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Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselıtestület! 
 
 
A Szeghalmi Rendırkapitányság legutóbb 2010 évben tartott beszámolót, tájékoztatót 
a város Képviselı-testülete részére a település közbiztonságáról, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekrıl. A testület az írásos beszámolót, illetve a szóbeli 
kiegészítést egyhangúlag elfogadta. Konkrét feladat meghatározás nem történt. 
Általános igényként a közbiztonság további javítása, a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének emelése fogalmazódott meg. 
 
Az utóbbi években a biztonság, a közbiztonság jelentısége a magyar társadalomban a 
hazai és a nemzetközi események hatására felértékelıdött. Tartalma kiszélesedett, 
egyes elemei gazdasági infrastrukturális tényezıvé váltak.  
A közbiztonság meghatározó „szolgáltatójával”, a rendırséggel szemben az uniós 
elvárásokkal összhangban új igények fogalmazódtak meg a lakosság, a társadalom 
részérıl. A teljesség igénye nélkül: hatékonyabb, közösségi értékeket képviselı, 
felkészültebb, gazdaságosabban mőködı rendırség igénye definiálódott. 
A Magyar Köztársaság Rendırsége csakúgy, mint a megelızı elmúlt évben, 2010-ben 
is kiemelt figyelmet fordított a közlekedés biztonságának javítására, a halálos- és 
súlyos kimenetelő balesetek csökkentésére. A bőnmegelızés eszközeivel a közlekedık 
folyamatos ellenırzésével, az eddigihez hasonló következetes intézkedésekkel 
igyekszünk elérni a balesetek és a közlekedéssel összefüggı bőncselekmények 
számának csökkenését. 
 
Városunk közbiztonságát alapvetıen meghatározó tradicionális és objektív 
körülmények tekintetében az utóbbi években markáns negatív változások nem 
tapinthatók ki. Továbbra sem jellemzıek olyan „prekriminális” jelenségek /deviáns 
csoportok, hajléktalanok/ amelyek a lakosság biztonságérzetét negatívan 
befolyásolnák. Mindezekre figyelemmel a hazai és a nemzetközi szakirodalomban is 
elfogadott arányszámok alapján Szeghalom bőnügyi szempontú fertızöttsége 
közepesnek, míg veszélyeztetettsége alacsony szintőnek ítélhetı. 
 


 
Szeghalom város bőnügyi helyzetének értékelése 


 
A Szeghalmi Rendırkapitányság illetékességi területének bőnügyi operatív helyzetére 
2010 évben hasonlóan az elızı évhez, egy kismértékő bőncselekményszám emelkedés 
volt a jellemzı. Figyelemfelhívó továbbá, hogy néhány kiemelt kategóriában és a 
bőncselekmények belsı struktúrájában kialakult negatív jelenségek nem változtak 
pozitív irányba, így összességében a megelızı év kedvezıtlen viszonyai megmaradtak, 
de markánsan már nem romlottak. A tárgyévben 860 delictum vált ismertté, míg 2009 
évben 823, így az illetékességi területünkön korábban jellemzı „lélektani” 
határértéknek tekinthetı 1.000-t továbbra sem lépte át a kategória számértéke. A 
2006-2010 idıszakot alapul véve a „legmagasabb” bőncselekményszámot 
regisztráltuk a tárgyévben, de ez az elızı évihez képest csupán 4,4 %-os emelkedést 
jelent. Az elmozdulás az 1.000 lakosra jutó bőnelkövetések arányában is tükrözıdik, 
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de az eddig igen kedvezı arányszámban nem történt jelentıs változás. Illetékességi 
területünk egyik kiemelkedı és megırzendı értéke, hogy a szervezett bőnözés 
továbbra sem jelent meg, szervezett elkövetési formákkal szintén nem találkoztunk 
nyomozásaink során.  
 
A bőncselekmények területi eloszlásában ismét jelentıs átrendezıdés történt, 
Szeghalom és Vésztı városok kivételével jelentıs csökkenés történt valamennyi 
településen. Szeghalmon 22 bőncselekménnyel regisztráltunk többet az elızı évinél, 
Vésztın ugyanakkor 155-tel, ami majd 100%-os emelkedést jelent.  
 


Az ismertté vált bőncselekmények számának alakulása 2000-2010 évek 
vonatkozásában 
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Az 1.000 lakosra jutó bőncselekmények arányszáma 2005-2010 évek idıszakában 
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Szeghalom város tekintetében is alapvetı célkitőzésünk volt, hogy a székhelyi város 
közbiztonságának a korábbi években elért színvonalát megtartsuk, javítsuk. A 
statisztikai tényadatok szerint Szeghalom város bőnügyi operatív helyzetében a 
korábbi évekhez képest jelentısebb javulás nem történt 2010-ben, de a regisztrált 
adatok nem egy kezelhetetlen, kiemelkedıen rossz helyzetet mutatnak, ami ráadásul 
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hosszabb távon illeszkedik a hullámzó tendenciához és nem tekinthetı kiugró, 
mértékét tekintve rendkívüli jelenségnek. 
 
A bemutatott idıszak adatait értékelve az ismertté vált bőncselekmények száma 2010-
ben a második legmagasabb értéket mutatja úgy, hogy összességében a lakosságot 
leginkább érintı, irritáló bőncselekmények száma szinte azonos értéken maradt. A 
bőnügyi operatív helyzet valamennyi elemét figyelembe véve Szeghalom város 
továbbra is a megye egyik legbiztonságosabb települése. A legkedvezıtlenebb helyzet 
a lopás kategóriában alakult ki, itt jelentıs emelkedés történt.  
 


A Szeghalom város területén ismertté vált bőncselekmények számának alakulása 
2005-2010 években 
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A fertızöttséget reprezentáló gyakoriság mellett hangsúlyosabb tényezı az ismertté 
vált delictumok — a lakosság szubjektív biztonságérzetét is direkt módon befolyásoló, 
a rendıri tevékenység súlypontjait, stratégiai céljait meghatározó — összetétele, 
struktúrája. Jelentısége miatt a bőnözés szerkezetét mind abszolút számokban, mind 
egymáshoz viszonyított arányukban is célszerő bemutatni. A táblázatok a megvalósult 
delictumokat a Büntetı Törvénykönyvben alkalmazott fıcsoportok szerint mutatják be, 
a szükséges részletezéssel. E szerkezet egyben a jogalkotó tárgyi súly szerinti 
megítélését is reprezentálja. 
 


A Szeghalom város területén ismertté vált bőncselekmények fıcsoportonkénti 
megoszlása, változásuk mértéke 2009-2010 évek viszonylatában 


 


Szeghalom város 2009 év 2010 év % 
Ismertté vált bőncselekmények összesen 245 277 +13,06 
-állam elleni bőncselekmények 0 0 - 
-személy elleni bőncselekmények 30 29 -3,33 
   -emberölés 0 0 - 
   -testi sértés (szándékos) 8 13 +62,50 
-közlekedési bőncselekmények 12 19 +58,33 
   -közúti baleset gondatlan okozása 2 6 +200 
      -halálos 0 1 - 
   -ittas vezetés 7 7 - 
-házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni 
bőncs. 


4 4 - 


   -erıszakos közösülés 0 0 - 
   -tartás elmulasztás 1 3 +200 
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Szeghalom város 2009 év 2010 év % 
   -kiskorú veszélyeztetése 1 1 - 
-államig., igazságszolgáltatás és közélet t. ell. 
bőncs. 


9 7 -22,22 


   -hivatalos személy, közf. ellátó személy ell. bőncs. 0 2 - 
-közrend elleni bőncselekmények 43 38 -11,62 
   -garázdaság 4 6 +50,0 
   -közbiz. ell. (okirat hamisítás, visszaélés okirattal) 27 19 -29,62 
   -visszaélés kábítószerrel 7 11 +57,14 
-gazdasági bőncselekmények 9 7 -22,22 
-vagyon elleni bőncselekmények 136 172 +26,47 
   -lopás 105 152 +44,76 
      -betöréses lopás 14 15 +7,14 
         -lakás 2 2 - 
         -üzlet 1 1 - 
         -egyéb 11 12 +9,09 
   -sikkasztás 5 0 -100 
   -csalás 5 8 +60 
   -rablás 2 2 - 
 


A bőncselekmény-csoportok számszerő megoszlása 2006-2010 években 
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Szeghalom Város közbiztonságának évekig meghatározó, és mindenképpen ırizendı 
értéke volt, hogy több éven keresztül sem vált ismertté állam-, illetve élet elleni, 
kiemelt tárgyi súlyú-, vagy a lakosság szélesebb köreit irritáló bőncselekmény, 
bőncselekmény sorozat.  A 2007 évben történt, szinte kivételnek tekinthetı emberölést 
követı idıszakban nem követtek el ilyen bőncselekményt. Más életet, testi épséget 
súlyosan sértı, veszélyeztetı szándékos bőncselekmény szintén nem valósult meg. A 
további bőncselekmény-csoportokról kijelenthetı, hogy százalékos értelemben 
találunk nagy elmozdulásokat pozitív vagy negatív irányba, de ezekhez a 
változásokhoz az eddig is alacsony számértékek miatt 1–10 „darabszámbeli” változás 
kötıdik.  
 
Igazán értékelhetı elmozdulás százalékosan, és számértékben a vagyon elleni 
bőncselekmény kategóriában történt. A vagyon elleni bőncselekmények aránya az 
össz-bőncselekmény szám növekedés mellett is 26,47 %-os emelkedést produkált, és a 
számbeli növekedés (36) jelentıs többlet feladatok elé állítja-állította 
kapitányságunkat. 
 


A Szeghalom város területén elkövetett bőncselekménycsoportok százalékos 
alakulása 2006-2010 években 


 


Bőncselekmény 
fıcsoportok 


2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 


Személy elleni 3,6% 5,3% 8,8% 12,24% 10,46% 
Közlekedési bcs 4,7% 7,5% 4,4% 4,89% 6,85% 
Ház., csal. Elleni 1,7% 5,3% 0,5% 1,63% 1,44% 
Állig., ig.sz. elleni  1,2% 2,7% 2,7% 3,67% 2,52% 
Közrend elleni  12,8% 11,8% 20,9% 17,55% 13,71% 
Gazdasági bcs. 1,8% 2,1% 9,9% 3,67% 2,52% 
Vagyon elleni   74% 65,2% 52,8% 55,51% 62,09% 
 
A személy elleni kategória száma 1 elkövetéssel, 30-ról 29-re változott. Ezek döntı 
része zaklatás bőncselekmény elkövetésével valósult meg, a tényleges személy elleni 
fizikai támadások száma 8-ról 13-ra nıtt, igaz ez a könnyő testi sértések statisztikában 
való megjelenése miatt történt. Az elkövetési magatartások általában konfliktusos 
szituációkban, családi veszekedések során, szórakozóhelyen, közrend elleni 
bőncselekmények /pl. garázdaság/ járulékos cselekményeiként valósultak meg. 
 
A közlekedési bőncselekmények számukban 12-rıl 19-re növekedtek. Szeghalom 
városában a tárgyévben 1 esetben regisztráltunk halált okozó gondatlan 
bőncselekményi alakzatot, a szabálysértési eseteken túl csupán 5 egyéb  alkalommal 
valósult meg közúti baleset gondatlan bőncselekményi alakzatban történı okozása. 
Ittas jármővezetés bőncselekményt elkövetı személyt 7 alkalommal értünk tetten. 
 
Városunkban a házasság-, család-, ifjúság- és nemi erkölcs elleni bőncselekmény 
kategóriába tartozó bőncselekménybıl 2010-ben mindösszesen 4 valósult meg 
statisztikai értelemben, az arányszám 1,44 %-ra mérséklıdött az elızı évi 1,63 %-ról. 
Áthúzódó nyomozás miatt 1 bőncselekmény nem került regisztrálásra a tárgyévben. Az 
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4 regisztrált delictum 3 tartás elmulasztása vétség, 1 kiskorú veszélyeztetése, az 
áthúzódó nyomozás pedig szemérem elleni erıszak bőntett kísérlete volt. A tárgyévben 
a célunk a kategória alacsony bőnügyi fertızöttségének a megtartása volt, ezt a 
célunkat elértük, mely a megelızı évben megkezdett célirányos, hatékony rendıri 
fellépésnek, a civil társszervekkel közösen kiépített jelzırendszer mőködésének és a 
sértettek, érintettek bátrabb fellépésének, a „nyilvánosság” eredményének tudható be. 
 
 


Grafikon a Szeghalom város területén elkövetett bőncselekménycsoportok 
százalékos alakulásáról 2006-2010 években 


 


 
Az államigazgatás-, a közélet tisztasága elleni bőncselekmények száma és aránya az 
elızı évi igen alacsony szinten maradt a 7 elkövetéssel és 2,52%-os arányszámmal. 
Figyelemfelhívó viszont, hogy 2 esetben valósult meg hivatalos személy, illetve 
közfeladatot ellátó személy elleni erıszak bőncselekménye, ami azt mutatja, hogy 
talán nıtt azok száma, akik tevılegesen akadályozzák, támadják a végrehajtó 
hatóságok képviselıit, azok munkáját.  
 
