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Előterjesztés  
 


a Képviselő-testület 2014. június 24-i ülésére 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013. január 1-én hatályba lépett rendelkezés szerint az új önkormányzati törvény (2011.évi 
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól; Mötv.) 81.§ (3) bek. f) pontja szerint 
a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Jelen 
előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szól. 
 
A magyar közigazgatásban, így Hivatalunk esetében is a legjelentősebb változás a járási 
hivatalok 2013. január 1-i létrejötte volt. 
 
Az okmányiroda és a Városi Gyámhivatal teljes hatásköre az újonnan létrejövő Békés Megyei 
Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatalához került. A szociális és gyámhatósági hatáskörök 
részben maradtak jegyzői hatáskörben (pl. egyes szociális ellátások, óvodáztatási támogatás), 
részben a Járási Hivatal kapta meg (pl. ápolási díj, egyes közgyógyellátások, védelembe vétel) 
Az év elején ez az ügyfelek számára okozott kisebb kényelmetlenséget, de ezek gyorsan 
megszűntek. 
A hatáskörök átadása a nagyszámú iratanyag átadásával is járt. Ezek rendben megtörténtek. 
Ami még megoldásra vár az az, hogy a járáshoz átkerült ügyek lezárt iratainak tárolása 
Hivatalunk kötelezettsége maradt. Amennyiben a Járási Hivatal meg tudja oldani az 
irattározást, úgy jelentős hely fog felszabadulni nálunk. 
A gyámhivatal fizikailag is átköltözött a Járási Hivatal épületébe. Az okmányiroda a 
szükséges infrastruktúra kialakításáig a kormánymegbízottal kötött megállapodás alapján 
egyelőre marad hivatalunk épületében. A Kormányhivatal ingyenes használati joggal bír, a 
rezsiköltség a földszinti irodák tekintetében megoszlik.  
A Járási Hivatal vezetőjével korrekt és jó együttműködést alakítottunk ki, a felmerülő 
problémákat mindig sikerült ennek jegyében megoldani. (pl. karbantartás, eltérő 
ügyfélfogadási idő) A két hivatal munkatársai közötti munkakapcsolat is kiváló és 
zökkenőmentes. 
Az okmányiroda és a gyámhivatal távozása után a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 
módosítása megtörtént. 
 
Általánosságban kijelenthető, hogy a Polgármesteri Hivatal alapvető teendői: 
 


- Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez: a képviselő-testülethez, bizottságokhoz 
kapcsolódó adminisztratív feladatokat, segíti a képviselők munkáját 


- Előkészíti és végrehajtja az önkormányzat szerveinek döntéseit a polgármester 
irányítása mellett 


- Előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik ezek végrehajtásáról. 
 


 







 
Személyi feltételek 
 
2012-ben – a jegyzőt is beleértve – 34 fő köztisztviselő, 15 fő Munka Törvénykönyve alá 
tartozó munkavállaló és 1 fő közalkalmazott dolgozott a hivatalban.  
Az elmúlt évben 1 fő nyugdíjazására került sor, a nőket megillető 40 éves szolgálati viszonyra 
tekintettel vonult nyugdíjba az egyetlen közalkalmazottunk.  
A gyámhivatal munkatársai (3 fő), az okmányiroda munkatársai (3 fő) és egy fő szociális 
ügyintéző 2013. január 1-én áthelyezésre kerültek a járási hivatalhoz.  
2013. január 1-től jelentősen átalakult a polgármesteri hivatal finanszírozása, ami azt jelenti, 
hogy a költségvetési törvény meghatározza a lakosságszám függvényében, hány 
köztisztviselő bérét fizeti az állam. 2013-ban ez 29 fő volt. 2013. december 31-én a 
köztisztviselői létszám 29 volt. 
Fegyelmi eljárás 2013-ban sem volt. 
 
Tárgyi feltételek 
 
A Polgármesteri Hivatal a valamikor irodaháznak épült épületben működik. Az épület 44 
éves, felújítására nem került sor. Bátran kijelenthetjük, hogy rendkívül elavult, üzemeltetése 
energiapazarló. A fűtési rendszer, a villanyvezetékek, a vízvezetékek több évtizedesek, 
működésük napi fennakadásokat okoz. A dugulások rendszeresek. A klímaberendezés 
manapság már nem luxus. Az elavult hálózat ellenére a szerverszoba klimatizálását 
megoldottuk. Nyáron rendszeresen állnak le számítógépeink a hőség miatt. Az 1969-ben 
lerakott burkolat is több helyen balesetveszélyes. Megoldást pályázati úton próbálunk találni, 
eddig sikertelenül. Az akadálymentesítés is csak a földszinten megoldott. 
A Hivatal rendelkezik irodatöbblettel, ezek hasznosítva vannak. 
Az elmúlt évben sorra romlottak el a fénymásoló és nyomtató berendezések, ezek cseréje 
sürgető lett. Ezért 2013-ban sikerült új és korszerű, energiatakarékos és a felhasználást 
kontroláló rendszert kiépíteni. 
Tekintettel arra, hogy egyre több munka kötelezően on-line módon végezhető, az informatikai 
fejlesztés is létkérdés. 
 
