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


 
 


E L Ő T E R J E S Z T É S 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2012. október 29-én tartandó ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület 
 
Jelenleg Szeghalom Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/1993(II.01) számú a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt iparűzési adó rendelete az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
esetén az adó mértékét az adóalap 1.8%-ában határozza meg. 
 
2013. évtől jelentős változás következik be az önkormányzatok  finanszírozásának tekintetében. 
Magyarország 2013. évi költségvetésében a helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak 
támogatását egy modellszámítás alapján minden önkormányzat esetében meghatározzák, mely 
településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, egy főre jutó kiadási 
szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. 
 
Ezen ismeretek tükrében az önkormányzatok a bevétel kiesés ellensúlyozása érdekében rákényszerülnek a 
helyi adó esetében a maximális adókulcs alkalmazására. 
Mivel az önkormányzati támogatás modellszámításába beépítésre került az elvárt bevétel, ami az iparűzési 
adó tekintetében az adóalap maximális adókulcshoz viszonyított összeg, elveszítjük az iparűzési adóalap 
0.2% -át, ha nem alkalmazzuk  a jelenlegi maximális 2%-os adómértéket. 
 
A központi forráscsökkenések tükrében indokoltnak tartjuk az állandó jellegű iparűzési tevékenység esetében 
az adóalap 1.8%-os mértékét 2%-os szintre emelni. 
 
Az változtatások átvezetését – az áttekinthetőség érdekében - célszerűnek láttuk új rendeletben 
megfogalmazni. 
 
Kérem a rendelettervezet elfogadását! 
 
Előterjesztést készítette: Törökné Kardos Ilona   vezető főtanácsos 
 
 
 
Szeghalom, 2012. október 2. 
 


Macsári József 
polgármester 


 


________________________________________________________________________________________________ 
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: ado@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 
 
Iktatószám:1006-14/2012. 
 


M E G H Í V Ó 
 


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, Szeghalom Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését 
 


2012. október 29-én (hétfőn) 14.00 órára  
 


ö s s z e h í v o m.  
 
Az ülés helye: Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme 
(Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.) 
 
Napirend:  
 
1./Rendeletmódosítás az önkormányzati intézményeknél alkalmazott 
élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról  
Előadó: Macsári József polgármester 
 
2./ Rendeletmódosítás az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
3./ Rendeletalkotás a helyi iparűzési adóról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
4./ Járási Hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
5./ Lakásbérleti koncepció megalkotása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Bejelentések 
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Zárt ülésre: 
 
6./ Lakásbérleti jogviszonyok felmondása, meghosszabbítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Tisztelettel kérem, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen megjelenni 
szíveskedjék. 
 
Szeghalom, 2012. október 16. 
 
 


Tisztelettel: 
 


 
         Macsári József  
            








l"Szegha lom Város Polgá rmesterétől
5520 Szeghalom, Szabadság téI4-8.
Tel.: 6613'7 1-61 1., Fax: 6613'7 1-623.


ELőTERJE9ZTÉS
a Képviselő-testiilet 2012. október 29-i ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!


Csrík Erika a Ttldy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai SzakszolgáIat gazdaságvezetőj e kérelmet nyújtott be a térítési dijak emelésére.


2012. 1aruar 1. óta a térítési díj akat nem emelttik, azonban azóta az élelmiszerek beszerzési ara
nagymértékben emelkedtek, i1letve további áremelések varhatók. A térítési díj emelésére azért van
szükség, mert másképpen nem tudják biztosítani a gyermekek számfua a megfelelő minőségű és
mennyiségű étkezési adagokat. A gazdasági vezeÍő téi1ékoztaÍott arrót is, hogy az éIkező gyermekek
71%o-a ingyen étkezik a hatá1yos jogszabályoknak megfelelóen.


Szeghalom, 2012' október 17.


Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet
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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 2012. október 29-i ülésére. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata 166 db bérlakással rendelkezik, melynek megoszlása a 
következő: 
 
Bérlőkijelölési jogú lakások száma: 6 db (ebből 5 db Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, 
(határozatlan bérlőkijelölés) 1 db MOL (egyszeri bérlőkijelölés). 
 
Önkormányzati intézmények számára biztosított lakások száma: 7 db 
 
Szociális alapon, illetve szakember elhelyezésre az alábbi lakások kerültek kiutalásra: 
 
Alapellátáshoz biztosított orvosi lakások száma: 4 db 
 
Szeghalom, Tildy u. 5. sz. alatt 3 db önkormányzati lakás található. 
Célszerű lenne az ingatlant értékesíteni. 
 
Szeghalom Tildy u. 16-18. sz. alatti társasházban 27 db lakás található, ennek elidegenítéséről a 
Képviselő-testület döntött, a társasházban 3 bérlő maradhatott. 
 
Szeghalom, Széchenyi u. 1/1. sz. alatt 3 db lakás van nyilvántartva, azonban ezen ingatlan 
lebontásra kerül, a munka elvégzése után telekkönyvi átvezetéssel a lakások megszűnnek.  
 
Panel-lakások száma: 13 db 
 
A Szeghalom, Kolozsvári u. 42., 43. sz. alatt lévő, 8 db, Kolozsvári 40.-41. sz. alatt lévő 6 db 
pályázati támogatásból épített bérlakásokat a használatba vételtől számított 20 évig szociális 
bérlakásként kell hasznosítani. 
 
Szeghalom, Bocskai u. 4. sz. alatti társasházban 39 db bérlakás található. 
 
 
Szeghalom, Szabadság tér 2. sz. alatti társasházban 1 db, Tildy u. 20-24. sz. alatti társasházban 17 
db, (ebből üres: 2 db) Szabadság tér 14. sz. alatti társasházban 2 db, Tildy u. 4-8. sz. alatti 
társasházban 7 db önkormányzati lakás található. Az itt megüresedő lakások önkormányzati döntés 
alapján üresen állóként értékesítésre kerülnek. 
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Szeghalom, Újtelepi részen Töviskesben 12 db önálló lakás található, valamint most kialakított 
Újtelep XIII. u. 1. sz. alatt 11 db bérlakás. 
 
A lakások bérbeadásának feltételeit a többször módosított, az önkormányzati lakások és helyiségek 
bérletéről szóló 5/1994.(V.2.) sz. önkormányzati rendelet szabályozza. 
A lakásrendelet megalkotása óta a társadalmi környezetben bekövetkezett, elsősorban gazdasági 
változások miatt a jogszabály számos rendelkezése nem jelent hatékony megoldást a lakhatással 
kapcsolatos felmerülő problémák kezelésére, ezért szükséges új rendelet megalkotása, melyhez az 
alábbiakban ismertetett új szabályozási tartalomhoz kérjük a Képviselő-testület javaslatait, 
véleményét lakásgazdálkodási koncepció kialakításához. 
 
A rendelet hatálya: 
  
A személyi hatály kiterjedjen-e: Szeghalom Város Közigazgatási területén bejelentett - lakóhellyel,  
- tartózkodási hellyel rendelkező,  
- illetve ezekkel nem rendelkező olyan személyekre, akik munkaviszonyban, vagy     egyéb, 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak városunkban, és életvitelszerűen itt élnek, 
- Szeghalmon letelepedni szándékozó magyar állampolgárokra. 
 
 
Ki gyakorolja a bérleti jogokat: 
 
- Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete – szakember részére történő   bérlet esetére 
javasoljuk -, 
- Szociális és Egészségügyi Bizottság – általános -, 
- Polgármester 
 
A lakások bérbeadása: 
 
Bérbeadás jelenlegi jogcímei:  
- szociális helyzet alapján, 
- bérlőkijelölési jog alapján,  
- törvényben előírt elhelyezési, vagy bérbeadási kötelezettség alapján,  
- lakáscsere esetén,  
- közérdekű célok megvalósítása érdekében,szakember elhelyezése céljából. 
 
