
hatáskörökről 


 Az SZMSZ, ami rendeletnek minősül, még az elfogadása után azonnal kihirdetésre kerül (a 
kihirdetés óra, percének feltüntetésével), így lehetséges az új struktúrának megfelelő választások 
lebonyolítása még az alakuló ülésen. Így nem kell néhány napon belül a szükséges választások 
(alpolgármester, bizottságok) érdekében újabb testületi ülést összehívni. 


 


A kihirdetés érdekében 10 perc szünet elrendelése indokolt lesz. 


 


 


 







 


 


HATÁSVIZSGÁLAT : a rendelet fontos hatással bír az Önkormányzat jövőben működésére, hiszen 
hosszú időre meghatározza a szervezeti felépítést, az önkormányzat szerveit. Ennek költségvetési 
következménye is lesz, hiszen a bizottságok működtetése, a tiszteletdíjak megállapítása a 
megjelöltek részére meg fog jelenni a költségvetésben. A szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. A rendelet megalkotása szükségszerű, törvényi kötelezettség. 
 
Kérem a rendelettervezet elfogadását! 
 
Szeghalom, 2019. 10. 18. 
 
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. 


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2019. október 28-án tartandó alakuló ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Szükséges a megválasztott polgármester illetményének megállapítása, ami a képviselő-testület 
hatásköre. 
A 2011. CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (2) bekezdés alapján a polgármester illetménye a 
helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményből, 
illetménykiegészítésből, vezetői illetménypótlékából álló illetményösszegének 60 %-a. A 
polgármester a 71.§ (6) bek. alapján illetményének 15%-ában költségtérítésre jogosult. 
Megjegyzendő, hogy az illetmény az előző ciklushoz képest nem változott. 
 
…./2019.(X.28) HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Macsári József Szeghalom Város Önkormányzatának polgármestere az Mötv. 71. § (4) bek.  
c) pontja alapján bruttó 598.300 Ft illetményre és bruttó 89.745 Ft költségtérítésre jogosult. 
 
Szeghalom, 2019. 10. 18. 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző                                                                            


 


                                                                                                            Macsári József 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


 
Iktatószám: 2-19/2019. 


M E G H Í V Ó 


A Magyarország Önkormányzatokról szóló módosított 2011. évi CLXXXXIX. tv. 65. §-ban 
biztosított jogkörömben eljárva, Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
alakuló ülését  


2019. október 28-án (hétfő) 14:00 órára 
összehívom. 


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagy Miklós terme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
sz.)  
Napirend: 
1./ Választási eredmény ismertetése  


2./ Megbízólevelek átadása 


3./ Eskütétel 


4./ Szavazatszámláló Bizottság létrehozása 


5./ Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 


6./ Választások: 


                  - alpolgármester 


                  - bizottsági tagok és elnökök   


7./ Rendeletalkotás a képviselők tiszteletdíjáról 


8./ Polgármester illetményének megállapítása 


9./ Alpolgármester illetményének megállapítása 


10./ Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásba delegált képviselő megválasztása 


11./ Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása 


12./ DAREH Társulásba delegálás 


13./ Polgármester köszöntője, programbeszéd 


 
Kérem, hogy az alakuló ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 
Szeghalom, 2019. október 24. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 





		Szeghalom Város Polgármesterétől

		Iktatószám: 2-19/2019.

		M E G H Í V Ó

		Napirend:

		Kérem, hogy az alakuló ülésen megjelenni szíveskedjen.

		Szeghalom, 2019. október 24.

		Tisztelettel:

		Macsári József






Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2019.( X.29.) számú önkormányzati 


rendelete 
 


az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


 
1. § 
 


(1) Az önkormányzat képviselőinak, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a jelen 
rendeletben meghatározott tiszteletdíj jár. 


(2) A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület ülésén. Távolmaradását előzetesen, 
szóban vagy írásban köteles a polgármesternek bejelenteni. 