Az önkormányzat működése számokban 
 
2013-ban 16 testületi ülés volt, az SZMSZ szerint 10 a kötelező. 
Rendeletalkotásra 21 esetben került sor. Ezek között több olyan van, ami teljesen új: pl. 
költségvetésről, zárszámadásról, az Önkormányzat saját halottjáról, a behajthatatlan 
követelésekről; míg a szociális rendelet, a lakásrendelet, a vagyonrendelet többször is 
módosításra került. Az önkormányzati rendelet előkészítése, kidolgozása mindig nagy 
szakmai kihívás. Rendeletalkotásaink kapcsán a Kormányhivataltól törvényességi észrevétel 
nem érkezett. 
A meghozott határozatok száma: 164. Ezek törvényességi felügyelet kapcsán egy típushibánk 
volt: a bizottsági jegyzőkönyveket nem minden esetben 2 bizottsági tag írta alá.  
A bizottsági ülések minden testületi ülés előtt megtörténtek, illetve sokszor ettől függetlenül is 
üléseztek bizottságaink, hatáskörüket gyakorolva. 
Az önkormányzati bizottságokon túl működtettük a Közbeszerzési Bizottságot is. 
 
Államigazgatási, hatósági ügyek statisztikája 
 
A mellékelt hatósági statisztika beszédes számokat takar. 







Az I. számú lap mutatja az iktatott ügyeket. Eszerint a főszám (= ügyek száma) a 2012-es 
10.159-ről 9768-ra csökkent. Tekintettel arra, hogy a gyámhatósági és szociális ügyek egy 
része a járási hivatalhoz került, a csökkenés indokolt. Ugyanakkor a csökkenés csak 
látszólagos, hiszen a mintegy 400 iratnyi különbségnél sokkal több volt az elkerült ügyek 
száma.  Az alszámra iktatás azt mutatja, hogy a közel 10.000 ügyiratban összesen 9089 
intézkedés, döntés, környezettanulmány stb. szerepel. Itt már jobban kimutathatóak a járáshoz 
került ügyek alszámainak csökkenése, ami 2012-ben mintegy 19.000 volt. 
A II/1. lap az államigazgatási ügyekben hozott döntéseket számszerűsíti. Látható az 
összefüggés, hogy a legnagyobb számú ügyekben született a legtöbb döntés is. Természetesen 
előfordul, hogy egy ügyben több döntés (határozat vagy végzés) is születik. (pl. adóügyek, 
gyámügyek) Az összesen 7.241 döntés esetén a fellebbezések száma szinte elenyésző: 0,04 %, 
vagyis 3 db. Valamennyi határozatunkat helybenhagyta a másodfokú hatóság (2 építésügy, 1 
szociális ügy). Erre a statisztikára büszkék lehetünk. 
A II/2. tábla az önkormányzati hatósági ügyek statisztikáját mutatja. Ezekben a döntést a 
polgármester és a bizottságok hozták (elsöprő többséggel segélyezés, majd 
közterülethasználat, kezelői hozzájárulás stb.) Ezen döntések száma jelentősen nőtt: 1530-ról 
2.266-ra. Fellebbezésre, ami a testület elbírálásába tartozik, 1 szociális ügyben került sor, a 
testület helybenhagyta az elsőfokú határozatot. 
 
Az egyes hatósági ügyek legfontosabb jellemzői: 
 
 


- Szociális ügyek: 
 


- 2013. évi egyszeri ellátások listája 
-  
-  


Megnevezés Fő Összeg 


Átmeneti segély 211 1.472.222 Ft. 


Rgyk. pénzbeli támogatás 622 6.739.600 Ft. 


Főiskolai hallgatók támogatása 67 670.000 Ft. 


Fűtés 0 0 Ft. 


Hulladékszállítás 116                                          0 Ft. 


Köztemetés 4 560.062 Ft. 


Közlekedési támogatás 0 0 Ft. 


Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 57 290.000 Ft. 


Temetési segély 31 730.000 Ft. 
65 év felettiek karácsonyi 
utalványa 1422 2.844.000 Ft. 


Bursa Hungarica ösztöndíj 4 200.000 Ft. 


Újszülöttek támogatása 57 885.000 Ft. 







HPV 21 620.100 Ft 


Összesen: 2.612 15.010.984 Ft. 
-  


- 2013. évi rendszeres ellátások listája 
-  
-  


Megnevezés Esetszám Tényleges fő Összeg 


Foglalkoztatást helyettesítő tám. 3.322 606 68.818.295 Ft. 


Rendszeres szoc. segély /eg.kár./ 79 7 1.208.680 Ft. 


Rendszeres szoc. segély /55+/ 0 0 0 Ft. 


RSZS nyugdíjkorhatárt eléri 5 
éven belül 141 18 3.729.860 Ft 


RSZS Foglalkoztatási mentesség 153 15 3.672.665 Ft. 


Ápolási díj 0 0 0 Ft. 


Időskorúak járadéka 0 0 0 Ft. 


Lakásfenntartási támogatás 7.688 767 31.196.900 Ft. 


Közgyógy /méltányos/ 5 5 154.026 Ft. 


Tartásdíj 12 2 60.000 Ft. 


Összesen: 11.400 1.420 108.840.426 Ft. 