Jelenleg az önkormányzati bérlakások szociális helyzet alapján a Képviselő-testület által 
jóváhagyott névjegyzék által kerülnek kiutalásra. A 2010. évre vonatkozó névjegyzékből még 3 
család, a 2011. évre vonatkozó névjegyzékből még egy család sem jutott lakáshoz. Ennek oka a 
kicsi mobilitás, illetve testületi döntés alapján a Szeghalom, Tildy u. 16-18. sz. alatti társasházban 
lévő lakások elidegenítésre kerülnek. 
 
Javaslat a bérbeadási jogcímekre: 
 
Szociális helyzet alapján célszerű lenne a lakásokat bérbeadási pályázati eljárás keretében 
bérbeadni. Ezen bérlakások bérleti jogának megszerzésére irányuló pályázatot szükség szerint az 
Önkormányzat, vagy Bizottsága meghirdeti, melyben közzéteszi a rendeletben meghatározott 
pályázati jogosultság feltételeit, a lakás jellemzőit, bérleti jogviszony időtartamát, lakbér összegét, 
pályázati ajánlat benyújtásának helyét, módját, határidejét, illetve az elbírálás szempontjait és az 
eredmény ismertetésének várható határidejét. Továbbiakban megszűnne a lakás bérbeadási 
névjegyzék. 
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Ki pályázhat szociális bérlakás bérleti jogának elnyerésére: 


- jövedelmi viszonyok meghatározásánál figyelembe kellene venni, hogy a bérlő rendelkezzen 
olyan összegű rendszeres jövedelemmel, hogy a lakáshoz kapcsolódó költségeket fizetni 
tudja, de ugyanakkor érvényesüljön a szociális rászorultság is (pld.: minimum-maximum 
jövedelemhatár megállapítása). 


- A pályázó ne rendelkezzen beköltözhető lakástulajdonnal, a szociális törvényben 
meghatározott vagyonnal. 


- Nem pályázhat az, aki korábban önkormányzati bérlakás bérlője volt.  
A pályázatok elbírálásáról a bérbeadó meghatározott szempontrendszer alapján dönt. A 
szempontrendszer kialakításánál figyelembe lehet venni Pld.:  
a.) a pályázó és a vele együtt költöző személyek mióta laknak Szeghalmon, 
b.) kiskorú gyermekek száma, 
c.) tartósan beteg személy van-e a családban, 
d.) a pályázat időpontjában albérletben, családtagnál laknak. 
Bérlőkijelölési jog alapján: 


- A bérleti jog megszerzése nem pályázati eljárás keretében történik. Szerződés a 
bérlőkijelölésre jogosult által meghatározott személlyel legyen köthető, és a jogosult által 
meghatározott időre szólhasson. 
Tárgyaljuk-e újra a bérlőkijelölési jogokat. 


Lakáscsere: 
- Pályázati eljárás keretében olyan bérlőnek lehessen lakást biztosítani, akinek lakbér, 


közüzemi tartozása nincs. 
Közérdekű célok megvalósítása érdekében, szakember elhelyezése céljából: 


- Lakás egyedi elbírálás alapján, pályázat mellőzésével jelentős önkormányzati érdekből 
legyen adható. 


 
Mennyi időre szóljon a bérleti szerződés: 
 


- szociális bérlakás esetén, a bérleti szerződés először 1 évre legyen köthető, azt követően a 
bérlő kérésére – amennyiben továbbra is megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek 
– a bérbeadó a szerződést további 3 évre meghosszabbíthatja. A meghosszabbításnál 
figyelembe kellene venni azt a tényt, hogy a bérlő a beköltözéstől számított 10 évig 
lakhasson a bérlakásban. Az 10 év után ne legyen meghosszabbítható. 
Mely esetekben ne lehessen a bérleti szerződést meghosszabbítani? 