(3) A bizottság nem képviselő tagja köteles részt venni a bizottsági ülésen. 
Távolmaradását előzetesen szóban vagy írásban köteles a polgármesternek bejelenteni. 


 
2. § 
 


(1) A képviselő tiszteletdíja – a polgármester és az alpolgármester kivételével – havonta 
bruttó 100.000 Ft. (képviselői alapdíj) 


(2) A bizottsági tag a képviselői alapdíjon felül további díjazásban nem részesül. 
(3) A bizottsági elnök a képviselői alapdíjon felül havonta bruttó 40.000 Ft tiszteletdíjra 


jogosult.  
(4) A nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja havonta bruttó 50.000 Ft. 


 
3. § 
  


(1) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-
testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, 
általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. 


(2) A költség kifizetését a polgármester engedélyezi. 
 


4. § 
 


(1) Jelen rendelet 2019. október 29. napján lép hatályba. 
(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a képviselők és bizottsági tagok 


tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (X.22.) számú önkormányzati rendelet. 
 
 
Szeghalom, 2019. 10. 24. 
 
 
Macsári József                                                                                dr. Pénzely Erika 
polgármester                                                                                                       jegyző 





		Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

		………/2019.( X.29.) számú önkormányzati






SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 


 rendelete  
az Önkormányzat  


Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. d) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  53.§ (1) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja: 


 


ÁLTALÁNOS 
RENDELKEZÉSEK  


1.§ 


 
(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzata. 
(továbbiakban: Önkormányzat) Székhelye: Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. 
(2) Az Önkormányzat működési területe Szeghalom Város közigazgatási területére terjed ki. 
(3) Az Önkormányzat hivatalának megnevezése: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal, 
székhelye: Szeghalom Szabadság tér 4-8.  
(4) Az Önkormányzat szervei: polgármester, bizottságok, polgármesteri hivatal, a jegyző és 
a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás. Az Önkormányzat hivatalos honlapja: 
www.szeghalom.hu címen található. 
(5) A városi címer és zászló használatáról, illetve a helyi kitüntetések alapításáról és 
odaítéléséről külön rendelet szól. 
 


2.§ 
 


(1) Az Önkormányzat hivatalos fejbélyegzője: 
Szeghalom Város Önkormányzata 5520 
Szeghalom Szabadság tér 4-8. Telefonszám: 
66/371-611 Faxszám: 66/371-623  


Az Önkormányzat hivatalos körbélyegzője: közepén a Magyar 
Köztársaság címere, belül: Szeghalom Város Önkormányzata 
(2) A Polgármesteri Hivatal hivatalos fejbélyegzője: 


Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520      
Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  


A Polgármesteri Hivatal hivatalos körbélyegzője: közepén a Magyar 
Köztársaság címere, belül: Szeghalmi  Polgármesteri Hivatal 


 


A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETE, ÉS MŰKÖDÉSE 


 
3.§ 


 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak száma 8 fő. A települési 
képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
 
 



http://www.szeghalom.hu/





4.§ 
 


(1)A Képviselő-testület évente szükség szerint, de legalább 10 ülést tart.  
(2) Ha sürgős döntéshozatal miatt indokolt, akkor rendkívüli ülés összehívására kerül sor. 
Ebben az esetben nem kötelező az írásbeli előterjesztés. 
 


5.§ 
 
(1) A testületi ülés helye: a Polgármesteri Hivatal Nagy Miklós terme. Ha napirend 
indokolja, a testület esetenként kihelyezett ülést tarthat. 
(2) A polgármester és az alpolgármester egyidejű és tartós akadályoztatása, illetve személyes 
érintettsége esetén a korelnök hívja össze és vezeti a képviselő-testületi ülést. 
(3)  A polgármester köteles összehívni a képviselő-testület ülését, ha azt  


- a települési képviselők egynegyede 
- bármely bizottság 
- a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó 


indítványa 
- a roma nemzetiségi önkormányzat 
kezdeményezi. 