 
2012-ben sok kritikát kaptunk abban a tekintetben, hogy nem osztottunk csomagot. Az erre 
irányuló igényt figyelembe véve 2013-ban az alábbiak kerültek kiosztásra: 
 
115 család részére: élelmiszer és paplan 
110 család részére: 5 q tüzifa 
75 család részére: ruhaadomány 
72 gyermek részére: tartós élelmiszer 
65 gyermek részére: szociális nyári étkeztetés (állami finanszírozás) 
30 gyermek részére szerveztük meg a Raiffeiesen Bank által biztosított étkezést június 20-tól 
december 31-ig 
 
A szociális területen igen nagy az ügyfélforgalom, ügyintézőnk nagy leterheléssel dolgoznak. 
 
Anyakönyvezés 
 
 
Szeghalmi anyakönyvek 2013. évi záró folyószáma:  
  







- Élve születés: 0 
- Házasság: 37 
- Halálozás: 169 
- Bejegyzett élettársi kapcsolat: 0 


 
 
Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat és másolat kiadása (kérelem, 
eseményrögzítés alkalmával) száma: 415 db. 
Anyakönyvi adatváltozások (haláleset, házassági névmódosítás, válás): 197 
Apai elismerő jegyzőkönyvek: 36 
Állampolgársági kérelmek, és eskütételek: 8 
Névadó ünnepségek: 4 
Szép korú köszöntése: 3 
 
 
Az anyakönyvezés nagy reformja 2014. július 1-től következik be. Bevezetésre kerül az 
elektronikus anyakönyvezés, ami nagy erőpróba elé állítja munkatársainkat, elsősorban a 
korábbi, manuális anyakönyvek feltöltésével. 


 
 
 


- Adóügyek 
 
Adónemek: építményadó, helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, gépjárműadó, késedelmi 
pótlék, bírság, egyéb bevétel, idegen bevétel, talajterhelési díj, államigazgatási illeték. 
 


Bevételek alakulása 2013. évben 
 


Adónem  Adómérték         


Adózók 
száma     


fő Kv-i előirányzat         Ft. 
 Adóbevétel       


Ft. 


Építményadó 140-Ft/m2 1353 17 000 000- 17 469 105- 


Iparűzési adó   adóalap 2%-a 885 250 000 000- 315 729 446- 


Gépjárműadó   2400 
     


30 000 000.-  
30 406 079.- 
45 609 118.- 


Összesen     297 000 000- 363 604 630- 
 
Építményadó mértéke az előző évekhez viszonyítva nem változott, a bevétel minimálisan a 
tervadatok felett alakult.  
Az iparűzési adó mértéke 2013.01.01.-től 1.8%-ról, 2%-ra emelkedet, (ami a törvényi 
maximumon van) és magával hozta a bevétel arányos növekedését is, amit még sikerült a 
behajtási tevékenységnek köszönhetően tovább emelni. 







2013-tól az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között megosztásra került 
egyebek mellett a gépjárműadóból származó bevétel is. A beszedett adó 40%-a az 
Önkormányzatokat illette meg, 60%-a átutalásra került az Államkincstár részére. 
Gépjárműadó megvalósulása az előző évhez képest minimális javulást hozott.  
A súlyos mozgáskorlátozott gépjárműadó-mentességek száma – a törvényi változások 
következtében – a töredékére szorult vissza és csekély összeggel segítette az adóbevétel 
megvalósulását. 
A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó összege tárgy évben 1 265 000-Ft+ állami támogatás, 
mely alapot szolgáltathat az esetleges pályázatokon való részvételhez, kiadványok 
megjelentetéséhez. 
2013. évben 347 db adó- érték bizonyítvány, valamint 151 db adóigazolás, összesen 498 db 
hatósági bizonyítvány került kiállításra. 
Önálló határozatok száma 2233 db, végzések száma 170 db. 
A Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Nyilvántartási Osztályát 330 fő 
adózó adatainak megkérésével kerestük meg. A végrehajtás folyamán 3220 db felszólítást 
küldtünk ki az adózóknak, 250 db inkasszó, 166 munkabérletiltás került kiadásra. 
Az idegen adó behajtása végett 835 fő felszólítására, és intézkedésre került sor. Jelentős 
mértékű – mind esetszám, mind pénzösszeg tekintetében – növekedés következett be az adók 
módjára történő behajtások tekintetében. (közigazgatási bírság, szemétszállítási díjhátralék)  
Az illetékbevételek továbbutalásra kerülnek az Államkincstár részére, a talajterhelési díjak 
pedig a környezetvédelmi alap számláját növelik. 
 
 
Városüzemeltetés 
 
Jelentős beruházásaink az alábbiak voltak: 
 


- Körösladány-Szeghalom kerékpárút (361.873.721 Ft) 
- Víztorony III. ütem (17.125.265 Ft) 
- Újtelep Óvoda fűtéskorszerűsítés (2.957.256 Ft) 
- Tildy u. 17. („szálloda”) homlokzat felújítás (7.887.712 Ft) 
- Útépítés: VIII-X. utcák (20.450.000 Ft) 
- Járdaépítés: II. utca, Kazinczy, Kolozsvári utcák (4.500.000 Ft) 
- Sétakert utcabútorok (892.000 Ft) 
- Érmellék utca korrekció (4.800.000 Ft) 


 
Különös gondot fordítunk a település tisztaságára, rendezett képének biztosítására.  Sok 
pozitív visszajelzést kapunk arról, hogy Szeghalom tiszta és ápolt település. A 
közmunkaprogram keretében tudunk erről gondoskodni. (A közmunkaprogram önálló testületi 
napirend lesz az ősz folyamán.) A beruházásaink szintén önálló napirendet képeznek majd 
októberben. 
 