A közrend elleni bőncselekmény fıcsoporton belül igazán értékelhetı változás nem 
történt, összességében számuk 43-ról 38-ra mérséklıdött. A garázdaságok száma 4-
rıl 6-ra nıtt. E néhány garázdaság a „hagyományoknak” megfelelıen továbbra is a 
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„vandál”, értelmetlen rombolásban, dolog elleniségben realizálódott. A 
bőncselekménycsoport döntı részét ismét a 27-rıl 19-re változó számú okiratokkal 
kapcsolatos delictumok teszik ki. 
 
Statisztikailag 2009 évben 7 alkalommal valósult meg a visszaélés kábítószerrel 
bőncselekmény, de az áthúzódások okán 2010 évre további emelkedést 
prognosztizáltunk. Elırejelzésünknek megfelelıen 2010 évben 11 esetben jártunk el. 
Természetesen a konkrét nyomozásokon túl, minden rendelkezésünkre álló erıt, 
eszközt felhasználunk arra, hogy a város kábítószeres „fertızöttségét” a lehetı 
legpontosabban felderítsük, megismerjük.  
 
A célirányos, ismétlıdı ellenırzéseink e területen „keményebb” drogok, vagy a 
könnyődrogok tömeges jelenlétét nem igazolták. Tapasztalataink szerint városunkban 
ha nem is jelentıs mértékben, de tovább emelkedhetett a fogyasztók száma, 
ugyanakkor a megelızı év nagy visszhangot kiváltó felderítései miatt a fogyasztók 
még körültekintıbbek lettek, konspirálnak, még inkább igyekeznek szenvedélyüket 
leplezni. Eljárásaink adatai szerint a legjellemzıbb fogyasztói szokás az lett, hogy a 
kábítószer fogyasztása szők körben, a szórakozó helyre történı indulás elıtt történik 
meg —még a lakhelyen—, ami a jövıbeni felderítést meglehetısen megnehezíti. 
Negatív jelenség, hogy megjelentek azok legálisan kapható vegyi anyagok, amelyek 
hatásukban egyenértékőek a ”tiltólistán” lévı drogok hatásával. Igaz, hogy ezek 
fogyasztása-birtoklása nem büntetendı, de a fogyasztás hatása alatt elkövetett 
járulékos bőncselekmények miatt folytattunk nyomozást. 2011 évtıl 
jogszabályváltozás következtében ezen szerek tiltólistára kerültek, de a kínálati 
oldalon már meg is jelentek az újabb legális anyagok. 
 
A vagyon elleni bőncselekmények száma az elızı évi 136-ról 26,47 %-kal, 172-re nıtt 
úgy, hogy a lakosságot leginkább veszélyeztetı, súlyosabb bőncselekményi tényállások 
számszerően nem lépték át a kritikus, kezelhetetlen értékeket, ami nem jelenti azt, hogy 
nem fogunk mindent megtenni a ”tömeg”-bőncselekmények számának 
visszaszorítására.   
 
A fıcsoporton belül statisztikailag a lopás kategória maradt a domináns, ennek száma 
105-rıl 152-re, 44,76 %-kal tovább emelkedett. A lakosság szubjektív biztonságérzetét 
érzékenyen befolyásoló ún. betöréses lopások száma 14-rıl 15-re módosult. A 
betöréses lopás alcsoporton belül a magánlakások érintettsége 2 maradt, üzlet 
sérelmére pedig 1 betöréses lopás történt.  A többi delictumot a belvárosban lévı 
önálló garázssoron, illetve külterületen, mezıgazdasági-ipari telep sérelmére, 
elsısorban színesfém, üzemanyag tárgyra követték el.  
 
A további vagyon elleni bőncselekmények adatai szerint sikkasztást nem követtek el, a 
csalások száma is alig változott, 5-rıl 8-ra. 2010-ben Szeghalom városában 2 rablás 
bőncselekmény történt, amely eredményesen felderítésre került. Az egyik esetben 
egyedül lévı, mozgáskorlátozott, kiszolgáltatott sértettet ért útonállásszerő támadás 
közterületen, míg a másik eset kábítószer fogyasztáshoz köthetı „elszámolási” vita 
során valósult meg. Mindkét bőncselekmény elkövetıi helyi lakosok voltak.    
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A vagyon elleni bőncselekményekkel okozott kár összege Szeghalmon 12.871.242 Ft, 
szemben a 2009 évi 17.625.983 Ft-tal, ami 26,97 %-os csökkenés. A megtérült érték 
26,25 %-kal 1.381.716 Ft-ra emelkedett a 2009-ben realizálódott 1.094.426 Ft-ról.  
 
 


Az ismertté vált bőncselekmények és elkövetıik kriminalisztikai jellemzıi 
 


A statisztikai számbavétel rendjének változása miatt Szeghalom városára lebontva 
nem állnak rendelkezésre adatok, ugyanakkor a teljes illetékességi területen 
tapasztaltak, illetve mért adatok arányaiban mindenféleképpen iránymutatóak 
lehetnek.  
 
A bőncselekmények elkövetési jellegét vizsgálva elmondható, hogy az összes 
bőncselekmény számhoz viszonyítva továbbra is az alacsony fertızöttségi kategóriába 
tartozik kapitányságunk illetékességi területe az erıszakos - garázda jellegő 
cselekmények és a közterületi bőncselekmények aránya viszonylatában. Mivel 2009 
évrıl nem áll rendelkezésre konkrét adat, így 2008 évhez viszonyítva megállapítható, 
hogy az erıszakos garázda bőncselekmények száma 2 év alatt szinte a duplájára nıtt 
45-rıl 82-re, viszont a közterületen elkövetett bőncselekmények száma jelentısen 
mérséklıdött, mert 182-re módosult a korábbi 235-ös értékrıl. Az összbőncselekmény 
számon belüli arányukról kijelenthetı, hogy az erıszakos-garázda kategória 
kismértékben nıtt, viszonyt a közterületi kategória jelentısen csökkent.  Az arányszám 
2010-ben 9,53 %-ot, valamint 21,0 %-ot jelent a 2008 évi 6,16 %-kal és 31,5 %-kal 
szemben.   


 
Az elkövetési jellemzıhöz kapcsolódik az alkoholos-kábítószeres befolyásoltság alatti 
elkövetés is, ezen a területen az elızı évi nagyságrendhez viszonyítva, 12,50 %-os 
emelkedés történt. A tárgyévben 90, míg az elızı évben 80 esetben volt szerepe a 
bőncselekmény elkövetésében az alkoholnak vagy kábítószernek, így nem történt 
markáns változás az összes számhoz viszonyított arányszámban, ami így 10 % körül 
maradt. Negatív jelenség, hogy tovább nıtt a kábítószer hatása alatt lévı 
bőnelkövetık száma, mivel a tárgyévben 18 eset került statisztikai számbavételre, a 
bázisévben pedig 13. Túladagolás miatti haláleset nem történt.  


 
Érzékelhetı, hogy illetékességi területünkön a rossz gazdasági és szociális helyzet 
következtében nagyszámú olyan lakos él, aki munkalehetıséggel, rendszeres 
jövedelemmel nem rendelkezik. Ebben a körben sajnos nagyarányú a rendszeres 
szeszesital fogyasztás, egyre gyakoribb a kábítószer fogyasztás, ami a sokszor évek 
óta tartó reménytelen anyagi helyzet következtében felhalmozódott személyes 
feszültségek hatására gyakrabban és már büntetıjogilag értékelhetı formában 
manifesztálódik. 
 


- A bőnelkövetık: 
 


Számuk 423 fıre módosult a tavalyi 367-rıl, ez 15,25 %-os növekedés. 372 férfi és 51 
nı követte el a bőncselekményeket, 2009-ben 306 illetve 61 volt a mutató értéke. A 
büntetett elıéletőek száma jelentısen nıtt, 107-rıl 133-ra 24,29 %-kal. Arányuk az 
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ismertté vált elkövetıkhöz képest 29,15 %-ról 31,44 %-ra. A visszaesı elkövetık 
száma 47–re növekedett a 37-rıl, aránya pedig 11,11 %-ra az elızı évi 10,10 %-ról.  
 
Kedvezıtlen folyamat, hogy ha nem is számottevıen, de tovább emelkedett és így igen 
magas szinten maradt a mozgó bőnelkövetık száma, aránya. Elkövetés céljából érkezı 
a tárgyévben 58, átutazó 58, utazó 24 elkövetı volt, ez a szám 2009-ban 88, 41, 8 
elkövetıt jelentett. A három kategória együtt az elkövetık 33,10 %-át teszi ki, ami az 
elızı évben 37,32 % volt. Bőnszervezetben bőncselekményt elkövetı személy nem vált 
ismertté. 
 
2010-ben értékelhetıen csökkent a fiatalkorú elkövetık száma, hiszen az az elızı évi 
45-rıl 34-re módosult, a gyermekkorú elkövetık száma 6-ra esett az elızı évi 11-rıl. 
Az elkövetett bőncselekményeik nemcsak lopásra korlátozódnak, jellemzı a 
garázdaság, testi sértés, rongálás, zsarolás, az áldozataik pedig legtöbbször saját 
kortársaik, vagy a védtelenebb fiatalabbak, illetve az idıs korosztály közül kerülnek 
ki. Mivel a fiatalkorúak elleni eljárások idıigényesek, jelentıs mértékő lehet a 
statisztikai torzulás, melyet az adatok kisebb nagyobb hullámzása jól szemléltet. 
 


 


A nyomozási tevékenység 
 
A tárgyévben nyomozás kezdeményezésére 1208 esetben került sor szemben a 2009 évi 
1043 esettel, így a nyomozás kezdeményezések számában 15,80 %-os emelkedés 
következett be. A befejezések száma 1169 volt, míg 2009-ben 1014, így ebben a 
kategóriában 15,30 %-os növekedés történt. Vádemelési javaslattal 427 esetben 
éltünk, bíróság elé állítást 7 bőncselekmény esetében kezdeményeztünk eredményesen. 
2010 évben 510 nyomozást fejeztünk be eredményesen, 2009 évben 514-t. Az 
eredménytelen nyomozások száma 417-re nıtt a tavalyi 403-ról. A fenti adatok 
alapján a nyomozás-eredményességi mutatónk 56,05 %-ról 55,05 %-ra változott.  
 
A mennyiségi mutatók javítására irányuló törekvésünk mellett kiemelt figyelmet 
fordítottunk a minıségi követelményekre is, melynek elsısorban a törvényesség, 
szakszerőség, idıszerőség voltak a célterületei. Napjainkban a terhelti jogok 
szélesebbé válása, az ennek szellemiségét követı vádemelési, bírósági gyakorlat 
megköveteli azt, hogy a nyomozások során egyértelmő, megdönthetetlen tárgyi és 
személyi bizonyítékokat biztosítsunk a büntetıeljárás további szakaszaihoz.  
 
A még alaposabb nyomozás, elemzés természetesen több idıt vett igénybe, így a 
korábbi évek nyomozási átlag-idıtartam értékei emelkedtek. Felügyeleti- és felettes 
szerveink tevékenységünkkel összefüggésben törvénysértı gyakorlatot, kiemelkedı 
súlyú szakszerőtlen eljárást nem észleltek, illetve nem jeleztek.    
 
Jelentıs erıfeszítéseinknek köszönhetıen a folyamatos ügyek számának átlagértéke a 
2009 évi 147-rıl alig nıtt 149,5 ügy/hónapra. A vizsgálóknál 17-20 ügy is volt, de a 
tömegügyek miatt még a bőnügyi technikusok is 10-14 ügyet nyomoztak. 
Összességében a számadatok ellenére a vizsgálóknál rövidebb idıszakoktól eltekintve 
12-15 ügynél nem volt több egyszerre, másrészt, ha lassabban is kerültek befejezésre 
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az ügyek, nem „dugult” be a vizsgálat, nem szaporodott fel kezelhetetlen mértékőre a 
folyamatos ügyek száma.  
 
Lehetıségeinket jelentısen szőkítette az a tény is, hogy a bőncselekmény-szám 
emelkedése maga után vonta az iktatott ügyek számának emelkedését is. Míg 2009 
évben 679 bőnügy került iktatásra addig 2010 évben már 800, ami önmagában is 
jelentıs és napi többletmunkát jelentett.  
 