 
Mennyi legyen a bérleti díj összege: 
        Jelenleg   Javasolt 


Bérleti díjak: összkomfortos lakás  160.- Ft./m2/hó  250.- Ft./m2/hó 
    komfortos lakás  130.- Ft./m2/hó  200.- Ft./m2/hó 
    komfort nélküli lakás     60.- Ft./m2/hó  100.- Ft./m2/hó 
 
A bérbeadó és bérlő jogai és kötelezettségei: 
 


- a lakás átadásakor, átvételekor készüljön jegyzőkönyv. 
- a bérlő köteles a bérleményben életvitelszerűen tartózkodni. 
- a bérlő köteles a lakbért a bérbeadónak, a közüzemi szolgáltatások díját a szolgáltatónak, 


társasházi lakások esetén a társasházi közös költséget a társasháznak megfizetni. 
- a bérlő köteles a lakásra biztosítást kötni. 
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- a bérlő és a bérbeadó megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakást átalakíthatja. A 
megállapodásban szereplő összeg erejéig a számlával igazolt összeget a bérbeadó lakbérbe 
beszámíthatja. 


- a bérbeadó a lakások rendeltetésszerű használatát évente, legalább két alkalommal ellenőrzi. 
 
Bérbeadói hozzájárulás: 
 


- bérlőtársi jogviszony kérelemre, házastárs, élettárs lakásba költözésekor létesíthető. 
- a bérlő a lakásba más személyt a lakástörvény rendelkezéseiben foglaltakon kívül a 


bérbeadó hozzájárulásával fogadhat.  
- a bérlő a lakás bérleti jog folytatása ellenében tartási szerződést a bérbeadó írásbeli 


hozzájárulásával köthet. 
- a bérlő a lakást, vagy annak egy részét albérletbe nem adhatja. 


 
Lakásbérlet megszűnése: 
 


- a határozott, és határozatlan időre kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel, bármikor 
megszűntethető. 


- jelenlegi szabályozás szerint, ha a bérlő a határozatlan időre bérelt lakását az önkormányzat 
rendelkezésére bocsátja, másik lakást nem kér, illetve nem kap, a bérlőt pénzbeli térítés illeti 
meg. 
Ennek összege:   
a.) összkomfortos komfortfokozatú lakás esetén   500.000.- Ft., 
b.) komfortos komfortfokozatú lakás esetén    400.000.- Ft., 
c.) komfort nélküli komfortfokozatú lakás esetén, az éves lakbér  
     15-szörös összege, de legfeljebb     200.000.- Ft. 


Javasoljuk ennek fenntartását annak érdekében, hogy a régen kiutalt lakások visszaadását 
motiváljuk. 
 
 


- a bérbeadó a bérleti szerződést (határozott, és határozatlan időre kiutalt   bérleményeknél 
egyaránt) akkor mondhassa fel, ha: 


 a.) a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg, 
 b.) a bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges 
      kötelezettségét nem teljesíti. 
 c.) a bérlő, vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval, vagy a lakókkal  
      szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen 
      magatartást tanúsítanak. 
 d.) a bérlő, vagy a vele együttlakó személyek a lakást a közös használatra  
      szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják, vagy a rendeltetésükkel 
      ellentétesen használják. 
 
 


- A 100.000.- Ft. alatti lakbértartozás esetén a szerződés a bérbeadó részéről történő 
felmondása előtt a bérbeadó lakásbérleti díjtartozás közlésével lehetőséget adjon a bérlő 
részére a tartozás részletekben történő megfizetésére. 


 
Helyiségbérlet szabályai: 
 
- Bérbeadás pályázati eljárás lefolytatása útján lenne lehetséges. 
- Szükséges-e, és ha igen, milyen esetben mellőzhető a pályázati kiírás. 
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- Minimálisan fizetendő bér mértékét meg kellene határozni tekintettel arra, hogy a 
lakástörvény szerint a helyiségbér mértékét az önkormányzati rendelet nem szabályozhatja. 