(4) Az ülés összehívása írásbeli meghívóval történik, amit legalább 5 nappal korábban meg 
kell küldeni. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat. A 
meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket, amelyeknek határozati javaslatot kell 
tartalmazniuk. 
(5) Az ülés helyéről, időpontjáról, és a napirendekről a lakosságot a jegyző a település 
honlapján tájékoztatja.  
 


6.§ 
 
(1) A Képviselő-testület munkaterv alapján működik. A munkaterv tervezetét a polgármester 
iránymutatásai alapján a jegyző állítja össze, és a polgármester terjeszti elő. 
(2)A polgármester javaslatot kérhet:  
a/ a képviselőktől; 
b/ az intézményvezetőktől;  
c/ Roma Nemzetiségi Önkormányzattól. 
(3) A munkaterv az adott év márciusától a következő év márciusáig szól. 
 


7.§ 
 
(1) Ha az adott kérdésben a Képviselő-testület döntése szükséges, írásos előterjesztést kell 
készíteni. Egyéb esetben tájékoztató készül. 
(2) Előterjesztés benyújtására jogosult:  
a/ bármely képviselő; 
b/ a polgármester; 
c/ bármely bizottság. 
(3) Az előterjesztést valamennyi bizottsággal véleményeztetni kell, csak ezt követően 
tárgyalhatja a képviselő-testület. 
 


8.§ 
 


(1) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:  
a/ a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét; 
b/ a járási hivatal vezetőjét;  
c/ a bizottságok külső tagjait;  
d/ a napirenddel érintetteket, 
e/ az intézményvezetőket, 







f/ a mozgáskorlátozottak helyi 
egyesületét,  
g/a helyi nyugdíjas egyesületet,  
h/a Szociális Egyesületet 
 


A TANÁCSKOZÁSI REND 
 


9. § 
 
(1) A testületi ülésen a polgármester terjeszti elő a napirendi tervezetet. Ennek elfogadásáról 
a Képviselő-testület dönt. Ezt követően a polgármester jelentést tesz a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
(2) A polgármester az elfogadott napirendeknek megfelelően az előterjesztések felett külön-
külön vitát nyit.  
(3) A képviselőknek abban a sorrendben ad szót a polgármester, ahogy szóra jelentkeznek. A 
napirendi ponthoz való hozzászólásra fordítható képviselői időkeret legfeljebb 10 perc. A 
viszontreagálásra a polgármester ad lehetőséget. Ugyanabban a napirendben ismételt 
felszólalásra indokolt esetben kerülhet sor, legfeljebb 3 perc időtartamban.  
(4) Az ülésen megjelent állampolgárok, intézményvezetők, meghívottak hozzászólását a 
polgármester engedélyezheti. 
(5)Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, a polgármester felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra. 
Kétszeri eredménytelen felszólítás után a felszólalótól megvonhatja a szót. 
(6)Tárgyalási szünetet a polgármester rendelhet el, meghatározva a szünet 
időtartamát. 


 
10.§ 


 
(1) További hozzászólásra jelentkező hiányában a polgármester lezárja a vitát, összefoglalja 
a vita lényegét és – szükség szerint –szavazásra bocsátja a kérdést.  
(2) Először az esetleges módosító javaslatot kell szavaztatni. 


 
 


KÉPVISELŐI, EGYÉB RÉSZTVEVŐI KÖTELEZETTSZEGÉS 
JOGKÖVETKEZMÉNYEI 


 
11.§ 


 
 


(1)A polgármester figyelmeztetheti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, 
másokat sértő a megfogalmazása. 
(2)A polgármester rendreutasíthatja azt, aki a testületi üléshez méltatlan magatartást tanúsít. 
(3) Az ülést határozott időre félbeszakíthatja a képviselőtestület a polgármester javaslatára, 
ha a testületi ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné 
teszi. Ha a testületi ülés félbeszakad, csak újabb polgármesteri összehívásra folytatódhat. 
(4) A képviselő és a nem képviselő bizottsági tag köteles a bizottsági és képviselő-testületi 
ülésen megjelenni, a munkát legjobb tudása szerint segíteni.  
(5) Amennyiben a képviselő és nem képviselő bizottsági tag 4 egymást követő ülésen nem 
vesz részt, a tiszteletdíja, természetbeni juttatása legfeljebb 6 hónapra és legfeljebb 90 %-ban 
csökkenthető vagy megvonható. A csökkentés mértékében vagy az esetleges megvonásban a 
polgármester előterjesztésére a képviselő-testület dönt. 
(6) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható. 
 