A folyamatos ügyek számának havi átlagértéke 2006 - 2010 évek idıszakában 
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A bőnügyi iktatás 2006-2010 évek idıszakában 
 


 2006 év 2007 év 2008 év 2009 év 2010 év 
Bőnügyi iktatás száma: 552 511 542 679 800 


 
 


a lakosság biztonságérzetét különösen befolyásoló, kiemelt bőncselekmények 
nyomozáseredményességi, felderítési mutatói 2006 – 2010 évek viszonylatában 


 
Nyomozás eredményességi 


mutató 
( %-ban ) 


 


Ismeretlen tettes felderítési 


mutató 
( %-ban ) 


Bőncselekmény 


kategória 


2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 


Testi sértés 94,1 88,5 80,8 93,1 80,0 92,6 87,5 100 - - 
Garázdaság 100 90,0 92,3 82,3 88,2 100 90 100 - - 
Visszaélés kbsz 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 
Lopás 35,8 28,5 32,5 33,5 23,76 27,4 21,3 25,7 - - 
Bet. lopás 56,3 47,1 75,0 50,0 42,31 56,3 47,1 73,3 - - 
Rablás 33,3 100 50,0 100 88,3 33,3 100 50,0 - - 
Csalás 60,0 85,2 78,9 35,7 70 60,0 85,1 87,5 - - 
Pénzhamisítás - 40 50,0 0 33,3 - 40,0 50,0 - - 
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A nyomozási tevékenységünkrıl árnyaltabb képet ad a kiemelt bőncselekmények 
nyomozásának eredményessége, amely sok esetben a megyei értékeknél is magasabb, 
mivel a bőnüldözı tevékenységünk súlypontjait alapvetıen ezen bőncselekmények 
ellen koncentráltuk. 
 
 
Összegezve elmondható, hogy a bőnügyi tevékenységünket továbbra is jó technikai 
felszereltséggel, elégséges anyagi, ám továbbra is kedvezıtlen létszám körülmények 
mellett láttuk el. A korábbi évek minıségi nívóját a létszámhiányhoz igazított 
stratégiával sikerült szinte minden területen megtartani.  
 
 


Szeghalom város szabálysértési helyzetének értékelése 
 
A rendırség elsısorban az intézkedési és elbírálási hatáskörébe tartozó 
szabálysértésekrıl rendelkezik információkkal. Az e körbe tartozó szabálysértések 
közül leggyakoribbak és a legnagyobb tárgyi súllyal bírók a közlekedési 
szabálysértések. Jelenlegi statisztikai rendszerünk nem teszi lehetıvé az elkövetı 
lakhelye alapján történı adatszolgáltatást. 
 
A saját hatáskörben elbírált szabálysértési ügyek esetében alkalmazott szankciók 
arányban állnak az elkövetett cselekmények tárgyi súlyával és minden esetben 
törvényes keretek között kerültek megállapításra. A pénzbírság kiszabása során a 
rendelkezésre álló személyi körülményekre vonatkozó adatok mellett minden esetben 
figyelembe vételre kerül az, hogy Szeghalom és környéke munkahelyek tekintetében 
jelentısen hátrányos helyzetben van más településekhez viszonyítva. 2010 évben 
vizsgálat tárgyát képezte a szabálysértési eljárásokban a tényállás teljes körő 
tisztázása és a határozatok egyéniesítése. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy 
a szabálysértési hatóság minden esetben tisztázott tényállás alapján hozta meg 
döntését és a határozatok meghozatalakor minden esetben igyekezett azok 
egyéniesítésére, a rendelkezésre álló személyi és anyagi körülmények figyelembe 
vételére. 
 
A szabálysértést elkövetı személyekkel szemben továbbra is következetesen lépünk fel, 
ügyük differenciált elbírálásánál szempont a közlekedési elıélet és az elkövetett 
szabálysértés tárgyi súlya. 
 
2010 évben 700 szabálysértési feljelentés került iktatásra, melyek során 720 személy 
követett el szabálysértést. Az elkövetett szabálysértések közül 28 közrend- és 
közbiztonság elleni szabálysértés, 672 pedig közlekedési szabálysértés volt, 175 pedig 
a kiemelt szabálysértések körébe tartozott. 
555 személy került megbüntetésre, 56 személy lett eltiltva a jármővezetéstıl. 
Végrehajtási eljárás során 326 esetben éltünk az adók módjára történı behajtás 
lehetıségével. 113 esetben történt intézkedés közérdekő munkára átváltoztatásra, 39 
esetben a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra való átváltoztatására és 26 esetben 
bocsátottunk ki felhívást a pénzbírság büntetés-végrehajtási intézetben történı 
letöltésére. A 700 iktatott feljelentésbıl 51 került megszüntetésre. 
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A szabálysértési feljelentések száma a korábbi évekhez képest csökkenést mutat, ami 
nem tényleges, hanem a 2008. május elsején hatályba lépı, a közigazgatási bírsággal 
sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl szóló 410/2007. (XII.29.) Korm. 
rendelet hatása, hiszen a „sebességkorlátozás jelentıs túllépése”, valamint a „közúti 
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése” szabálysértések elkövetése miatt 
keletkezı feljelentések jelentıs része nem az elkövetés helye szerint illetékes helyi 
szervnél kerül elbírálásra. 2010-ben két ügyet indított hatóság hivatalból a 410/2007. 
(XII.29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szabályok megsértése miatt. Az egyik ügy 
mely a menetíró készülék távkapcsolójának helytelen használata miatt indult jogsértés 
hiányában megszüntetésre került, a másik ügyben a menetíró korong helytelen 
vezetése miatt a jármővezetı személy részére 500.000,-Ft. pénzbírság került 
kiszabásra. 
 
Kivételre kerültek továbbá a szabálysértési jogszabályok alól 2009. augusztus 01-vel 
a  biztonsági öv használatára, a becsatolt motorkerékpár-bukósisak használatára, a 
gyermekbiztonsági rendszer használatára, valamint a menet közben kézben tartott 
mobil rádiótelefon használatára vonatkozó jogsértések, ezzel is csökkentve a 
lehetséges feljelentések számát. Ezen jogsértéseket átkerültek a közúti közlekedésrıl 
szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdésének k) pontja alá. 
 
2010.01.01. és 2010.12.31. között 1112  a 156/2009. kormányrendelet hatálya alá 
tartozó ügyben indított hivatalból eljárást a Szeghalmi Rendırkapitányság az alábbi 
jogsértések miatt: 
 


Ssz. Szabálysértés 
Felvitt 


db 
Bírság összege, emelt 


összeg 
Ebbıl befizetett 


db 
Befizetett* 


1.  a biztonsági öv  1030 15 478 000 
12 010 000,19 216 000 


627 7 700 000 


2.  a gyermekbiztonsági rendszer  9 207 000 
165 000, 231 000 


3 81 000 


3.  a motorkerékpár-bukósisak  17 232 000 
190 000, 304 000 


13 162 000 


4.  a kézben tartott mobil 
rádiótelefon  52 665 000 


545 000, 857 000 
37 497 000 


5.       


6.  Összesen  1112 16 582 000 
12 910 000,20 608 000 


681 8 450 000 
 


 
 


Az érintett idıszakban befolyt közigazgatási bírságok 
 
Ssz. Szabálysértés Bírság összege, emelt összeg Befizetett db Befizetett*  


1.  a biztonsági öv  7 412 000 
6 950 000,11 120 000 


599 7 196 000 


2.  a gyermekbiztonsági rendszer  60 000 
60 000,84 000 


2 60 000 


3.  a motorkerékpár-bukósisak  158 000 
140 000, 224 000 


12 152 000 


4.  a kézben tartott mobil rádiótelefon  352 000 
340 000, 538 000 


33 408 000 


5.   0    
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A fegyvertartási engedéllyel rendelkezı szeghalmi lakosok száma 110, az általuk 
tartott lıfegyverek száma 289. 
A rendırség hatáskörébe – tartási cél szerint – sportvadász, szolgálati vadász, 
sportlövı, gáz-riasztó és flóbert fegyverek tartásának engedélyezése van utalva. 
Szeghalom város területén személy-, vagyonıri tevékenység végzésére jogosító 
hatósági engedéllyel rendelkezı jogi személy nincs, 7 egyéni vállalkozó személy- és 
vagyonır rendelkezik mőködési engedéllyel.  
A Szeghalmi Rendırkapitányság által 2010-ben összesen 1 db személy- és 
vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító mőködési engedély és 40 db 
személy- és vagyonıri igazolvány került kiadásra. 
 
2010.08.19-e óta rendırségi hatáskörbe került a tulajdon elleni szabálysértések 
elbírálása. 2010.01.01 és 2010.12.31 közötti idıszakban 69 szabálysértési eljárás 
indult tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt, ebbıl 52 esetben lopás, 15 
esetben rongálás, 1 esetben csalás és 1 esetben jogtalan elsajátítás elkövetése miatt 
indult eljárás. 
3 esetben a helyszínen történt tettenérés miatt ırizetbe vételre került sor, majd a 
bíróság gyorsított eljárás keretében mindhárom esetben pénzbírságot szabott ki. 
4 esetben illetékesség hiányában az elıkészítı eljárás iratai az illetékességgel 
rendelkezı rendırhatóságnak kerültek megküldésre, 18 esetben az elkövetı kilétének 
megállapítás után az elıkészítı eljárás iratait megküldtük a Szeghalmi Városi 
Bíróságra, 2 esetben Szeghalmi Rendırkapitányság Bőnügyi Osztályára, mivel az 
érték a 20.000,- forintos szabálysértési értékhatárt meghaladta. 42 esetben az 
eljárások megszüntetésre kerültek, 3 esetben felelısségre vonást kizáró ok állt fent, 
mivel az elkövetı gyermekkorú volt, 39 esetben pedig az elkövetı kilétét megállapítani 
nem volt lehetséges.  
 


 
Szeghalom város közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése 


 
Az Európai Unióhoz való tartozásunk e területen továbbra is komoly kihívást jelent, 
mind a rendırség, mind a társadalom számára. A közlekedés rendjének, a közlekedés 
biztonságának Magyarországon is el kell érnie az „európai küszöböt”. Az alábbi 
táblázat Szeghalom város baleseti helyzetét mutatja. 
 


Év Halálos Súlyos Könnyő  
Sérülés 
nélküli 


Összesen 


2001 1 5 12 36 54 
2002 3 2 20 45 70 
2003 0 2 9 36 47 
2004 1 10 12 44 67 
2005 1 5 16 60 82 
2006 1 4 11 70 86 
2007 0 5 11 44 60 
2008 2 5 13 42 62 
2009 0 4 8 34 46 
2010 1 7 7 43 58 
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A statisztikai adatok hullámzó képet mutatnak. A közlekedési balesetek 
kriminalisztikai jellemzıit folyamatosan elemezzük, értékeljük és intézkedéseink 
súlypontjait ezeknek megfelelıen alakítjuk ki. 
Fontos értékmérı az ittas vezetık által okozott közlekedési balesetek részaránya, 
amely a 2005 évi „kiugrás” után 2006, 2007 és 2008 évben az uniós átlaghoz közelítı 
értéket adott. 2009 évben újra kis mértékő növekedést mutatott a statisztika, 2010 
évben ez a növekedés tovább tartott, mely mindkét évben elsısorban a 
kerékpárosoknak „köszönhetı”. További propaganda-tevékenységgel, hatékony 
rendıri fellépéssel, az ittas gépjármővezetık elızetes kiszőrésével ez tovább javítható. 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ittas 
rész- 
arány 
% 


23.4 11,3 16,6 12 22 8,5 6,9 5,5 9 11,6 


 
A közlekedési balesetet okozók közül a személygépkocsi-vezetık, tehergépjármő-
vezetık és a kerékpárosok foglalnak el kiemelkedı helyet, míg a baleseti okok között 
továbbra is a gyorshajtás, a kanyarodási és elsıbbségi szabályok, megsértése vezet. 
Ezen képzeletbeli dobogó helyezettjei megmutatják, hogy intézkedéseink a közlekedés 
mely szereplıi felé orientálódjanak.  
A rendırség saját eszközeivel, módszereivel leginkább az emberre, az emberi 
tényezıre képes hatni, továbbra sem adjuk fel karakteres célkitőzésünket, a 
jelenleginél mindenképp kedvezıbb közlekedésbiztonságot. Hatással lehetünk továbbá 
az utak állapotának javítására is, mivel a rosszabb állapotú útszakaszokról továbbra 
is jelzéseket küldünk az út kezelıjének, valamint jelzünk az elhasználódott, 
eltulajdonított táblák mihamarabbi pótlására, ill. jelzéseket küldünk új táblák 
elhelyezésére is a veszélyesebb útszakaszok vonatkozásában. 


 
 


A közbiztonság érdekében tett intézkedéseink, tevékenységünk 
meghatározó súlypontjai, célkitőzéseink 


 
Az elmúlt évben is igyekeztünk több rendırt vezényelni a közterületekre. Mindezek 
eredményeként az intézkedési struktúránk pozitív irányú átrendezıdését, a közösségi 
beállítódások elmélyülését tapasztaltuk és várjuk a jövıben is. 
 