A Startmunka keretében az alábbiakat oldottuk meg: 
 


1. Belvízelvezetés kapcsán márciustól decemberig 126 főt alkalmaztunk. 570 fm zárt 
csapadékvíz csatorna épült meg. Megvalósult a szeleskerti lecsapoló csatorna gépi 
iszaptalanítása. Belterületen 73 km, külterületen 20 km csatorna iszaptalanítása, 
gaztalanítása, cserjézése történt meg. 







2. Belterületi közúthálózat javítása során összesességében 32 főt foglalkoztattunk. 
(10.000 m2 út takarítása, útburkolati jelek festése 2 alkalommal, patkák nyesése, 
kátyúzás, havonta 54.000 m2 kaszálása) 


3. Illegális hulladék felszámolása során 27 fő dolgozott. (bevezető utak szemetjeinek 
szedése folyamatosan, Töviskesben illegális hulladéklerakó felszámolása, zsákolása, 
elszállítása folyamatosan) 


4. A mezőgazdaságban 15 főt foglalkoztattunk. Megtermeltek 2104 kg uborkát, 2266 kg 
hagymát, 42 kg paprikát, 1099 kg paradicsomot, 71 q burgonyát. Ezek kedvezményes 
áron történő értékesítése a gyermekélelmezés számára történt. De pl. az át nem vett 
burgonyát rászorulók részére adományoztuk. 


A téli közfoglalkoztatás során alapkompetencia képzésben 59 fő, konyhai kisegítő és 
hulladékgyűjtő, szállító képzésben 20 fő vett részt. 
 
A Start és a közmunkaprogramok rendkívül nagy adminisztrációval járnak. 
 
Pénzügyi Iroda 
 
A Pénzügyi Iroda hatósági tevékenységet nem végez. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
ne lenne kellőképpen leterhelve. 
Az év folyamán elkészült az előző évi zárszámadás, az éves, féléves és negyedéves 
beszámoló, az ez évi költségvetés. Több alkalommal módosítani kellett a költségvetési 
rendeletet. 
 
Nagy hangsúlyt kapott a bérlakásokkal kapcsolatban lévő kintlévőségek behajtása, illetve a 
lakásügyi hatósággal való együttműködés keretében a hátralékosok felszólítása. 
 
 
 
 
Önkormányzat  TATIGAZD EPER Összesen  
Szállítói számlák  1532 1679 3211  
Vevői számlák KO /ÖK 305 412 2239  


 LB / ÖLB 746 727   
 KP 20 29   


Könyvelési tételek Bank 10678 9319 29793  
 Pénztár   969   
 Egyéb  8827   
      
      


Hivatal  TATIGAZD EPER Összesen  
Szállítói számlák  514 553 1067  
Vevői számlák KU / HK 19 22 160  


 KP 51 68   
Könyvelési tételek Bank 3573 958 8282  


 Pénztár   471   
 Egyéb  3280   
      
      







      
Óvoda  TATIGAZD EPER Összesen  
Szállítói számlák  260 292 552  
Vevői számlák KP 0 0 0  
Könyvelési tételek Bank 1050 367 2351  


 Pénztár   161   
 Egyéb  773   
      
      
      


Könyvtár  TATIGAZD EPER Összesen  
Szállítói számlák  203 212 415  
Vevői számlák KP 0 0 0  
Könyvelési tételek Bank 892 267 1913  


 Pénztár   128   
 Egyéb  626   
      
      
      


Kisebbség  TATIGAZD EPER Összesen  
Szállítói számlák  16 19 35  
Vevői számlák KP 0 0 0  
Könyvelési tételek Bank 73 28 177  


 Pénztár   33   
 Egyéb  43   
      
      
      


Szállítói számlák 5 280     


Vevői számlák 2 399     


Könyvelési tételek 42 516  
 
 


 


   


A pénztár ügyfélforgalma jelentős. 
 
Ellenőrzések 
 
A tavalyi évben több felügyeleti ellenőrzés részesei voltunk. 
A belső ellenőrzés tapasztalatait a Pénzügy Bizottság elé tártuk. 
 
A 2013-ban történt ellenőrzések a 2. számú mellékletben találhatók. 
 
Célunk, hogy folyamaton képezve magunkat, jól felkészülten, határozottan, ugyanakkor 
emberséggel és empátiával járjunk el az ügyfelekkel és ilyen szellemben segítsük a 
Polgármester, a Képviselő-testület, a Nemzetiség Önkormányzat és a Bizottságok munkáját. 
 
 
 







 
 
 
 
… /2014. (VI. 30.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja. 
 
 
 
Szeghalom, 2014. június 18. 
 