- A bérleti szerződés időtartama meghatározott időre szólna, ez jelenleg 5 év, melynek 
megtartása javasolt. 


 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az előterjesztésben szereplő gondolatok javaslatok a Képviselő-testület felé. Ehhez várjuk a 
Képviselő-testület tagjainak véleményét, további javaslatait. 
 
Amennyiben a leírt gondolatokkal egyetértenek, ennek megfelelően kiegészítve javaslataikkal, 
elkészítjük a lakás- és helyiségbérlet szabályait meghatározó helyi rendeletet. 
 
Szeghalom, 2012. október 16. 
 
 
 
 
       
 Az előterjesztést készítette: 
 
  Valastyánné Győri Piroska 
       aljegyző 
 


 
 
          Macsári József 
            polgármester 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2012. október 29-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A járások kialakításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján a települési önkormányzat mindazon 
vagyona és vagyoni értékű joga leltár szerint, amely a jogszabályok által meghatározott, átvételre 
kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 20113. január 1-én a Magyar Állam ingyenes 
használatába kerül. Vagyon alatt az átvett államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó valamennyi 
jogot és kötelezettséget, valamint ingó-és ingatlanvagyont is érteni kell. 


Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a 
polgármester és a kormánymegbízott között megkötött megállapodás rendezi. A megállapodást 
2012. október 31-ig kell megkötni. 


A többszöri egyeztetést, tárgyalást a Kormányhivatal elkészítette a megállapodás tervezetet és 
annak jogszabályban előírt mellékleteit. 


Az 1. mellékletben az átadandó ingatlanok szerepelnek, amihez a képviselő-testület előzetesen már 
hozzájárult. A 2. melléklet: nem releváns. A 3. melléklet: nem releváns. A 4. melléklet: 
gépjárművet nem tudunk felajánlani, mert a Ford pályázattal érintett, a Toyota az egyetlen „szabad 
használatú” gépjárművünk. Az 5. számú melléklet az átadásra felajánlott és átvenni szándékozott 
köztisztviselők adatait tartalmazza azzal, hogy a kormányhivatal további 3 üres helyre tart igényt. 
Ennek gyakorlati tartalmára vonatkozóan nincs információnk azon túl, hogy ehhez a 3 helyhez is 
biztosítanunk kell az ingóságokat ( bútor, informatika stb.) A 6. melléklet: nem releváns. A 7. 
melléklet: tartalmazza a két ingatlan pályázati vonatkozásait. A 8. melléklet: átadandó IT eszközök 


Tájékoztatom a Testületet, ha a megállapodás a fenti határidőig nem vagy csak részben jön létre, 
akkor a megállapodásról a kormányhivatal határozattal dönt. Ezen határozat ellen fellebbezésnek 
helye nincs, és egy esetleges bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtandó. 


HATÁROZATI JAVASLAT 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatallal 
megkötendő megállapodást a Szeghalmi Járási Hivatal létrehozásával kapcsolatban megtárgyalta. 
Azt tudomásul veszi és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. 


Az előterjesztést készítette: dr. Pénzely Erika jegyző 


Szeghalom, 2012. október 16. 


 


                                                                                                                       Macsári József 


________________________________________________________________________________________________ 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 
 


…/2012.(X. 29.) ÖR 
Az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek 


meghatározásáról szóló 5/1996. (II. 26.) ÖR 
módosításáról 


 
 


TERVEZET 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. Törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörébn eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat intézményeinél 
alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 5/1996. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet 1. és 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. sz. melléklete lép. 


2. § A jelen rendelet 2013. január 1-én lép hatályba. 
 
 
 
 
  Macsári József       dr. Pénzely Erika 
   polgármester               jegyző 
 
 
 
Szeghalom, 2012. október 17. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 
 
 
 
 


Macsári József  








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
Szeghalom Város  Képviselő-testülete 2012. október 29-i ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tóth László, a STONE Club tulajdonosa és üzemeltetője a mellékelt kérelemmel fordult a 
Testülethez. A kérelem elfogadása esetén módosítani szükséges az üzletek nyitva tartásáról 
szóló helyi rendeletünket. 
 