 Közterületi Nem közterületi 


 fı óra fı óra 


2001 3378 28490 1137 11029 


2002 3760 33329 1412 10831 


2003 4896 42603 1473 6624 


2004 4618 41053 1272 2441 


2005 4632 41138 1358 3226 


2006 4688 41322 1352 3120 


2007 4523 40021 1342 3088 
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 Közterületi Nem közterületi 
2008 4517 40002 1271 3004 


2009 4578 40120 1275 3034 


2010 5512 44096 1893 15144 


 
Az elmúlt évben is fokozott figyelmet fordítottunk a tanyaprogram végrehajtására, 
különös tekintettel a téli hónapokra. A feladat végrehajtásához hatékony segítséget 
kaptunk a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal dolgozóitól és a polgárırség tagjaitól is. 
A rendıri intézkedéseink alapvetıen célirányosak, hatékonyak, törvényesek, 
szakszerőek, arányosak voltak. Végrehajtásuk kulturált formában történt. 
 


A közterületi állomány fıbb intézkedési mutatói az alábbiak szerint alakultak 2001-
2010 években 
 


 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Elfogás 234 203 172 96 127 129 130 83 80 74 


Elıállítás, 


biztonsági 


int. 


246 200 268 116 125 118 251 259 302 425 


Elıvezetés 


(elrendelt) 
148 136 133 141 152 136 169 171 123 133 


Alkoholsz. / 


Pozitív 


22085/ 


159 


21592/ 


291 


22791/ 


282 


18537/ 


278 


18854/ 


302 


19110 


304 


16345/ 


413 


14280/


358 


20120/ 


448 


22301/ 


520 


Büntetı 
feljelentések 


227 200 294 168 173 170 156 121 134 272 


Szabálysértési 


feljelentések 
604 772 806 544 582 590 623 452 476 800 


Helyszínbírság 


- fı 


- ezer Ft 


 


2500 


8.316 


 


2841 


7.183 


 


4049 


9.284 


 


2929 


7.455 


 


3027 


7.564 


 


3020 


7.793 


 


3110 


8.320 


 


2986 


12.091 


 


1971 


11.778 


 


2234 


10.179         


 


A Szeghalmi Rendırkapitányság minden munkatársa a jövıben is arra törekszik, azon 
munkálkodik, hogy megfeleljen az elvárásoknak, folyamatosan javuló szolgáltatást —
biztonságot— nyújtson az itt élı és ide látogató állampolgárok számára.  
 


 


Együttmőködésünk 
 
A közbiztonság közös érték és közös ügy, egyben közös produktum is. Állapota akkor 
legkedvezıbb, ha a közösség minden szereplıje hozzárendeli tevékenységét, 
együttmőködik a cél érdekében. Az együttmőködésünk kiszélesedett úgy a lakossággal, 
mint a köz biztonságáért tenni akaró civil- és társadalmi szervezetekkel.  
E szélesedı bázis teremtett alapot a kedvezı eredményeknek, városunk megfelelı 
közbiztonságának, ahol a közösség mértékadó többsége elítéli a normasértıket és 
jogkövetı magatartásával jó példával jár elöl. 
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Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselıtestület! 
 
 
Engedjék meg, hogy végezetül megköszönjem Szeghalom város Polgármesterének, 
Képviselıtestületének és illetékességi területünk minden Lakosának a rendırség 2010 
évi eredményes munkájához nyújtott segítségét, melyet a jövıben is igénylünk. 
Kérem, hogy tevékenységünket, közbiztonsági helyzetünket Önök is ítéljék meg és 
észrevételeikkel, véleményeikkel járuljanak hozzá az elıttünk álló feladatok sikeres 
megvalósításához. 
 
 
 
Szeghalom 2011. május 16. 
 
 
 


  Szalai Zoltán r. alezredes sk. 
kapitányságvezetı 


 








   Szeghalom Város Polgármesterétől 
Szeghalom Szabadság tér 4-8. T: 371-142. 
1515-6/2011. 


 
 


M E G H Í V Ó 
 


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


2011. május 30-án (hétfőn) 16.00 órára 
 


ö s s z e h í v o m. 
 
Az ülés helye:  
Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozóterem 
(Szeghalom, Szabadság tér 4-8. II. emelet) 
 
N a p i r e n d: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
2./ Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója 
Előadó: Szalai Zoltán rendőrkapitány 
 
3./ Szeghalom Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság beszámolója 
Előadó: Túri János tűzoltóparancsnok 
 
4./ B e j e l e n t é s e k 
 
Tisztelettel kérem, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen megjelenni 
szíveskedjék. 
 
Szeghalom, 2011. május 17. 
 


Tisztelettel: 
 
 


         Macsári József  
                    polgármester 













SSS ZZZ EEE GGG HHH AAA LLL OOO MMM    KKK III SSS TTT ÉÉÉ RRR SSS ÉÉÉ GGG    TTT ÖÖÖ BBB BBB CCC ÉÉÉ LLL ÚÚÚ    TTT ÁÁÁ RRR SSS UUU LLL ÁÁÁ SSS    


5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12. 


Tel/Fax: 66/470-380 


e-mail: szeghalom.kisterseg@gmail.com 


 
 


Ikt.sz: 101 /2011. /1 
 
 


Tárgy: Társulási megállapodás megküldése 
 


  
 
 
 
 
 
 


Tisztelt Polgármester Asszony/Polgármester Úr! 
 


A 2011. május 10-én Körösújfaluban tartott társulási ülésen tárgyalt és   


43/2011 (05.10) sz. határozattal elfogadott Társulási Megállapodást mellékelten kül-


döm Önnek és kérem, hogy a soron következő képviselő testületi ülésén tűzze napi-


rendre, majd az elfogadásáról készült határozatot a Kistérségi Iroda számára megkül-


deni szíveskedjen. 


 


 


 
 
Szeghalom, 2011. május 18. 
 


 
                                                   Tisztelettel:    
 
 
 
 
                                                                                    Balog Károlyné 
                                                                                 Kistérségi irodavezető 
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SZEGHALOM KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 
TÁRSULÁS 


TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 


 
 


A Szeghalmi kistérség önkormányzatai –a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi 
XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
sz. 41.§ (1) bekezdésében (Ötv.), foglalt felhatalmazás, a Helyi Önkormányzatok Társulásáról 
és Együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16 §-a (Ttv.), a Területfejlesztésről és 
Területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10.§(Tft.), a Kistérségek 
Megállapításáról,Lehatárolásáról és Megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII.18) 
Kormány rendelet valamint a Települési Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásáról 
szóló 2004. évi CVII. törvény alapján – abból a célból, hogy a kistérség lakói az 
önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az 
önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, 
forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb színtű ellátást és 
szolgáltatást, testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötnek. 
 
 


I. fejezet 
 


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1) A jelen megállapodás I. fejezet 4) pontjában felsorolt települési önkormányzatok a 2004. 


évi CVII. tv. alapján önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati többcélú 
kistérségi társulást hoznak létre. A társulás határozatlan időre jön létre. Célja a kistérség 
területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, 
pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, 
fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés 
összehangolására. 


 
2) A Társulás neve: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás). 
 
3) A Társulás székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12. 
 
4) A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságának száma (2010.január):  


 
Tagok Székhely Lakosság száma/fő 


Bucsa Község 
Önkormányzata 


5527 Bucsa,      Kossuth tér 6. 2549 


Dévaványa Város 
Önkormányzata 


5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 8503 


Ecsegfalva Község 
Önkormányzata 


5515 Ecsegfalva,       Fő u. 67. 1418 


Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 


5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 6274 


Kertészsziget Község 
Önkormányzata 


5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. 451 


Körösladány Város 
Önkormányzata 


5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2. 4984 
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Körösújfalu Község 
Önkormányzata 


5536 Körösújfalu, Fő u. 14. 642 


Vésztő Város 
Önkormányzata 


5530 Vésztő, Kossuth u. 62. 7829 


Szeghalom Város 
Önkormányzata 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 9828 


 
 
5)  A Társulás működési területe: A kistérséget alkotó 4) pontban felsorolt települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
6)  A Társulás bélyegzője: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott 
körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 
 
7)    A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 
 
8)  A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese, 
mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulás Tanácsa által megbízott polgármester látja el. 
 
9)     A Társulás vagyonát a Társulás vagyonnyilvántartása tartalmazza. 
 
10) A megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás 
gondoskodik. 
 
 


 
II. fejezet 


 
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 


 


A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő 
hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban 
rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési 
önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit):  


(1) területfejlesztés,  
a) kistérség- fejlesztés program tervek elkészítése,  
b) kistérségi pályázatok készítése,  
c) pályázatok, támogatási igények összehangolása,  
d) turizmus fejlesztés  
e) infrastruktúra kiépítése, fejlesztésében közreműködés.  
f) külföldi kistérségekkel nemzetközi kapcsolat létesítése 
 


(2) szociális alap- és szakosított ellátás (Intézményi keretek közt) 
a) szociális és gyermekjóléti  szakszolgáltatások 


 b) személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátás 
 c) gyermekjóléti alapellátás 
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   (3) egészségügyi feladatok 
 


a) háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat közös, vagy egyeztetett fenntartása,  
b) a háziorvosi ügyelet kistérségi szintű ellátása  
c) szervezői tevékenységgel segíteni a kistérségben működő intézményfenntartó 


társulások jogszabályokban meghatározott szintű feladatellátását.  
 


(4) gyermek- és ifjúságvédelem,  
 


(5) közoktatás  
 


a) pedagógiai szakmai szolgáltatás-tehetséggondozás 
b) pedagógiai szakszolgálat működtetése,  
c) pályaválasztási tanácsadás 
d) szervezői tevékenységgel segíteni a kistérségben működő közoktatási  


 intézményfenntartó  társulások jogszabályokban  meghatározott szintű  
feladatellátását. 
 


(6) közművelődés  
 


a) mozgókönyvtári feladatok ellátása 
 


(7) település- és területrendezési, műemlékvédelmi feladatok,  
 
a)   a térség múltjának és hagyományainak feltárása, ápolása,  
b) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés 
c) kommunális szolgáltatások és energiaellátás 


 
(8) szolgáltatás-szervezési feladtok,  
 


a) pályázatfigyelés 
b) tourinform iroda létrehozása működtetése 
c) térségi/települési eseménynaptár összeállítása,  
d) kistérségi rendezvények megszervezése,  
e) turizmus fejlesztés 


 
 (9) pénzügyi, gazdasági, ellenőrzési feladatok.  
 


a) belső ellenőrzés 
     b) ingatlan-és vagyongazdálkodás 
     c) gazdaság fejlesztés 


 


A Társulás az II. fejezet (1) – (9) pontban meghatározott feladatellátása során  


- szakmai és komplex program előkészítő, javaslattevő,  
- programmenedzselő,  
- koordináló,  
- döntést hozó,  
- a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat.  
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III. fejezet  
 


TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 
 
 


III./A 
 


A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 
 
 
1) A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy: 


 
- milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához, 
- milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése 


indokolt, 
- fel kell kutatni a szóba jöhető állami, külső és helyi forrásokat, 
- vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges 


eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és 
hátrányaival számba kell venni, 


- a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, 
az érdekeket össze kell hangolni, 


- a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni. 
 


2) A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés 
során: 


 
- figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, 


a szükséges hiánypótlásokat teljesíti), 
- gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések 


megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről, 
- a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok 


lebonyolításáról. 
 


3) A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos 
működtetést kíván, a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, 
szervezi. 


 
4) A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: 


 
- komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,  
- a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás 


biztosítása céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal 
tájékoztatja. 
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III/B. 
 


Ágazati feladatok 
 


1.Területfejlesztési feladatok 
 


A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok 
területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési 
elképzeléseit. Ennek keretében: 
 


1) Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait. 
 


2) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok 
megvalósítását. 


 
3) Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. 


 
4) A kistérségi programok figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a 


meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi területéről 
benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban. 


 
5) Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal 


és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai 
finanszírozására. 


 
6) Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 


programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. 
 


7) Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek 
kezelésében. 


 
8) Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok 


megvalósításához. 
 


9) Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel 
rendelkező szervezeteknél. 


 
10) Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt 


– szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 
 


11) Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal. 
 


12) Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 
 


13) Ellátja a Szeghalmi Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait. 
 


14) A térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében Tourinform Irodát működtet. 
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2.Egészségügyi feladatok 
 
A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése. A 
központi ügyelet székhelye: 5520 Szeghalom, Ady E. u 1/b. 
 
 


3. Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
 
1) Szociális alapellátást, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak ellátását a 
Társulás intézménye útján látja el.  
 
2) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a szociális alap- szakosított 
intézményi, gyermekjóléti feladatok ellátására 2007. július 1- től létrehozta a Szeghalom 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményét, amely önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv. Ellátja a társult települések, illetve Csökmő nagyközség közigazgatási 
területén az intézmény Alapító okiratában foglalt szociális, alap és szakosított 
szolgáltatásokat.  
 
3) Társulási Tanács minden év április 01-ig elfogadja és határozatában rögzíti, hogy „a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról készített önköltség összegét, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeleti szabályozásra a 
Társulás az Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény székhely településének (5510 
Dévaványa Hősök tere 1) Társulás Dévaványa Város Önkormányzatát jelöli ki.” 
 