 
 
 
  


 
 
 
 


                                                                          Dr. Pénzely Erika 
                                                                           jegyző 





		Összeg

		Átmeneti segély



		Fő

		Megnevezés






 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
_________        _______________________  


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


M E G H Í V Ó 
384-7/2014. 


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


2014. június 30-án (hétfőn) 16.00 órára 
összehívom. 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozóterme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.)  


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
Napirend: 


2./ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szeghalmi kirendeltségének tájékoztatója 
3./ Polgármesteri Hivatal 2013. évi beszámolója 
4./ Rendeletalkotás az igazgatási szünetről 
5./ Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása 
6./ Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
7./ A 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoport számának meghatározása 
8./ Töviskesi Agrár Kft. kérelmének elbírálása 
9./ Layer Kft. kérelmének elbírálása 
10./ Helvécia Protein Trade Kft. kérelmének elbírálása 
11./ Döntés parkolók építéséről 
12./ Döntés a „Szeghalom, Széchenyi u. 1. sz. alatt lévő és a Szeghalom, Dózsa u. 1-3. és 5-7 sz. 
mögött lévő területen parkolók építés” közbeszerzésre kiírt pályázat nyertesének megállapításáról 
13./ Döntés a „Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése” közbeszerzésre kiírt pályázat 
nyertesének megállapításáról 
14./ Alapító Okirat módosítások (később kerül kiosztásra) 
15./ Maróthy Györgyné intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése és 
pályázat kiírása (később kerül kiosztásra) 
16./Ingatlan vásárlás kezdeményezése 
17./Bejelentések 


- Pro Urbe és Díszpolgári kitüntetés elbírálása 
Zárt ülés: 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 


Szeghalom, 2014. június 19. 
Tisztelettel: 


                Macsári József 








Kelt: 2014.01.29


az adatszolgáltatást jóváhagyó személy neve, beosztása
VALASTYÁNNÉ GYŐRI PIROSKA, ALJEGYZŐ


Adatszolgáltatók a helyi önkormányzatok


Küldendő:                                                                                            
az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal által megadott e-mail címre


Beérkezési határidő: 2014. január 31.


Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! Az 
adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 


adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!


Adatszolgáltató címe:
5520 SZEGHALOM SZABADSÁG TÉR 4-8


Adatszolgáltató statisztikai 
számjele:


Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium


Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és 
adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti 1229. 


nyilvántartási számú, évenkénti adatgyűjtés a hatósági statisztikáról


Adatszolgáltató neve: SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


15725314-8411-04


Adatszolgáltató vezetőjének neve:
VALASTYÁNNÉ GYŐRI PIROSKA (ALJEGYZŐ)


Kapcsolattartó neve, beosztása, 
telefonszáma, e-mail címe: JÓNÁS KÁROLYNÉ (ÜGYKEZELŐ) TEL.:66-371-611/34





		előlap






 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2014. június 30-i ülésére  
 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzata elkészült.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a Szeghalom Város Önkormányzat 
Intézményműködtető Központja Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 


 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szeghalom Város 
Önkormányzat Intézményműködtető Központja Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint.  
Felelős: 
 


Macsári József polgármester  


 
Szeghalom, 2014. június 17.  
 
 
 
 


Macsári József  
  polgármester 


 
 













 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2014. június 30-i ülésére  
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó 
meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Mikéné Erdei Erika, a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-
testülethez, hogy a gyermekek létszáma alapján (2014. szeptember 1-től 254 fő, 2015. január 1-től 
+6 fő) a 2014/2015-es nevelési év vonatkozásában a csoportok számát az alábbiak szerint 
szíveskedjenek jóváhagyni: 
 
Az Óvodai csoportok száma összesen: 12  


Petőfi úti telephely:  5 csoport  
Fáy úti telephely:  4 csoport 
Újtelepi telephely:  3 csoport 


 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, 2014/2015-es nevelési évre vonatkozóan az óvodai csoportok 
számát a fentiek szerint határozzák meg. 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján az óvodai csoportok számát a 2014/2015-es nevelési 
évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Az Óvodai csoportok száma összesen: 12  


Petőfi úti telephely:  5 csoport  
Fáy úti telephely:  4 csoport 
Újtelepi telephely:  3 csoport 


 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős:
 


 Macsári József polgármester  


Szeghalom, 2014. június 17.  
 
Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 
 
 


Macsári József  

















________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600 1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: szociroda@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1200 1300-1600 


  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
Előterjesztés  


a Képviselő-testület 2014.június 30-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Az államháztartás számviteléről szóló  4/2013(I.11) Kormány rendelet 22.§ (2) bekezdése és  a 
számvitelről szóló  2000. évi C. törvény   69.§ (3) bekezdése alapján a jegyző javaslatára a 
polgármester az alábbi előterjesztést nyújtja be: 
 
 
2014.január 01-től az államháztartás számviteli rendszere  – ezen belül a leltározással kapcsolatos 
szabályok-  megváltoztak. A hatályos jogszabályok  szerint , ha a  költségvetési szerv a számviteli 
alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet a kis és nagy értékű  tárgyi 
eszközeiről, akkor ezen eszközökről legalább háromévente mennyiségi  felvétellel leltárt kell 
készítenie, de  ennél rövidebb időszakot is meg lehet határozni.  Az új szabályozás értelmében nem 
a Szervezeti és Működési Szabályzatban, hanem „Az eszközök és források leltárkészítési és 
leltározási szabályzatában” kell meghatározni azt az időszakot, amely időszakonként a költségvetési 
szerv  szeretné a mennyiségi leltározást végrehajtani.  
 