 


 


 


 







 


 


                                                                               
HATÁROZATHOZATAL 


12.§ 
 
 
(1)A döntések előtt a jegyző újra ellenőrzi a határozatképesség meglétét. 
(2)Minősített többség szükséges az alábbi ügyekben a törvényben rögzítetten túl:  
a/ a testület hatáskörének átruházásához; 
b/ hitelfelvételhez; 
c/ önkormányzati tulajdonban lévő vagyon feletti rendelkezéshez. 
 


A SZAVAZÁS 


 
13.§ 


 
(1)A testület a döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. A szavazás eredményét a 
polgármester szóban kihirdeti. 
(2)Titkos szavazás esetén külön helyiséget és urnát kell biztosítani. A titkos 
szavazás lebonyolítására 3 tagú bizottságot kell esetenként létrehozni. 
(3)Törvényi felhatalmazás alapján név szerinti szavazásra vita nélkül hozott határozat 
esetén kerülhet sor. A jegyző ABC sorrendben olvassa a képviselők névsorát, akik felállva 
"igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. 
 
 
 


A KÉPVISELŐ 


 
14.§ 


 
 
(1)A képviselőket megillető tiszteletdíjról, természetbeni juttatásról külön rendelet 
rendelkezik. 
(2)A képviselőt megilleti a képviselő-testületi ülésen az interpelláció, kérdezés joga. Az 
interpellációra, kérdésre az adott testületi ülésen, legkésőbb 15 napon belül a polgármester 
írásban választ ad. 
(3) A képviselő kérheti hozzászólásának szó szerinti jegyzőkönyvezését. 
 


15. § 
 


(1)A képviselő köteles a testület, bizottság munkájában tevékenyen részt venni Köteles 
továbbá 
a/ olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre; 
b/ felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében; 
d/ írásban bejelenteni, ha testületi vagy bizottsági munkájában 
akadályoztatva van; 
e/ bejelenteni a személyes érintettséget. 
(2) Amennyiben a képviselő a személyes érintettségét bejelenteni elmulasztja, és erről a 
testület tudomást szerez, a kérdésben új szavazásra kerül sor. 
(3) A Polgármesteri Hivatalban képviselői irodát kell kialakítani, a képviselők munkájának 
biztosítása érdekében. Ennek személyi és tárgyi feltételeiről a jegyző gondoskodik. 
 
 







A BIZOTTSÁGOK 


 
16. § 


 
(1)A képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre: 


a) Pénzügyi Bizottság és Városfejlesztési Bizottság (5 fő) 
b) Szociális és Egészségügyi Bizottság (5 fő) 
c) Oktatási és Kulturális Bizottság (5 fő) 
d) Ifjúsági és Sportbizottság (5fő) 


(2)  A bizottságok hatáskörét és feladatait a 2. számú melléklet tartalmazza. A bizottságok 
tagjainak névsorát a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 


17.§ 
 


(1)Amennyiben a bizottság által tárgyalt ügy más bizottság feladatkörét is érinti, úgy a 
bizottság elnöke összevont tárgyalást kezdeményez. 
(2)A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vesz a jegyző illetve az általa megbízott 
ügyintéző. 
(3)A bizottságok tevékenységükről választási ciklusonként egy alkalommal a testületnek 
beszámolnak. 
 