4) A Társulás összehangolja a kistérségben a szociális alap és szakosított ellátásokat valamint 
a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket. 
 
5) A Társulás szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 
 
6) A Társulás szociális és gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be. 
 
7) A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi szakemberei számára. 
 


4. Közoktatási feladatok 
 
1) A Társulás vállalja közoktatási feladatok 5/2005.(I.19. Korm. Rendelet szerinti 
megvalósítását. A Társulás szervező tevékenységével biztosítja a feladatok koordinálását. 
 
2) A Társulás által vállalt szakszolgálati feladatokat a Társulás a 3. számú Melléklet szerint, 
az intézményekkel kötött megállapodás útján látja el. 
 
3) A Társulás a közoktatási intézmények, feladatellátásának támogatására pályázatot nyújthat 
be.  
 
4) A Társulás összehangolja a kistérségben a fejlesztéseket, a feladatellátást. 
 
5) A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a közoktatási szakemberek számára. 
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6) A Társulás együttműködik a kistérségben létrejött Sárréti Iskolaszövetség képviselőivel, 
támogatja tevékenységüket.  
 
7) A Társulás támogathatja mindazon kezdeményezéseket, amelyek segítik a kistérség 
közoktatási feladatainak hatékony, szakszerű, törvényes megvalósítást, fejlesztését, a 
közoktatási szakemberek együttműködését. 
 


5. Belső ellenőrzési feladat 
 
A Társulás szervező tevékenységével biztosítja a belső ellenőrzési feladatellátásában részt 
vevő települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyzőségeinek, 
önmaga és munkaszervezetének belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok, intézményi 
társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű 
ellenőrzését. 
 


IV. fejezet  
 


A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 
 


1. A tagsági jogviszony keletkezése 
 


1. Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei minősített többséggel döntenek és 
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket.  
 


2. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi 
kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok 
külön többlet finanszírozását érintő döntéseket. 


 
2. A tagsági jogviszony megszűnése 


 
1.)A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó minősített 
többséggel hozott határozata megküldésével a naptári év utolsó napján kiléphet. A kilépésre 
vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás Elnökének 
írásban bejelenteni, aki azt a Társulás tagjaival haladéktalanul közli 


 
3.)A Társulási tagság megszűnik, 


 
- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 
- ha a társulási tagság a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező 


települések képviselő-testületei megerősítik határozatukkal, 
- ha a társulás céljainak megvalósításához szükséges pénzügyi alapba történő befizetést 


(több mint hat hónap) elmulasztják, vagy a cél megvalósításához szükséges 
többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a Társulás döntésében 
megjelölt határidőben nem tett eleget, e jogcímen történő tagsági viszony 
megszűntetéséhez az összes szavazati arányhoz viszonyított többségi szavazat 
szükséges. A tagság a döntés kézbesítésével szűnik meg. 


 
4.)Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg a tag, vagy a fenntartásában működő 
intézmény visszatérítendő támogatásban részesült, és a visszafizetési kötelezettségét nem 
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teljesíti, illetve olyan támogatásban részesült, amelynek felhasználását magasabb jogszabály 
meghatározott időtartamhoz köt.  


 
3. A Társulás tagnyilvántartása 


 
1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog 


megállapításának alapja is. 
 
2. A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: 
 


- az önkormányzat megnevezését, székhelyét, 
- belépés időpontját, 
- az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként kapott 


összeget, 
- a tagság megszűnésének időpontját, 
- a szavazati jogosultságot és mértékét. 


 
3. A tagnyilvántartást a társulás munkaszervezete vezeti. 
 


4. A Társulás szervei 
 


1. Társulási tanács 
2. Elnök 
3. Elnökhelyettes 
4. Bizottság 
5. Jegyzői kollégium 
6. Társulás Intézményei 


a) Munkaszervezet - Kistérségi Iroda 
b)   Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti  Intézmény  


 
A Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa egyben a Kistérségi Területfejlesztési Tanács 
szerveként is működik. 
A Kistérségi Területfejlesztési Tanács működésére a területfejlesztési törvényben 
foglaltakat alkalmazza. 


 
5. Társulási Tanács 


 
A Társulás vezető szerve a Társulás Tanácsa. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok 
mindenkori polgármesterei. Az önkormányzatok választási ciklusának idejére a Tanács saját 
tagjai sorából elnököt választ. Ha a Tanács tagja, a polgármester akadályoztatva van, a 
Tanácshoz külön megbízás, illetve felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-
testületének alpolgármestere jár el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és kötelességei 
azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács tagja a mindenkori 
polgármester, saját és az alpolgármester egy időben történő akadályoztatása esetén az adott 
település képviselő-testülete határozza meg a helyettesítő személyét.  
 
 
 
 
 







 10


6. Társulás Elnöke 


Az elnököt a Társulási Tanács alakuló ülésén, saját tagjai sorából, titkos szavazással, 
minősített többséggel, az önkormányzati ciklus idejére választja meg. A jelöltté váláshoz a 
jelenlévő tagok legalább 1/4-ének szavazata szükséges. 2004. évi CVII. Ktt.8§ (2) bekezdés c) 
pontja alapján minősített többség szükséges a társulási tanács hatáskörébe utalt választáshoz. 
A hivatkozott paragrafus (3) bekezdése szerint a minősített többséghez kettő együttes 
feltételnek kell teljesülnie. 


a) Legalább annyi tag igen szavazata, amely eléri a jelen lévő tagok 
szavazatainak  2/3-át (1.urna→szavazatok) 


b) Legalább annyi tag igen szavazat, ami eléri az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét (2. urna→szavazatok) 


 
 
A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 
Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás elnökhelyettese látja el.  


 
Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
határozza meg. 
 


7. Társulás Elnökhelyettese 
 
A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából 
elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettes személyére a Tanács 
bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökhelyettesének megválasztásához a Társulási 
Tanács összes szavazata alapján számított minősített többség szükséges. 
 
 


8. Jegyzői Kollégium 
 


1.) A Jegyzői Kollégium a Társulás szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, 
valamint a Tanács döntéseinek végrehajtását segítő szerve.  
 
2.) Tagjai a társult önkormányzatok jegyzői, körjegyzői. A Jegyzői Kollégium munkáját a 
tagjai közül a választott elnök irányítja. 
 
4.) A Jegyzői Kollégium vezetője, illetve társult települések jegyzői tanácskozási joggal 
vesznek részt a Társulási Tanács ülésén.  
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9. Pénzügyi Bizottság 
 
 
1.) A Társulás tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésére feljogosított szerve a 
Pénzügyi Bizottság. A Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 főből áll, elnökét és tagját a 
Társulási Tanács saját tagjaiból választja.  
 
2.) A bizottság elnökére és két tagjára a Tanács bármely tagja írásban javaslatot tehet. A 
javasolt személynek az adott szakterületen gyakorlattal és kiemelkedő szakmai tudással 
kell rendelkeznie. A Pénzügyi Bizottság tagja csak az lehet, akit a Tanács minősített 
többségű szavazatát megszerzi. A választás titkos szavazással történik.  
 
3.) A bizottság tagja nem lehet a Társulás elnöke, illetve az elnökhelyettese. A Pénzügyi 
Bizottság elnöke, más a Társulás keretein belül működő állandó vagy eseti bizottság 
elnöke nem lehet.  
 
4.) A Pénzügyi Bizottság egyben Közbeszerzési Bizottságként is működik. 
 
 
 


V. fejezet 
 


A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEI 
 


1. Társulás Munkaszervezete – Kistérségi Iroda 
 


1) A Társulási Tanács feladatainak ellátását, döntéseinek előkészítését és végrehajtását a 
Kistérségi Iroda látja el. 


 
2) Az Iroda, mint munkaszervezet feladata különösen: 


 
a) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, 
b) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 


társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 
elképzeléseit, 


c) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a 
regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő közigazgatási 
szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi 
források feltárása érdekében, 


 
3) A munkaszervezet részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzatában kell 


meghatározni. 
 
2. Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
 


1)  Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a szociális alap- szakosított 
intézményi, gyermekjóléti feladatok ellátására 2007. július 1- től létrehozta a Szeghalom 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményét, amely önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv. Ellátja a társult települések, illetve Csökmő nagyközség 
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közigazgatási területén az intézmény Alapító okiratában foglalt szociális alap és 
szakosított szolgáltatásokat. 


 
2) Székhelye: Dévaványa, Jéggyár utca 47. 


 
3) Az Intézmény részletes feladatait Szervezeti és Működési Szabályzatában kell 


meghatározni. 
 


 
 
 


VI. fejezet  
 


A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 


1. A Társulás tagjának jogai 
 


1) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, 
a Társulás szervezetének kialakításában. 


 
2) Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 
3) Teljes joggal képviseli a tanács ülésein a saját önkormányzata érdekeit. 


 
4) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 


 
5) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait 


és információit. 
 


6) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 
 


7) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 
 


8) A tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért 
pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb 
pénzbevételi stb.). 


 
9) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, 


jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására. 
 


10) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és 
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a 
címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba. 


 
11) A Társuláson belül egy-egy kérdésben, kisebbségben maradt tagnak joga van a 


kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére, 
 


12) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 
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2. A társulás tagjainak kötelességei 
 


1) A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 
betartása. 


 
2) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 


társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 
 


3) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 
 


4) A Társulás határozatainak végrehajtása. 
5) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás vezetőjével 


való egyeztetése, illetve a társulással való közlése. 
 


6) Befizetési kötelezettségek teljesítése. 
 


7) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges 
adatok és információk továbbítása a Társuláshoz. 


 
8) A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések 


teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 
 
 


VII. fejezet 
 


A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 
 


1. Pénzügyi alap 
 
1) A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi 


alap létrehozását határozzák el. 
 
2) Az alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a 


Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és 
immateriális vagyon. 


 
3) A közös pénzügyi alap elősegíti: 
 


- az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik 
hatékonyabb felhasználását,  


- egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb 
elérését, 


- települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik 
hatékonyabb felhasználását. 


 
4) Lehetővé teszi, hogy a Társulás és annak pénzügyi alapja működésének ideje alatt a 


tagsági időtartamra átadott hozzájárulásból képzett közös alapból az alap tagjai a tanács 
rendelkezése szerint: 
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- az alap forrását, forrásának meghatározott részét együttesen felhasználhassák, 
- tervezett céljaik megvalósításához vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő 


támogatást kaphassanak. 
 
5) A közös pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól 


eltérően felhasználni nem lehet. 
 
6) Pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése  


 
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) nem teljesítése esetén irányadó eljárás menete:  
  - A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban rögzített fizetési határidőt 
követő 30. napon a Kistérségi Iroda, fizetési felszólítást küld a kötelezettségvállalást 
nem teljesítő önkormányzatnak.  
  - A fizetési felszólítást követő 30 napon belül az önkormányzat fizetési 
halasztást, részletfizetést kérhet a Társulási Tanácstól, megalapozott indoklással 
alátámasztva.  
-  A halasztási, részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi Bizottsága, soron 
következő ülésén elbírálja s javaslatot tesz a Társulási Tanácsnak a kérelem 
teljesítésére vagy elutasítására.  
- Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás és a részletfizetés nem 
teljesítése esetén a Kistérségi Iroda, azonnali beszedési megbízást nyújt be a 
kötelezettségvállalást nem teljesítő önkormányzat  számlavezető pénzintézetéhez.  


 
2. A pénzügyi alap forrásai 


 
1) Kötelező befizetés 


 
a) Évenként a tag az önkormányzati folyó évi költségvetési éve tervezésében szereplő 


népesség szám után számított, 200.- Ft/fő/év összegű hozzájárulás. Ezt minden évben 
két részletben: - az első részletet: március 30-ig; - a második részletet: szeptember 30-
ig kell befizetni a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás számlájára.  


 
b) A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege. 


 
2) Saját elhatározáson alapuló befizetés 


 
- a tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrása meghatározott időre szóló 


átengedése, maghatározott idejű forrásátadás a Többcélú Társulás feladatai forrásai és 
fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében. 


 
3) Egyéb: 


 
- állami támogatás, hozzájárulás, 
- állami pályázati forrás, 
- gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 
- a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az 


adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, 
- az alapból kihelyezett összeg hozadéka. 
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4) Az alapban az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami vagy garantált 1 évnél 
nem hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet 
befektetni. 


 
5) Az alapba elhelyezett kötelező befizetés után kamat nem jár. 


 
6) A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanácsának elnöke, távollétében vagy 


akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és a munkaszervezet Társulási Tanács által 
ezzel megbízott dolgozói gyakorolják.  


 
 


 
3. Az alap működése 


 
1) A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján éves költségvetést készít. 
A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési 
határozatban állapítja meg. A társulási tanács munkaszervezete útján gondoskodik a 
többcélú kistérségi társulás költségvetésének végrehajtásáról.  
 