A nyáron több alkalommal kért a vállalkozó a helyi rendeletünkben előírt ún. egyedi 
nyitvatartási engedélyt, hogy a hétvégén tartott rendezvényeken reggel 4 óráig tarthasson 
nyitva. Ezek kapcsán lakossági bejelentés, panasz a hosszabb nyitva tartás miatt – vagy másra 
tekintettel – nem érkezett. 
 
A hosszabb nyitva tartást csak hétvégén és rendezvények megtartásához kötötten célszerű 
engedélyezni. A jelenlegi szabályozás szerint november 1- április 30. között pénteken és 
szombaton másnap 2-ig tarthat a nyitva tartás. Az év másik felében pedig ugyanezen napokon 
3 óráig. 
 
A fiatalok szórakozási szokásai szerint az tapasztalható, hogy késő éjjel, akár éjfélkor 
kezdődnek a rendezvények, így a 4 óráig tartó nyitvatartási idő nem túlzott, mindenképpen 
gyakorlatnak tekinthető. Emellett a hajnalig tartó diszkó talán segít abban is, hogy fiataljaink 
ilyen alkalommal ne legyenek kitéve a más településre való utazás közismert veszélyeinek. 
 
Kérem, hogy a rendeletmódosítást megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Szeghalom, 2012. október 16. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Pénzely Erika jegyző 
 
 
 
 
                                                                                                             Macsári József 
 
 
 
 
 
 







SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 


…/2012. (X.29.) ör. 
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 10/2010. (VI.29.) ör. módosításáról 


 
T E R V E Z E T 


 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében, illetve 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja: 
 
 


1.§ 
 


Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szól 10/2010.(VI.29.) ör. 3.§ az alábbi új 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) A fenti nyitvatartási rendtől eltérően a „Diszkó üzemeltetési engedély”-lyel rendelkező 
üzletek pénteki és szombati napok másnapjain 04 óráig tarthatnak nyitva.” 
 
 


2.§ 
 


A rendelet 2012. november 1-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
        Macsári József                                                                           dr. Pénzely Erika 
          Polgármester                                                                                    jegyző 
 
 








SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  


23/2012. (X. 30) számú rendelete az iparűzési adóról  
T E R V E Z E T 


 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. Tv. 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:  
 


Adókötelezettség  
1.§ 


/1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenység /a továbbiakban iparűzési tevékenység/.  
 
/2/ Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységét a 
székhelyén vagy a telephelyén /részlegében/ vagy azon kívül végzi.  
 
/3/Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.  
 


Az adó alanya  
2.§.  


Az adó alanya a vállalkozó. 
 


 Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység  
3.§ 


/1/ A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, 
ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy 
egészében székhelyén /telephelyén/ kívül folytatja.  
/2/ Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott 
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó  
a./ építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a 
folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot 
meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot 
meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,  
b./ bármely –az a) pontba nem sorolható- tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre 
tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, 
telephellyel.  
 


Az adó alapja 
4.§ 


Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve a 
helyi adókról szóló törvényben tételesen felsorolt költségek meghatározott mértékével. 
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári 
napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett munkanap egy napnak számít. 
 


Az adó mértéke 
5.§  


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%.-a  
/2/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó mértéke:  
tevékenység-végzés után naptári naponként 3.000.-Ft.  
 
 


Értelmező rendelkezések 
6.§.  







Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a többszörösen módosított, helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvényben, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakat kell 
alkalmazni. 


 
 Hatályba lépés 


7. § 
(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Ezzel egyidejűleg a többszörösen módosított 2/1993.(II.01.) számú módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet az iparűzési adóról hatályát veszti. 
 
  
 
Macsári József                                                                                  dr. Pénzely Erika 
polgármester                                                                                             jegyző                                      
                         
  