A POLGÁRMESTER 
 
18.§ 


 
 (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el. 
 (2) A polgármester minden hónap első hétfőjén 8,00 órától 11,00 óráig fogadónapot tart. 
 (3) A polgármester szabadságát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke engedélyezi 
és ellenjegyzi. 
(4) A polgármester jutalmazására, a felmerülő esetleges munkajogi kérdésekre a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság elnöke tesz javaslatot. 
(5) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköröket: 
- szociális és gyermekjóléti támogatások, ellátások megállapítása 
- önkormányzati tulajdonban levő ingóságok értékesítése 
- önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok tulajdonosi hozzájárulásának megadása, az 
elidegenítés kivételével 
 


19.§ 
 


(1)Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 
miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a 
polgármester az át nem ruházható hatáskörök kivételével döntést hozhat. Az ilyen döntést a 
következő testületi ülésen írásban be kell jelenteni. 
(2) A polgármester szakmai egyeztető fórumot hívhat össze gazdasági, városfejlesztési 
kérdésekben a településen működő, jelentős befolyással bíró helyi vállalkozások közül, így 
különösen a gazdasági program elfogadása kapcsán. 
(3) Alpolgármester hiányában a polgármester a korelnök képviselőnek adja át – amennyiben 
ez felmerül – a lemondó nyilatkozatát. 
 
 
 
 
 







AZ ALPOLGÁRMESTER 


 
20.§ 


 
(1)A polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselő-testület saját tagjai 
közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 
(2)Az alpolgármester minden hónap második keddjén fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal 
képviselői irodájában 8 órától 10 óráig. 
(3) A polgármester 30 napot meghaladó tartós távolléte esetén az alpolgármester megbízás és 
felhatalmazás nélkül is jogosult eljárni. 
 
 


A JEGYZŐ 
 


21.§ 
 


(1)A jegyző jogszabályban előírt kötelezettségein túl a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
idejében ügyfeleket fogad, külön fogadónapja nincs.  
(2)A képviselő-testület ülésén született döntés jogszabálysértő voltát haladéktalanul köteles 
jelezni, amit a jegyzőkönyvben szó szerint kell rögzíteni. 
(3)A jegyző javaslatára a polgármester aljegyzőt nevez ki, aki a jegyzőt –akadályoztatása 
esetén – teljes jogkörrel helyettesíti. 
(4)A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve akadályoztatása esetén 
a jegyzői feladatokkal – legfeljebb 6 hónapra – a polgármester bízza meg a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Irodájának vezetőjét. 
 


A POLGÁRMESTERI HIVATAL 


 
22.§ 


 
 


(1)  A Képviselő-testület Szeghalmi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt 
hoz létre, melynek személyi és tárgyi feltételeit éves költségvetésében biztosítja. A 
Polgármesteri Hivatal jogi személy, teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
(2)  A Szeghalmi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését, feladatkörét, 
ügyfélfogadási rendjét külön Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.  A 
költségvetési ellenőrzés szabályait az 5. sz. melléklet, a kockázatelemzési szabályzatot a 6. 
sz. melléklet, a költségvetési szervek elemi beszámolója felülvizsgálati rendjét a 7. sz. 
melléklet, az önkormányzat kormányzati funkcióit a 8. számú melléklet tartalmazza. 
 
 


A JEGYZŐKÖNYV 


 
23.§ 


 
(1)A testületi ülésről készült 2 példányban jegyzőkönyv a jogszabályi előíráson túl 
tartalmazza:  
-  a távolmaradt képviselők nevét, a távollét igazolt vagy igazolatlan voltát; 
- az esetleges rendkívüli eseményt. 
(2) A jegyzőkönyv mellékletei: 
- a meghívó 
- az előterjesztések 







- a jelenléti ív 
- a testületi ülésről készült hangfelvétel. 
(3) A jegyzőkönyveket meg kell küldeni a Városi Könyvtárnak annak érdekében, hogy a 
lakosság megismerhesse, illetve Szeghalom Város hivatalos honlapján is szerepeltetni kell. 
(4) A jegyzőkönyvek évek szerinti beköttetéséről a jegyző gondoskodik. 
(5)A rendeletekről és határozatokról nyilvántartást kell vezetni, aminek elkészítéséről a 
jegyző gondoskodik. 