Ezért a  Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában a  9.pont utolsó 
mondatának törlése  indokolt: „ Az intézményi tárgyi eszközök év végi mérlegtételek alátámasztását 
szolgáló  leltározást elegendő két évente végrehajtani.” 
 
… /2014. (VI.30.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat  9.pontjának utolsó mondatát  - „ Az intézményi tárgyi 
eszközök év végi mérlegtételek alátámasztását szolgáló leltározást elegendő két évente 
végrehajtani”      - hatályon kívül helyezi. 
 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: Értelemszerűen 
 
Szeghalom, 2014.június  13. 
 
                                                                                          Macsári József 
 
Az előterjesztést készítette: 
Ali Viktória 
főtanácsos 



mailto:szociroda@szeghalom.hu�











Szeghalom Város Polgármesterétől

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.


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


ELŐTERJESZTÉS


A Képviselő-testület 2014. június 30-ai soron következő testületi ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!

Szeghalom Város Önkormányzata telekalakítási eljárás keretén belül a szeghalmi tulajdoni lapon nyilvántartott állami tulajdonú 515 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlan területéből 8695 m2 területet szeretne sport célú hasznosításra –kivett sportpályaként- önkormányzati tulajdonba venni az állami terület egy részének megváltásával.


Mivel az érintett terület egy része 1981 óta sportpályaként funkcionál, indokolttá vált a tulajdonjog végleges rendezése. 


Az állami terület egy részének megváltását tartalmazó kérelem benyújtásra került, folyamatban van, jelenleg a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hiánypótlásként írta elő a megvásárolni kívánt terület agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői névjegyzékben, illetve az igazságügyi szakértői névjegyzékben található-az értékbecslési szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkező- szakértő által kiállított értékbecslését, ami alapján a vételi ár megállapítható, azonban az értékbecslést az NFA felülvizsgálhatja. Valamint hiánypótlásban mellékelni szükséges a képviselő-testületi határozatot, mely alapján az Nfatv. 21 §. (3a) bekezdés a) pontja szerint kezdeményezi Szeghalom Város Önkormányzata az ingatlan megvásárlását, illetve rendelkeznek arról, hogy a felhasználási cél településfejlesztési célt szolgál és nyilatkoznak továbbá arról is, hogy a telekalakítással egybekötött értékesítés során felmerülő költségek megtérítését Szeghalom Város Önkormányzata vállalja.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásra kerüljön.


Határozati javaslat:

Szeghalom Város Önkormányzata telekalakítási eljárás keretén belül a Nfatv. 21 §. (3a) bekezdés a) pontja szerint kezdeményezi a szeghalmi tulajdoni lapon nyilvántartott állami tulajdonú 515 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlan területéből 8695 m2 állami terület –kivett sportpályaként-  sport célú hasznosításra történő megvásárlását önkormányzati tulajdonba vétel céljából. 

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a felhasználási cél településfejlesztési célt szolgál, mivel a megvásárolandó terület már 1981 óta sportpályaként működik és a jövőben is sport célú hasznosítás van tervben.  

Kinyilatkozza továbbá, hogy a telekalakítással egybekötött értékesítés során felmerülő költségek megtérítését Szeghalom Város Önkormányzata vállalja.


Felhatalmazza a polgármestert, hogy az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői névjegyzékben, illetve az igazságügyi szakértői névjegyzékben található-az értékbecslési szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkező- szakértő által kiállított értékbecslés elkészítését elrendelje, az értékbecslésben szereplő vételáron történő megvásárlás ügyében eljárjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat az állami terület megvásárlásával kapcsolatos eljárás során megtegye.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami terület megvásárlása során teljes jogkörrel eljárjon.


Határidő: beadott kérelem hiánypótlásáig

Felelős: Macsári József polgármester

Előterjesztést készítette: Nagy István


Szeghalom, 2014.06.18.










Macsári József











 polgármester


________________________________________________________________________________________________


Ügyintézés helye: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő
800-1600


Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

Kedd
800-1200



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

Szerda
nincs



E-mail: hivatal@szeghalom.hu

Csütörtök
800-1600




Péntek
800-1200











Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
 


M E G H Í V Ó 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága  
 


2014. június 24-én (kedden) 16.00 órai 
 


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


 
Az ülés helye:


 


 Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme 


1./ A 2014. június 30-án tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 


Napirend: 


2./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2014. június 19. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József  
      








 
Ellenőrzések nyilvántartása 2013. 
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1 


2546-1/2013 Szeghalom 
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a 
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Önkormányzat
a 


143611998
6 
Hangtechni
kai 
eszközök 
beszerzése 
és alkotótér 
felújítása 
pályázat 


 szabályszer
űség 


 MVH    2013
.04.0
3 


 2013
.04.0
3 


   2013
.04.0


3 







 
Ellenőrzések nyilvántartása 2013. 
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   2013
.04.1