 
2) A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el. 
 
 
3) Az alap kezelése, az alap felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Tanács 


feladata. Ennek körében a Tanács: 
 
- meghatározza a befizetések összegét, idejét, 
- gondoskodik az alapban lévő pénzek kezeléséről, 
- az alap fel nem osztható tőkéjét évenként %-osan meghatározza, 
- meghatározza a közös alapból finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat, 


fejlesztési célokat, 
- elbírálja a konkrét támogatási igényeket, 
- odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél megjelöléssel, 
- dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszaterítendő 


támogatások folyósításának részletes szabályait és visszafizetés feltételei és szabályait, 
- pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad. 


 
4) A gazdálkodás jogszerűségét 3 tagú ellenőrző bizottság ellenőrzi. Tagjait a Társulási 


Tanács választja meg, a Társulási Tanács tagjai közül a választásra vonatkozó, e 
megállapodásban rögzített szabályok szerint. Az ellenőrző bizottság jelentése mellett a 
Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol az alapban lévő pénz 
felhasználásáról, a gazdálkodó szervezet gazdálkodásáról, a vissza nem térítendő és a 
visszatérítendő támogatások felvételéről és törlesztéséről, az alapból teljesített közös 
célú kiadásokról, az alap teljes működéséről. 
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4. A Tanács döntéshozatali szabályai az alap felhasználása során 
 


1) A döntéshozatalnál az általános tanácsi döntéshozatali szabályok szerint kell eljárni. 
 


2) A Tanács döntéshozatalából kizárt az a tag, aki éves kötelező befizetési kötelezettségét 
nem teljesítette. 


 
5. A közös pénzügyi alap ügyviteli szabályai 


 
1) A Tanács elnöke, illetve az ügyvitellel megbízott, a pénzügyi alap kezelésével 


kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el: 
 


- elvégzi a szükséges összesítéseket és elemzéseket, 
- elkészíti az alap felhasználásával kapcsolatos beszámolót, 
- gondoskodik a pénzügyi alap alszámla könyveléséről, a pénzforgalom 


lebonyolításáról, 
- vezeti a szükséges nyilvántartásokat (tagnyilvántartás, stb.). 


 
2) A pénzügyi alap pénzforgalmára és kezelésére a hatályos pénzügyi rendelkezések az 


irányadók. 
 


6. A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése 
 


1) Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére 
vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból 
megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a 
közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne 
fizesse meg. 


 
2) Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban 


részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, 
úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési 
kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az 
általános szabályok szerint nyílik meg. 


 
3) A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke 


elhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges 
juttatásokkal és az alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege. 


Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács 
döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl: közös tervek 
készítésének költségei, közös kiadványok költsége stb. 
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VIII. fejezet 


 
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 


 
1) A Társulás megszűnik, ha: 


 
- annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja, 
- ha a társulásban és az alapban csak egy tag marad. 


 
2) A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó 


vagyont a tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásai 
arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell 
felosztani. 


 
3) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 


vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 
 


4) A felosztás elvei a következők: 
 


- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 


- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz 
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az 
önkormányzatot. 


 
5) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem 


történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását 
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. 


 
6) A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése 


során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, 
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a 
célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 


 
7) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében 


biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése 
során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog 
gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 
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IX. fejezet 
 


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 


1) Jelen megállapodás Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a 
42/2011(05.10) sz. határozatával elfogadta  valamennyi társult önkormányzat közül az 
utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik 
hatályossá. 


 
2) A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás 


kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 
 


3) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az 
SZMSZ rendelkezései az irányadók. 


 
Záradék 


 
A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el 
előírásait és önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 


 
 Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete …………sz. határozatával,  
 Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete……….. …… sz. határozatával, 
 Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete……... ……sz. határozatával, 
 Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………..sz. határozatával, 
 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete ……………sz. 


határozatával, 
 Kertészsziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……………sz. 


határozatával, 
 Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete …………. sz. határozatával, 
 Körösújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete……………. sz. 


határozatával, 
 Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testülete ………….sz. határozatával 


 
A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek és a 
jegyzők aláírásukkal látják el.  
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ALÁÍRÁSOK 


 
 
Szeghalom Város Önkormányzata:               ……………………….. 
 
         ……………………….. 
 
Bucsa Község Önkormányzata:     ……………………….. 
 
         ……………………….. 
 
Dévaványa Város Önkormányzata:                ……………………….. 
 
         ……………………….. 
 
Ecsegfalva Község Önkormányzata:                ……………………….. 
 
         ……………………….. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata:    ……………………….. 
 
         ……………………….. 
 
Kertészsziget Község Önkormányzata:               ……………………….. 
 
         ……………………….. 
 
Körösladány Város Önkormányzata:                           ……………………….. 
 
         ……………………….. 
 
Körösújfalu Község Önkormányzata:    ……………………….. 
 
         ……………………….. 
 
Vésztő Város Önkormányzata:     ……………………….. 
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    Szeghalom Város Polgármesterétől 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-142. 
 
 
 


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


a Képviselő-testület 2011. május 30-i ülésére 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 17/2011. (III. 10.) Ökt. sz. határozatában kinyilvánította 
szándékát a Sárréti Múzeum és a Nagy Miklós Városi Könyvtár összevonásával 
kapcsolatban.  
Jelentem ezzel kapcsolatban, hogy a május 16-án tartott rendkívüli ülésén a 
71/2011. (V. 16.) Ökt. sz. határozattal elfogadásra került az új, összevont 
intézmény: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény Alapító Okirata, és a Képviselő-testület pályázatot írt ki az új 
intézmény vezetői munkakörének betöltésére a 72/2011. (V. 16.) sz. 
határozatával, valamint a pályázati felhívásra beérkezendő pályázatok 
értékelésére szakmai bizottságot hozott létre a 73/2011. (V. 16.) sz. határozata 
értelmében. Képviselő-testület a költségvetési intézmények összevonása miatt 
megszüntette a Nagy Miklós Városi Könyvtárat, illetve a Sárréti Múzeumot 
a 74., 75/2011 (V. 16.) sz. határozataival, illetve a megszüntetett intézmények 
vezetőinek visszavonta a magasabb vezetői megbízatását a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény alapján a 76. , 77/2011. (V. 16.) sz. határozatokkal. 
 
Képviselő-testület a 32/2011. (III. 28) Ökt. sz. határozatában nem támogatta az 
Önkormányzat és a TELENOR Mo. Zrt. (régi nevén: PANNON GSM) között a 
Szeleskert ingatlanra vonatkozó távközlési állomás létesítése, üzemeltetése 
kapcsán létrejött bérleti szerződés szerinti bérleti díj csökkentését. Képviselő-
testület indítványozta továbbá a bérleti szerződés lejárta után a távközlési 
állomás áttelepítését lakott területen kívüli önkormányzati ingatlanra.  
Jelentem, hogy a döntésről a TELENOR Zrt. értesítést kapott. 
 
A 34/2011. (III. 28.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület meghatározta az 
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét. 
Jelentem, hogy a közbeszerzések ennek megfelelően alakulnak folyamatosan. 
 
36/2011. (III. 28.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület létszámcsökkentés 
mértékét és ütemezését határozta meg a Tildy Zoltán Általános Iskolánál, és 
kinyilatkozta, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható 
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vissza. A létszámcsökkentés során felmerült költségek támogatásának 
igénybevételére BM. rendelet alapján pályázati támogatás igénybevételére van 
lehetőség. 
Jelentem, hogy a létszámcsökkentés megvalósult, és a költségvetési támogatás 
igénybevételére a pályázat benyújtásra került. 
 
A 40/2011. (III. 28.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület pályázat 
benyújtását határozta el a Dózsa Gy. utcai Általános Iskola kézilabda pálya 
felújítására. 
Jelentem, hogy a pályázat határidőre benyújtásra került, az elbírálás május 31-re 
várható. 
 
A 44/2011. (III. 28.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület támogatta a 
Technikai Sportok Egyesületét az Autocross Országos Bajnokság 
megrendezésére. 
Jelentem, hogy támogatási szerződés alapján a támogatás átutalásra került. 
 
Képviselő-testület a 47., 48., 49., 50/2011. (III. 28.) Ökt. sz. határozatokkal 
elutasította a hulladékszállítási díjkedvezmény iránti kérelmeket. 
Jelentem, hogy a döntésről az érintett kérelmezők értesítést kaptak. 
 
Az 55., 56., 57., 58., 59/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. határozatok értelmében 
módosítva lett a Tildy Zoltán Általános Iskola; Művelődési Sport és Szabadidő 
Központ; Tűzoltóság; Óvoda és Bölcsőde; Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okirata. 
Jelentem, hogy az alapító okiratok módosításával kapcsolatban a szükséges 
intézkedések megtörténtek. 
 
Képviselő-testület, mint a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás tagja a 60/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. határozata alapján 
döntést hozott, a programmal kapcsolatban (aradi vízátvezetés). 
Jelentem, hogy a döntésről a Társulás konzorciumvezetője értesítve lett. 
 
61/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület jóváhagyta a Városi 
Tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 
Jelentem, hogy a Tűzoltóság SZMSZ. dokumentuma ennek figyelembevételével 
lett módosítva. 
 
Képviselő-testület népi ülnököket választott a 62/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. 
határozatban foglalt döntése alapján. 
Jelentem, hogy a határozat továbbítva lett a népi ülnökök, valamint a Szeghalmi 
Városi Bíróság elnöke részére. 
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63/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. határozattal jóváhagyásra került a Péter András 
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Szervezeti és Működési 
Szabályzata; Pedagógiai Programja; Minőségellenőrzési Programja. 
Jelentem, hogy a határozatról az intézmény vezetője értesült. 
 
64/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület egyetértett a Nagy 
Miklós Városi Könyvtár „Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés” 
pályázatával, és vállalta a szükséges 10 % önerő biztosítását. 
Jelentem, hogy a pályázat határidőre benyújtásra került. 
 
66/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. határozata alapján Képviselő-testület támogatást 
nyújtott a Szeghalmi Péter András Alapítvány részére a „Szeghalmi Péter 
András Gimnázium Jubileumi Évkönyv 1926-2011.” megjelentetéséhez. 
Jelentem, hogy a támogatási szerződés alapján a támogatás átutalásra került az 
alapítvány részére. 
 
67/2011. (IV. 26.) Ökt. sz. határozatában döntött a Képviselő-testület a 
„Szeghalom Petőfi u. útépítése pótmunka” közbeszerzési eljárásnál az 
eredményhirdetésről. Nyertes a Swietelsky Mo. Kft. lett, mivel a legelőnyösebb 
ajánlatot tette. 
Jelentem, hogy az eredményhirdetés ennek megfelelően megtörtént, és a kiviteli 
szerződéskötésre is sor került. 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
Szeghalom, 2011. május 18. 
 


Tisztelettel: 
 
 


Macsári József 
polgármester 
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Ez az év is számos testi épségét, egészséget és épített környezetét veszélyeztető 


és sajnos emberi életeket is követelő rendkívüli, váratlan eseményben volt gazdag.  
Mondhatjuk, hogy az elmúlt év katasztrófák éve volt Magyarországon: árvíz, belvíz, 
melyek közül leg súlyosabb esemény a Devecser környéki vörös iszap ár volt, ami 
nagyfokú emberi mulasztás miatt következhetett be. Ez a katasztrófa az itt élő 
emberek sorsát és életét, élet körülményeit lehetetlenné tette. A helyi 
káreseményeken túl az ország távoli régióiban bekövetkezett káresemények 
felszámolásában tűzoltóságunk is komoly feladatokat vállalt, elsőként indultunk a 
mentési kárfelszámolási munkálatokra, ahol példamutató helytállásunkkal 
bebizonyítottuk szakmai felkészültségünket. Így például a Szeghalmi Tűzoltóság 
2010. június 2-12 között 18 fővel vett részt Borsod-Abaúj–Zemplén megyei árvízi 
védekezésben, melynek elismerésenként az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgató dicséretben részesítette az itt beavatkozó állományunkat.  
 