 
 


LAKOSSÁGI FÓRUMOK 
 
24.§ 


 
(1)A polgármester évente egyszer városi szintű fórum keretében ad tájékoztatást a lakosság 
részére, a legfontosabb helyi közigazgatás-politikai kérdésekről. Ezen túl a polgármester az 
egy-egy kérdésben érintett rétegeket is jogosult összehívni. 
(2)A képviselő-testület évente egyszer közmeghallgatást tart. Közmeghallgatást kell tartani 
az alábbi kérdések megtárgyalása előtt: 
a/ helyi adók bevezetése; 
b/ költségvetési koncepció kialakítása;. 
c/ nagyarányú területrendezéssel kapcsolatos döntés. 
(3)A közmeghallgatás helyéről, idejéről, előtte 15 nappal kell értesíteni a lakosságot. 
(4)A közmeghallgatáson elhangzott felvetésekre, kérdésekben – amennyiben ez a 
helyszínen nem lehetséges, vagy nem elegendő – 15 napon belül a polgármester írásban 
válaszol. 
 
 


AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS 
 


25. § 
 


(1) Rendelet alkotását kezdeményezheti: 
a/ a polgármester, alpolgármester; 
b/ a képviselő; 
c/ bármely bizottság; 
d/ a jegyző 
e/ roma nemzetiségi önkormányzat 
(2)A lakosság széles körét érintő rendelet tervezetét 10 napra közszemlére kell tenni, és 
biztosítani kell annak lehetőségét, hogy arra az állampolgárok, szervezetek javaslatot, 
észrevételt tehessenek. 
(3)Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő 
kifüggesztéssel valósul meg. Az elfogadott rendeletet meg kell küldeni a Városi 
Könyvtárnak is, illetve az önkormányzat honlapján is szerepeltetni kell. 


 


AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 


 
26.§ 


 
(1) Az önkormányzat törzsvagyonát (forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyon) külön vagyonrendelet tartalmazza. 
(2) A polgármester az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról közmeghallgatás 
keretében tájékoztatja a lakosságot. 
(3) A polgármester saját hatáskörében 1 millió forint értékhatárig köthet szerződéseket, 
vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat. Erről utólagos beszámolási 
kötelezettsége van. 







 
 
 
 
 


27.§ 
 


 
(1) Az önkormányzat által fenntartott intézmények önállóan gazdálkodnak, a dologi 
kiadásokra biztosított pénzeszközeiket a polgármester által meghatározott ütemben és 
mértékben használhatják fel. 
(2) Az intézmény részére biztosított éves költségvetési keretet csak a képviselő-testület 
változtathatja meg. Az intézmény a kötelező térítési díjon és a költségvetési rendelet által 
előírt bevételi összegen felüli bevételét a dologi kiadásokra szabadon használhatja fel. 
 
 
 


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 


27.§ 
 


(1) Jelen rendelet 2019. október 28-án lép hatályba. Egyidejűleg az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1995. (III.27.) sz. önkormányzati rendelet 
hatályát veszti. 
 
 


 


Macsári József                                                              dr. Pénzely Erika 
polgármester                                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 


1. számú Melléklet a ../2019. (X.28.) számú rendelethez 
 


A 2019. október 13-án megválasztott képviselők: 
 
 
- Ács Zsolt 
- Barta Csaba 
- Bartis Márton 
- Elek Ferencné 
- dr. Farkas József 
- Hajduné Bíró Angelika 
- Hegyesi Zsuzsanna 
- Takács Istvánné 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