1 


3055/2013 Szeghalom 
Város 
Önkormányzat
a 


040001908
K 
Kerékpárut
ak 
felújítása 
pályázat 
(közbenső 
kötelezetts
ég helyszíni 
ellenőrzés) 


 szabályszer
űség 


 DARFÜ 
Nonprofit 
Kft, Magyar 
Államkincstá
r 


   2013
.04.1
1 


 2013
.04.1
1 


   2013
.04.1


1 


5741/2013 Szeghalom 
Város 
Önkormányzat
a 


080002308
L Újtelep I., 
Vásártér, 
Vásártér-
Újtelep u. 
építése 
pályázat 
(közbenső 
kötelezetts
ég helyszíni 
ellenőrzés) 


 szabályszer
űség 


 DARFÜ 
Nonprofit 
Kft, Magyar 
Államkincstá
r 


   2013
.06.1
3 


 2013
.06.1
3 


   2013
.06.1


3 


5742/2013 Szeghalom 
Város 
Önkormányzat
a 


040002708
L Újtelep 
XV, XVI, 
XVII és 
Kendereske
rt u. 
útépítés 
(közbenső 
kötelezetts
ég helyszíni 
ellenőrzés) 


 szabályszer
űség 


 DARFÜ 
Nonprofit 
Kft, Magyar 
Államkincstá
r 


   2013
.06.1
3 


 2013
.06.1
3 


   2013
.06.1


3 


5743/2013 Szeghalom 
Város 
Önkormányzat


040003008
L A 
szeghalmi 


 szabályszer
űség 


 DARFÜ 
Nonprofit 
Kft, Magyar 


   2013
.06.1
3 


 2013
.06.1
3 


   2013
.06.1


3 







 
Ellenőrzések nyilvántartása 2013. 


 
a Sporttelep 


kézilabda 
pálya 
burkolat 
felújítása 
pályázat 
(közbenső 
kötelezetts
ég helyszíni 
ellenőrzés) 


Államkincstá
r 


7838-2/2013 Szeghalom 
Város 
Önkormányzat
a 


040005107
L Dózsa ált. 
iskola belső 
udvar 
burkolati 
felújítása 
pályázat 
(záró 
kötelezetts
ég helyszíni 
ellenőrzés) 


 szabályszer
űség 


 DARFÜ 
Nonprofit 
Kft, Magyar 
Államkincstá
r 


   2013
.09.2
4 


 2013
.09.2
4 


   2013
.09.2


4 


7839-2/2013 Szeghalom 
Város 
Önkormányzat
a 


040001107
L PAG 2 
tanterem 
és 
vizesblokk 
kialakítása 
pályázat 
(záró 
kötelezetts
ég helyszíni 
ellenőrzés) 


 szabályszer
űség 


 DARFÜ 
Nonprofit 
Kft, Magyar 
Államkincstá
r 


   2013
.09.2
4 


 2013
.09.2
4 


   2013
.09.2


4 


7840-2/2013 Szeghalom 
Város 
Önkormányzat
a 


040001407
L Oktatási 
intézménye
k felújítása 
pályázat 
(záró 
kötelezetts
ég helyszíni 
ellenőrzés) 


 szabályszer
űség 


 DARFÜ 
Nonprofit 
Kft, Magyar 
Államkincstá
r 


   2013
.09.2
4 


 2013
.09.2
4 


   2013
.09.2


4 


7841-2/2013 Szeghalom 
Város 
Önkormányzat
a 


040001507
L 
Játszóterek 
felújítása 
pályázat 
(záró 
kötelezetts
ég helyszíni 
ellenőrzés) 


 szabályszer
űség 


 DARFÜ 
Nonprofit 
Kft, Magyar 
Államkincstá
r 


   2013
.09.2
4 


 2013
.09.2
4 


   2013
.09.2


4 


7842-2/2013 Szeghalom 040000507  szabályszer  DARFÜ    2013  2013    2013







 
Ellenőrzések nyilvántartása 2013. 


 


  
 
 
 
 
 
 
  


Város 
Önkormányzat
a 


D PAG 
öltöző és 
vizesblokk 
felújítás 
pályázat 
(záró 
kötelezetts
ég helyszíni 
ellenőrzés) 


űség Nonprofit 
Kft, Magyar 
Államkincstá
r 


.09.2
4 


.09.2
4 


.09.2
4 


7843-3/2013 Szeghalom 
Város 
Önkormányzat
a  


040000407
K 
Alapellátás 
magastető 
ráépítés 
pályázat 
(záró 
kötelezetts
ég helyszíni 
ellenőrzés) 


 szabályszer
űség 


 DARFÜ 
Nonprofit 
Kft, Magyar 
Államkincstá
r 


   2013
.09.2
4 


 2013
.09.2
4 


   2013
.09.2


4 


7844-1/2013 Szeghalom 
Város 
Önkormányzat
a 


040001407
U Bocskai-
Bethlen u. 
rekonstrukc
iója 


 szabályszer
űség 


 DARFÜ 
Nonprofit 
Kft, Magyar 
Államkincstá
r 


   2013
.09.2
4 


 2013
.09.2
4 


   2013
.09.2


4 


9022/2013 Szeghalom 
Város 
Önkormányzat
a 


040000905
D Óvodák 
felújítása 
pályázat 
(záró 
kötelezetts
ég helyszíni 
ellenőrzés) 


 szabályszer
űség 


 DARFÜ 
Nonprofit 
Kft, Magyar 
Államkincstá
r 


   2013
.11.0
4 


 2013
.11.0
4 


   2013
.11.0


4 


763-5/2013 Szeghalom 
Város 
Önkormányzat
a 


153912388
4 
Sétakertbe
n 
pihenőhely
ek 
kialakítása 
pályázat 
(támogatás 
utalás előtti 
helyszíni 
ellenőrzés) 