 
Vezetés, irányítás 
 
A ránk háruló tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa elhárítási feladataink 
elvégzésére közel azonos létszám és az elmúlt éveknek megfelelő normatív 
támogatás, valamit néhány kisebb volumenű beruházástól eltekintve ugyanazon 
eszköz állomány ált rendelkezésünkre.    
A személyi állomány összetételében a legjelentősebb változás a szeptember 19-i 
parancsnokváltás volt. A Szeghalmi Tűzoltóság az addigi parancsnoka, Jakab Mihály 
alezredes Úr felső korhatár elérésével szolgálati nyugállományba vonult. 
Öt a parancsnoki beosztásban a jelenlegi parancsnok Túri János tűzoltó százados 
követte. Aki 1988. 03.01 – től hívatásos állományú és tűzoltás, műszaki mentés 
vonalon gépkocsivezető, majd szolgálatparancsnokként tevékenykedett korábban.  
 A tűzoltóság vezetésében a parancsnok munkáját közvetlenül a Tűzmegelőzési 
osztályvezető parancsnok helyettesként segíti. A Tűzoltás Műszaki Mentési vonal 
közvetlen vezetésében változtatás nem történt. A Szeghalmi Tűzoltóságon a 
parancsnokváltást követően a korábbi gyakorlattól eltérő új szemlélet kialakítása 
elkezdődött.   
Ennek megfelelően előtérbe került a szakmai szempontok és vonatkozó előírások 
szerinti szerek és szakfelszerelések időszakos felülvizsgálatainak előírt ciklusában 
történő elvégzése, cseréje, szükség esetén új eszközök beszerzése.  
Ezen időszakra sajnos nem rendelkeztünk, a mai napig sem befogadott új 
gépjárműfecskendőre szóló pályázattal, a legfiatalabb vonuló szerünk kora is a tíz 
évet meghaladja.  
 
Az új szemlélet részét képezi, továbbá a továbbképzésekre, iskolarendszerű 
képzésekre az elmúlt időszakhoz képest (tartalék, valamint helyettesítési lehetőséget 
is magában foglaló) jelentősen több fő beiskolázása. Így például szivattyúkezelői 
típusvizsgára 2011. február hónapban 16 fő beiskolázása megtörtént. Akik sikeres 
vizsgát le is tették jelen beszámoló időpontjáig. Korábban 2001 évben volt hasonló 
tanfolyamunk. További feladataink vannak például megfelelő számú rocsóvezetők, 
valamint tűzoltó technikusok képzésben. 2010 szeptemberében 1 főt beiskoláztunk 
tűzoltó technikusnak, aki ez évben-júniusában végez. A további személyek 
beiskolázása (2fő) folyamatban van.  







Szeptember elején vásárlásra került 1 db tűzoltás vezetői gépjármű, Mitsubishi L200-
as, mely megkülönböztető jelzéssel is el lett látva. Ennek vezetésre a törzsből 3 fő 
PÁV I. –es kategóriás vezetői engedélyt szerzett.  
 
Tárgyi feltételek biztosítása érdekében múlt év végén számos tűzoltó technikai 
eszköz beszerzésére sor került (pl. Weber típusú feszítővágó berendezés), év végi 
beszerzéseink közé tartozik 3 db Ledes akkumulátoros lámpa. Ezen eszközök 
lényegesen hatékonyabbá, gyorsabbá tehetik beavatkozásainkat a műszaki 
mentéseknél.  
A tűzoltó laktanya a fenntartó önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően 
felújításra került. Ennek keretében összes nyílászáró cseréje megtörtént, a 
laktanyaépület, mászóház, valamint kazánház homlokzata új színt kapott 
Fenntartási költségek csökkenését várjuk a laktanya ablakcseréjét követően. 
Részben esztétikai beruházásnak tekinthető, és a komfortérzést is növeli a 
nyílászárók cseréje, és a homlokzati színezés elkészülte is. Laktanyánk fenntartási 
költségeinek további csökkentése érdekében saját forrásból finanszíroztuk a szertár 
mennyezetének hő-technikai szigetelését.   
A jelenlegi gazdasági helyzetben az anyagi lehetőségeink figyelembevétele mellett 
keressük továbbra is azon beruházásoknak a lehetőségét, amellyel a laktanya 
fenntartási költségei mérsékelhetőek.  
 
Októberben nyugdíjasaink részére jó hangulatú találkozót szerveztünk, melyen közel 
40 fő vett részt. 
 
Tűzoltóságunk a jogszabályi kötelezettség szerinti tűzoltás és műszaki mentési 
tevékenységen túl, a lehetőségeink keretein belül továbbra is megtesz mindent 
annak érdekében, hogy az illetékességi terület minden települése részére maximális 
segítséget nyújtson. A kialakult jó kapcsolatoknak köszönhetően bátran keresnek 
meg bennünket és kérik segítségünket a különféle problémák megoldásához, mind 
az önkormányzatok és a lakosság, valamint a civil szervezetek köréből is. 
 
Gazdasági tevékenység 
 
Bevételek alakulása 


 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok működési és fenntartási kiadásaira 
biztosított 2010. évi támogatás összegét a 2009. évi CXXX. törvény 8. számú 
melléklet IV. részében leírt normatívák alapján határozzuk meg. A hivatásos 
önkormányzati tűzoltóságok fenntartásához és működtetéséhez szükséges 
támogatás összegének meghatározása a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása 
szerinti szakmai mutatók alapján történik. Az állami támogatás a törvény Harmadik 
Fejezet 15.§. (2) pontja alapján felhasználási kötöttséggel járó támogatások közé 
tartozik. 
 
2010. évi eredeti előirányzat 227.731.713 Ft, a módosított előirányzat 234.518.713 
Ft. Az eredeti előirányzatot a 2009. december havi, a 2010. január és február havi 
kereset-kiegészítés összege (6.787.000 Ft) módosította. 
A veszélyhelyzeti időszakok során felmerült védekezési költségek fedezetére kapott 
összeget (2.377.950 Ft) a központi költségvetés általános tartaléka biztosította. 







Tűzoltóságunk a rendelkezésre álló szabad kapacitásait kihasználva szolgáltatásokat 
végez, ez a tevékenysége nem veszélyezteti az alapfeladat ellátásában. 
A tűzoltóságok által térítés ellenében végzett szolgáltatások körét a 37/1997. (VI. 
11.) BM rendelet szabályozza. A tűzoltóságnál jellemzően előforduló bevételek:  
 


- a tűzoltóság helyiségeinek eseti bérbeadása, 
- automatikus tűzjelzések fogadása speciális fogadóközpont 


létrehozásával, 
- teherfuvarozás, 
- gépjárművek hideg-melegvizes mosása. 


 
adatok ezer forintban 


előirányzat  teljesítés  
megnevezés eredeti módosított összeg % 


Felügyeleti szervtől kapott támogatás: 227.732 234.519 234.519 100,00
Saját bevételek és átengedett eszközök: 3.063 3.063  3.745 122,19
 
Intézményünknél az egyéb sajátos bevétel 22,19%-kal meghaladja a tervezetett. Ez 
annak köszönhető, hogy az előirányzat megállapítása a folyamatos szolgáltatásokon 
alapul, a már meglévő szerződések, megállapodások alapján készül, és csak részben 
tartalmazza az alkalomszerűen végzett szolgáltatások értékét.  
 
Nem tervezett bevételek a vállalkozásoktól átvett felhalmozási célú pénzeszköz, 
bírságból származó bevétel, az államháztartáson kívülről származó kamatbevételek, 
kártérítés, ez 2.178 ezer Ft-t tesz ki az alábbi bontásban: 
 


felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól: 1,000 ezer Ft. 
hatósági jogkörhöz köthető bevétel (bírság): 78 ezer Ft, 
kamatbevételek (államháztartáson kívülről származó): 665 ezer Ft, 
feleslegessé vált eszközök értékesítése: 71 ezer Ft, 
továbbszámlázott szolgáltatás: 318 ezer Ft, 
kártérítés bevétele: 46 ezer Ft, 


 


intézményünknél a pénzforgalmi bevételek összesen: 242.385 ezer Ft. 
pénzforgalom nélküli bevételek: 37.832 ezer Ft. 
egyéb finanszírozás bevételei: 30 ezer Ft. 
költségvetési bevételek összesen: 280.247 ezer Ft. 


                           
Kiadások alakulása 


adatok ezer forintban 


előirányzat  teljesítés  
megnevezés eredeti módosított összeg eredeti  


% 
módosított 


% 
Személyi juttatások:  168.181 177.411 169.569 100,83 95,58
Munkaadók járulékai: 45.409 47.919 41.817 92,09 87,27
Dologi kiadások:  14.842 36.969 28.513 192,11 77,13
Egyéb folyó kiadások 1.300 4.594 4.479 344,54 97,50
Támogatás értékű műk. kiad. 422 422 - 100,00
Beruházási kiadások áfával 1.063 9.188 8.143 766,04 88,63
Támogatás értékű felhalm. kiad. 1.289 1.289 - 100,00
Költségvetési kiadások össz.: 230.795 277.792 254.545 110,29 91,63







 
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése alulmarad a 
tervezetthez képest a 2 fő üres állás helynek köszönhetően.  
A dologi kiadások teljesítése 92,1 %-kal, az egyéb folyó kiadások 244,54 %-kal lépi 
túl az eredeti előirányzatot, ez az alulfinanszírozás több éve tapasztalható, azonban 
a módosított előirányzatot nem éri el a teljesítés. 
 
A tőkeváltozások alakulása 


 
Intézményünknél 2010. évben 13.937 ezer Ft értékben történt eszköznövekedés, 
ebből a vásárolt eszköz 8.457 ezer Ft, a pályázott eszköz 5.480 ezer Ft értékű. A 
pályázott eszközökre befizetett önrész 1.289 ezer Ft.  Az eszközök bruttó értékének 
csökkenése a „0”-ra leírt selejtezett eszközök kivezetésének köszönhető 1.703 ezer 
Ft értékben. A tőkeváltozást a terv szerinti értékcsökkenés növekedése illetve 
csökkenése 3.777 Ft értékben befolyásolta.  
Az eszközállományon belül változatlanul igen magas a „0”-ra leírt eszközök aránya. 
  
Pénzmaradvány alakulása 


adatok ezer forintban 


A módosított pénzmaradvány (25.672.057 Ft) 25.673  
Az 2010. december 31-i pénzkészlet 


- bankszámla: 24.555 ezer Ft 
- pénztár: 107 ezer Ft 


Egyéb aktív, passzív átfutó elszámolások  


24.662 
 
 


1.011 
 
Az aktív átfutó elszámolásokból a munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadás 88 
ezer Ft, illetményelőleg-tartozás (15 fő) 743 ezer Ft, családalapítási kölcsön-tartozás 
150 ezer Ft, utólagos elszámolásra nyújtott előleg 60 ezer Ft, a passzív 
elszámolásokat a központi költségvetésbe befizetendő összeg teszi ki, ez a befizetett 
tűvédelmi bírság 50%-a, 30 ezer Ft. 
 
A módosított pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt, amiből 20.000 ezer Ft 
működési célú, a fennmaradó 5.673 ezer Ft felhalmozási célú szabad 
pénzmaradvány. 
 
 
Személyzeti tevékenység 
 
A parancsnokság szervezési állománytábla szerinti létszáma 59 fő, ebből betöltött 57 
(54 hivatásos, 3 közalkalmazott). 
Az állomány fiatal, az átlagéletkor 34,7. 
 
Létszám helyzet: 


 
 2010-ben 3 fő vonult nyugállományba: 
 Jakab Mihály tű. alez. a törvény erejénél fogva, a felső korhatár elérésével. Szűcs 
Károly tű. zls. és Macskin Sándor tű. ftőrm. hivatásos szolgálatra való alkalmatlanság 
miatt. 
 
 







Állományba került:  
 
Hivatásos állományba került 3 fő. 2 fő a polgári életből Molnár Tamás és Veres Zsolt, 
közalkalmazotti státuszból áthelyezéssel Homoki Attila.  
 
Közalkalmazotti státuszba került: Vasváriné Vig Mónika ügyviteli alkalmazott és 
Zsombok János TAP főelőadó. 
 
Képzés:  
 
Az alapfokú tanfolyamot 1 fő eredményesen elvégezte (Tatár Sándor) 2010 
szeptemberében 3 fő kezdte el az alapfokú tűzoltó tanfolyamot és ez év januárjában 
eredményesen el is végezték. 
 
Középfokú szakmai tanulmányait (tűzoltó technikus) szeptembertől 1 fő végzi: Sallai 
László. 
 
Felsőfokú állami és szakmai tanulmányait 2010 szeptemberében kezdte meg Nagy 
Krisztián tű. zls. Vele tanulmányi szerződést kötöttünk. Hollósi Károly 2010 
júniusában szerzett felsőfokú szakmai végzettséget a KOK tűzoltás szervező szakán.  
Szentesi Sándor tű. őrgy. az osztályvezetői beosztásához előírt rendészeti 
szakvizsgát 2010 szeptemberében szerezte meg. 
Munkavédelmi vizsgát tett 1 fő.  
 
Fegyelmi helyzet: 2010-ben nem volt fegyelmi eljárás. 1 fő ellen méltatlansági eljárás 
indult, jelenleg a büntető eljárás befejezéséig fel van függesztve.   
 
Járandóságok és elismerések:   
 
A soros járandóságokat mindenki időben megkapta. 
A soros járandóságokon felül parancsnoki jutalomban részesült 30 fő 2 alkalommal. 
Soron kívüli előléptetésben részesült Hajdú Sándor tű. ftőrm. Előresorolásban 
részesült Vámos Attila tű. ftőrm. 
Szolgálati jelet kapott X év után Sáfián Imre és Mészáros István, 15 éves tű. 
szolgálatért jutalmat kapott Mészáros Lajos, Deák Zoltán, Macskin Sándor, 25 éves 
tű. szolgálatért jutalmat kapott Vida Sándor. Jubileumi jutalomban részesült 35 év 
után Macskin Sándor. Seres Gábor 50 éves születésnapja alkalmából 
tárgyjutalomban részesült.  
 