2. számú Melléklet a ../2019.(X.28.) számú rendelethez 
 
 
A bizottságok hatásköre, feladatai 


 
1. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hatásköre, feladatai 


 
- Valamennyi előterjesztést véleményez, kialakítja a bizottság álláspontját 
- Ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat 
- Ellátja az összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos feladatokat 
- Kidolgozza az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos koncepciót. A koncepciót 


minden évben a zárszámadást megelőzően, felülvizsgálja 
- Megtárgyalja a belső ellenőrzési jelentéseket, továbbá külső szervek ellenőrzési 


jelentéseit 
- Dönt a járdaépítésekről, a költségvetésben meghatározott keret erejéig 
- Dönt a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérletére beadott pályázatok 


elbírálásáról 
- A testület által kijelölt ingatlanok elidegenítését versenytárgyalás keretében 


lebonyolítja            
- Dönt a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, és nettó 1.000.000.- Ft-ot 


meghaladó beszerzések ügyében 
- Tevékenysége során együttműködik valamennyi bizottsággal 


 
2. Szociális és Egészségügyi Bizottság hatásköre, feladatai 


 
- Valamennyi előterjesztést véleményez, kialakítja a bizottság álláspontját 
- Elbírálja a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatokat 
- Dönt a keret erejéig az első lakáshoz jutás támogatásáról  
- Önkormányzati bérlakásra beadott pályázatok elbírálja 
- Tevékenysége során együttműködik valamennyi bizottsággal 


 
3. Oktatási, Kulturális Bizottság hatásköre, feladatai 


 
- Valamennyi előterjesztést véleményez, kialakítja a bizottság álláspontját 
- Ellátja az állami és nemzeti ünnepek méltó megünneplésével kapcsolatos 


feladatokat 
-  Javaslatot tesz a városi kulturális ünnepek megteremtésére, 


hagyományteremtéshez 
- Dönt a keret erejéig a sport- és civil  szervezetek támogatásáról, ide nem értve a 


kiemelt sportegyesületeket 
- Tevékenysége során együttműködik valamennyi bizottsággal 


 
4. Ifjúsági és Sportbizottság 


 
- Valamennyi előterjesztést véleményez, kialakítja a bizottság álláspontját. 
- Kapcsolatot tart az ifjúsági és sport szervezetekkel 
- Segítséget nyújt a Sportcsarnok használatának elosztásában 
- Közreműködik a tömegsport rendezvények szervezésében  
- Tevékenysége során együttműködik valamennyi bizottsággal. 


 
-  







 
 


3. számú melléklet a ../2019.(X.28.) számú rendelethez 
 
A Bizottságok tagjai 
 
 


1. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
2. Szociális és Egészségügyi Bizottság 
3. Oktatási és Kulturális Bizottság 
4. Ifjúsági és Sportbizottság 


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


8. melléklet a ../2019..(X.28.) önkormányzati rendelethez 
 


Szeghalom Város Önkormányzata kormányzati funkciói 
 
 


A B C 
Sorszám Kormányzati 


funkció száma 
Kormányzati funkció megnevezése 


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


2.  013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
3.  013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
4.  016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 


kapcsolódó tevékenységek 
5.  016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
6.  016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
7.  022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
8.  031030 Közterület rendjének fenntartása 
9.  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
10.  041232  Start munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
11.  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
12.  041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
13.  042220 Erdőgazdálkodás 
14.  045120 Út, autópálya építése 
15.  045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
16.  047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
17.  051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 


átrakása 
18.  052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
19.  063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
20.  064010 Közvilágítás 
21.  066010 Zöldterület-kezelés 
22.  066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
23.  072311 Fogorvosi alapellátás 
24.  074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
25.  074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
26.  081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
27.  081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
28.  081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
29.  081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
30.  082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
31.  082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
32.  082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
33.  082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
34.  091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
35.  095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
36.  104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
37.  106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
38.  107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 


 





		Sorszám






________________________________________________________________________________________________ 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2019. október 28-án tartandó alakuló ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Önkormányzatunk a DAREH (Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer) 
Társulás tagja. 
A 2011. CLXXXIX. törvény (Mötv.) 94. § (2) bekezdés szerint a társulási tanácsot a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják.  
Javaslom, hogy önkormányzatunkat dr Farkas József alpolgármester képviselje a Társulási 
Tanácsban. A megelőző ciklusban is Alpolgármester Úr volt önkormányzatunk delegáltja. 
 
 
 HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
A DAREH Társulási Tanácsába Szeghalom Város Önkormányzat Dr. Farkas József 
alpolgármestert delegálja.  
 
 
Szeghalom, 2019. 10. 18. 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző                                                                            


 


 


                                                                                                 Macsári József 








________________________________________________________________________________________________ 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2019. október 28-án tartandó alakuló ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. 
Az imént elfogadott SZMSZ szerint egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert kell 
választanunk. 
 Javaslatot teszek dr. Farkas József alpolgármester megválasztására. Az előző ciklusban is ebben a 
minőségében segítségemre volt, és figyelemmel voltam arra a nagyszámú szavazatra, amit a 
választópolgároktól kapott. 
Kérem a szavazatszámláló bizottságot, hogy munkáját végezze el. 
A szavazás idejére szünetet rendelek el. 
 
Kérem, hogy az alábbi határozatokat elfogadni szíveskedjenek! 
 
 
  
…./2019.(X.28) HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete dr. Farkas József képviselőt 
Szeghalom Város társadalmi megbízatású alpolgármesterének megválasztja. 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző                                                                            


 


                                                                                                            Macsári József 








__________________________________________________________________________________________ 
 
Ügyintézés helye: Szeghalmi 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 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2019. október 28-án tartandó alakuló ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


Az alpolgármester megválasztása az Mötv. 74.§ (1) bek. alapján kötelezően titkos szavazással 
lehetséges. Ezen kívül, ha az érintett kéri, abban az esetben is titkos szavazás szükséges. Ezért 
indokolt egy eseti szavazatszámláló bizottság létrehozása. 


…./2019.(X.28.) HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Az alakuló ülésen szükséges szavazások megtartásához a képviselő-testület szavazat 
számláló bizottságot hoz létre. 
Elnök: Hegyesi Zsuzsanna 
            Bartis Márton 
            Takács Istvánné 
 
 
Szeghalom, 2019. 10. 17. 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző                                                                                                                                                                                 


Szeghalom, 2019. 08. 10. 
 
 
 
                                                                                         Macsári József 
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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. október 28-án tartandó alakuló ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A képviselő-testület a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által 
kötelezően létrehozandó és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott bizottságokat. 
Az imént elfogadott SZMSZ szerint 4 bizottságot kell létrehoznunk. 
 Javaslatot teszek a bizottságok személyi összetételére.  
 
Kérem, hogy az alábbi határozatokat elfogadni szíveskedjenek! 
 
 
  
…./2019.(X.28) HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 
 
Elnök: Bartis Márton 
             Takács Istvánné 
             Hegyesi Zsuzsanna 
 
             Nagy Ilona 
             Szabóné Mezei Éva 
 
…./2019.(X.28) HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 
 
Elnök: Hegyesi Zsuzsanna 
             Elek Ferencné 
             Barta Csaba 
 
             Tóthné Bezsei Mária 
             dr. Barta Zoltán 
 







 
…./2019.(X.28) HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Oktatási és Kulturális Bizottság 
tagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 
 
Elnök: Elek Ferencné 
             Bartis Márton 
             Hajduné Bíró Angelika 
 
             Tóth Attila 
             Somogyi Magdolna 
 
…./2019.(X.28) HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Ifjúsági és Sportbizottság 
tagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 
 
Elnök: Takács Istvánné 
             Hajduné Bíró Angelika 
             Ács Zsolt 
 
             Marhás József 
             Fazekas Renáta 
 
 
 
 
Szeghalom, 2019. 10. 18. 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző                                                                            


 


                                                                                                            Macsári József 