2010. szeptember 19-ei hatállyal kinevezett parancsnok Túri János tű. szds. úr, 
megüresedett szolgálatparancsnoki helyére került Deák Zoltán, aki soron kívül tű. 
főhadnaggyá lett előléptetve.  
 
A fizikai állóképesség felmérések és az azt megelőző időszakos egészségügyi 
alkalmassági vizsgálatok végrehajtásra kerülnek. 
  
2010. június 2-től 12-ig az állományból 3x6 főnek kellett vonulnia a Borsod-Abaúj –
Zemplén megyében folyó árvíz védekezési munkálatokhoz. Csaknem a teljes 
állomány önként vállalkozott a feladatra, közülük 18 fő vett részt a védekezési 
munkálatokban, akik helytállásukról tettek bizonyságot. 







 
Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység: 


 


Vonulások alakulásának száma:     


 


A statisztikai táblázatok egyértelműen mutatják, hogy a vonulások száma évente 
elég magas (300 és 400 között van) bizonyos ingadozás tapasztalható.  


10 évet vizsgálva a legtöbb vonulás 2010 évben volt: 477 eset. 


A tűzesetek száma a 2009 évhez képeset 113-ról 58 esetre csökkent. Legkevesebb 
2010 évben volt, ezt nagyban befolyásolta az, hogy az elmúlt év az átlagosnál 
csapadékosabb volt, valamint a korábbi évek hatósági intézkedésének 
következtében kevesebb volt a tarló, avarégetések száma.  


A műszaki mentések száma 2009 évhez képest szinte duplájára növekedett: 147-ről 
335–re.  10 évre visszamenőleg a legtöbb esetszám.  


A műszaki mentések tekintetében elmondható, hogy 2010 év augusztus hónapban 
igen sok esetben vonultunk elemi csapás, viharkár elhárítására (118 esetben), míg 
január és december hónapokban történt a legtöbb közlekedési baleset (10-10).   


Az év során közlekedési balesetben 8 fő könnyebben, 5 fő súlyosan sérült meg, míg 
4 fő elhalálozott.  


Tűzeset során 2 fő elhalálozott, 7 fő könnyű, illetve súlyos sérülést szenvedett.   


 


Riasztási fokozatok: A káreset fölszámolása a legtöbb esetben I-es riasztási 
fokozattal történt. Az alábbi táblázat tartalmazza a riasztási fokozatok számát.  


I. I.K II. II.K III. III.K IV. IV.K. V. V.K. 


434 18 6 14 - 2 - - - - 


  


Beavatkozások tapasztalatai: Elmondható, hogy a készenléti állomány az ide 
vonatkozó szabályzókat ismeri és azokat káreset fölszámolása során jól alkalmazza.   


 A káresemény fölszámolása során több esetben társszervek is közreműködnek 
(rendőrség, mentők stb.) El kell mondani, hogy a társszervekkel a kialakult 
kapcsolatunk jól működik, kölcsönösen tudjuk egymás munkáját segíteni.  


 


Legjelentősebb káreset 


 


Műszaki mentés: 2010. 01. 06. Körösladány külterület, 7 tonna pb gázt szállító 
gépjármű tért le az úttestről és borult az oldalára.  


Tűzeset: 2010. 02.17-én Dévaványa Kisújszállási út raklapüzem tüze III.k. 


Szárítótűz: 6 esetben történt. 


Lakóháztűz: 18 esetben volt.  







Gyakorlatok tapasztalatai: Az előírt begyakorló és ellenőrző gyakorlatok megtartásra 
kerültek. A gyakorlatok során több esetben a Szeghalmi egységen kívül részt vettek 
a Füzesgyarmat ÖTE egységei is.  A gyakorlatokat az ellenőrző elöljáró 
megfelelőnek értékelte, egy esetben kellett a gyakorlatot megismételni.  


Továbbképzések tapasztalatai: A továbbképzések az éves tervnek megfelelően 
lettek megtartva. A KRESZ és az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatására külső 
oktatókat kértünk föl. A műszaki mentőbázisok működésével kapcsolatos oktatást 
szerveztünk a szolgálatparancsnokok és helyetteseik részére Debrecenbe.  


Az oktatások során külön kiemelt figyelemmel kezeltük a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos beavatkozások szabályait. A készenléti állomány tagjai a továbbképzés 
során több esetben is írásban lettek számon kérve.   


 


A továbbképzéssel, valamint a szolgálat ellátásával kapcsolatos okmányok vezetése 
rendszeresen megtörtént, ezen a területen hiányosság nem volt. 


 


Szerek, felszerelések, védőeszközök  


 


Megállapítható, hogy az alapvető tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásához 
a megfelelő technikai felszereltséggel rendelkezünk, bár a gépjárműveink 
korosodnak. Legfiatalabb gépjárművünk is 11 éves.  


Igyekszünk az állapotuk megőrzését megtartani. Későbbiekben elengedhetetlen egy 
új gépjárműfecskendő beszerzése.  


TATRA gépjárműfecskendőnk 2010 évben korlátozottan megfelelő minősítést kapott.  


A készenléti állomány megfelelő számú és minőségű egyéni védőfelszereléssel 
rendelkezik. Mindenki a legmodernebb védősisakkal, mászó övvel, védőcsizmával, 
gyakorlóruhával rendelkezik. Ezeknek a felszereléseknek, illetve ruháknak a pótlása 
folyamatosan megtörtént. 


A szakfelszerelések felülvizsgálata folyamatosan megtörtént, bár igen nagy anyagi 
terhet jelent.  


 
 
Tűzmegelőzési tevékenység 
 
 
    A tűzmegelőzési munkánk hatósági, szakhatósági és tűzvédelmi felvilágosító 
területet foglalja magában. A 2009 évben hatályossá vált jogszabályoknak 
köszönhetően /358/2008.(XII.31.),362/2008.XII. Korm. rend. 193/2009. (IX.15.) 
Korm. rend. 210/2009. IX. 29.) Korm. rend. 261/2009. (XI.26.) Korm. rend. stb/ 
elmúlt évi tevékenységünket jelentősen befolyásolta. Az éves statisztikai számok a 
hatósági tevékenységek felé történő elmozdulást mutatnak. 
 
 
 
 
 







Szakhatósági tevékenység:        
 
 A korábbi nagyszámú szakhatósági közreműködési kör szűkült, 2009 évben 233 
esetben, míg 2010 évben 126 esetben adtunk ki szakhatósági állásfoglalást építési, 
működési, telepengedélyezési ügyekben. 
Jelentősen lecsökkent az üzletek működési engedélyezéséhez kiadott szakhatósági 
állásfoglalásaink száma 2009 évben 70 esetben, míg 2010 évben 4 esetben adtunk 
ki.  
Hasonlóan csökkent az építési engedélyezés, használatbavételi, illetve 
fennmaradási ügyekben kiadott szakhatósági állásfoglalásaink száma 123- ról 77-re, 
melyet valószínűleg a nem csak jogszabály szakhatósági kijelölési körének a 
változása okozta, hanem a jelenlegi gazdasági válság másodlagos hatásaként 
jelentkező beruházások, beadott pályázatok számának csökkenése is. 
Az egyéb szakhatósági ügyek száma (pl. szociális gondoskodást nyújtó intézmény 
működési engedélyezésében való szakhatósági közreműködés) 2010 évre az azt 
megelőző évhez viszonyítva 25-ről 39-re nőtt. 
Hatáskörünkbe utalt 4 esetben (az elmúlt évekhez hasonlóan) eltérési engedélyt 
adtunk ki. 
  
 
Tűzvédelmi hatósági tevékenység:   
 
 
A szakhatósági ügyek számának csökkenésével párhuzamosan nőtt hatósági 
ellenőrzéseink (átfogó, cél, utó) száma. 2009 évben 62, míg 2010 évben 91 
ellenőrzést tartottunk. A jogszabályi előírások alapján működési nyilvántartásba 
vétellel kapcsolatban 14, míg a telepengedélyezéssel kapcsolatban 9 esetben 
tartottunk hatósági ellenőrzéseket. 
 
 
 A hatósági ellenőrzéseink eredményeként alkalmazott szankciók tűzvédelmi 
kötelezés 2009 és 2010 évek viszonylatában 1-ről 27-re nőtt, míg helyszíni bírságot 
a korábbi 2 esethez képest 5 esetben szabtunk ki. Szabálysértési eljárásunk 2010 
évben 2 esetben, tűzvédelmi bírságot pedig 1 esetben kezdeményeztünk, 2009 
évben nem volt szabálysértési eljárás, sem tűzvédelmi bírság kiszabása sem. A 
hatósági felhívással 63 esetben éltünk, szemben a megelőző év 33 esetével. 
Az elmúlt évben 6 (2009-ben 5) esetben adtunk ki automata tűzjelző berendezés 
létesítésére, 5 (2009-ben 2) esetben használatbavételére engedélyt. Automata 
tűzoltó berendezés létesítésére és használatba vételére elmúlt évben sor nem 
került. 
 
Tűzvizsgálat 
 
Parancsnokságunk állományából továbbra is 3 fő rendelkezik tűzvizsgálati 
jogosultsággal. További 1 fő beiskolázása megtörtént 2011. év márciusában.   
 A tűzvizsgálati eljárásaink számának csökkenése tovább tartott 2009. évben 9, míg 
2010. évben 5 esetben kellett vizsgálnunk. Az év végi jogszabályi változás (4/2010. 
(XI.25.) BM rendelet) még tűzvizsgálati eljárások számára hatással nem volt.  
 Az új szabályozásnak megfelelően tűzvizsgálati ügyelet bevetésre került sor 2010. 
december 20-tól. 







 
Tájékoztatási és propaganda tevékenység 
 
   A tűzvédelmi tájékoztató és propagandamunkánkat anyagi lehetőségeinket 
figyelembe véve úgy állítjuk össze, hogy munkánkkal eljussunk a társadalom lehető 
legszélesebb rétegeihez. A vonatkozó jogszabályok betartása érdekében célzott 
csoportokhoz (aratási munkákat végző, gazdálkodók) felhívásokat küldtünk. 
 Rendszeres laktanya-látogatásokat szerveztünk óvodások, és általános iskolások 
részére. 2010 évben 10 csoportot fogadtunk, részükre előadást, bemutatót tartottunk. 
Négy alkalommal vettünk részt települési rendezvényeken (falunap stb.) technikai 
bemutatókkal, tűzoltási és mentési gyakorlattal. 
 
A tűzmegelőzési tevékenység 2010. évi statisztikája mellékelve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2011. május 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


          Túri János 
tűzoltó százados 


parancsnok 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2011. május 30-i ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2009. évben az Új Magyarország 


Fejlesztési Terv Dél-alföldi Regionális Operatív Program „Belterületi csapadék és 


belvízelvezetés” című DAOP-5.2.1/A-09-2009 azonosítószámú pályázati kiírásra. 


A pályázat támogatásban részesült 2010. április 28-án kelt Támogató levél értelmében 


Önkormányzatunk 82.769.553,- Ft összegű támogatást nyert a „Szeleskerti főgyűjtőcsatorna 


rekonstrukciója I. ütem” tárgyú DAOP-5.2.1/A-09-2009-0039 azonosítószámú pályázatával.  


A pályázat 90 % -os támogatási intenzitású, az önerő összege 9.196.617,- Ft.  


2011. április 22-én megjelent a belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM rendelete az 


önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi 


támogatásának rendjéről. 


A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében  EU Önerõ Alap támogatás igényelhetõ európai  


uniós  forrásokból  elnyert  támogatás  iránt  a 2007–2013  programozási idõszakra a (2) 


bekezdés szerinti célok megvalósítása érdekében benyújtott és nyertes önkormányzati, 


fejlesztési célú pályázatokhoz  szükséges  saját  forrás  kiegészítéséhez,  amennyiben  az  


uniós  forrásról  szóló  támogatói  döntés a 2010. évben vagy azt követõen született meg. 


A rendelet 2. §. (2) aa) pontja szint vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési infrastuktúrális 


fejlesztésekhez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez is benyújtható támogatási 


igény.  


Fentiek alapján javaslom az alábbi Határozati javaslat elfogadását. 


Határozati javaslat: 


Nyújtsuk be pályázatunkat az EU Önerő Alap támogatására, „Szeleskerti főgyűjtőcsatorna 


rekonstrukciója I. ütem” tárgyú pályázathoz önerő kiegészítésére 60 %-os, 5.517.970,- Ft 


támogatási igénnyel. 


 


Határidő: 2011. június 15. 


Felelős: Macsári József polgármester 


 
Szeghalom, 2011. május 19. 
 
        Macsári József 
        polgármester 
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