 szabályszer
űség 


 MVH    2013
.12.1
0 


 2013
.12.1
0 


   2013
.12.1


0 


5744/2013. Szeghalom 
Önkormányzat 


Start 
Közmunkap
rogram 


2013. 03-
06. 


szabályszer
űségi 


 Munkaügyi 
Központ 


 2013
.06.0
6. 


 2013
.06.0
6. 


     2013
.06.0


6. 
630-25/2013. Szeghalom 


Önkormányzat 
Start 
Közmunkap
rogram 


2013.03-
09. 


szabályszer
űségi 


 Munkaügyi 
Központ 


 2013
.08.2
9. 


 2013
-08-
29. 


     2013
.08.2


9. 
                 







 
Ellenőrzések nyilvántartása 2013. 


 
  


Intézkedési terv készítés 
szükségessége Megállapítások száma Javaslatok 


száma 


Elfogadott 
javaslatok 


száma 


Szabály-talansági 
gyanú 


Intézkedési terv 
elkészült 


Intézkedési terv 
státusza 


Az intézkedési 
terv 


teljesítésének 
dátuma 


igen 4 4 4 - 2013. november 
13. 


végrehajtás 
folyamatban 


 


nem - - - - - - - 
nem - - - - - -  
nem a 17 pályázat 
esetében 


       


nem        
nem        







 
Ellenőrzések nyilvántartása 2013. 
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Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltsége 


Békés Megyei  
Kormányhivatal 


Szeghalmi Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi 


Kirendeltség 


5520 Szeghalom  
Bocskai út 8. 


 
Tel: 66/371-363 Tisztelt Képviselőtestület! 


Tájékoztatóm a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához tartozó Békés me-
gye és a Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség illetékességi területéhez 
tartozó települések, kiemelten Szeghalom város munkaerőpiaci helyzetére vonatkozik. Tájé-
koztató a 2014. évi április havi záró adatok felhasználásával készült, mivel a májusi adatok az 
anyag elkészítésekor még feldolgozás alatt állt. 


2010 decemberében megjelent a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010 (XII. 
27) számú Kormányrendelet mely állami foglalkoztatási szervként a Foglalkoztatási Hivatalt 
és a munkaügyi központokat jelöli meg. 
A munkaügyi központok a fővárosi és a megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó 
szakigazgatási szerveként működnek 2011.01.01 napjától. 2013. január 1-től, a járási hivata-
lok létrejöttével, megváltozott a kirendeltségek szervezeti elhelyezkedése. Szervezetileg a 
járási hivatalok szakigazgatási szerveként látja el feladatait a kirendeltség, de szakmai irányí-
tás szempontjából továbbra is a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a felet-
tes szerv. 
Nem csak szervezeti változás volt a munkaügyi szervezetben, hanem a közfoglalkoztatás ed-
digi rendszerét is gyökeresen átalakították. 


A közfoglalkoztatást 2011. január 01-től és 2011. szeptember 01-től kezdődően a Nemzeti 
Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára 
képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. 
Ezen program keretében a települési önkormányzatok és az állami infrastruktúrát kezelő gaz-
dálkodó szervezetek mellett a kis és közepes vállalkozások is részesülhetnek a közfoglalkoz-
tatáshoz kapcsolódó támogatásból. 
2011.01.01.-től a fentiek következtében megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi ki-
rendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmun-
kaprogram. Fontos előírás, hogy a közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetí-
tésével valósulhat meg. A 170/2011. (VIII.24.) Korm.r. határozza meg a közfoglalkoztatásban 
adható közfoglalkoztatási bért, mely 77.300,- Ft/hó (munkavezetőnek 85.050,- Ft/hó), illetve 
a garantált közfoglalkoztatási bért, mely 99.100,- Ft/hó (munkavezetőnek 109.040,- Ft/hó). 
A program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított Fog-
lalkoztatást Helyettesítő Támogatás (FHT) összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 80 %-a: 22.800,- Ft/hó. 


Tájékoztató 
a munkaerőpiaci helyzetről 
2014. június 
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Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 2. 


A közfoglalkoztatás típusai: 


1.) Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő) 2-4 hónap idő-
tartamra, kizárólag FHT juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. Támogatás: 95% mérté-
kű. (Ezt a közfoglalkoztatási formát csak 2011. évben került szervezésre az azt követő 
években nem indítottak.) 


2.) Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi 6-8 órás munkaidő) egy naptári 
éven belül maximum 11 hónap időtartamra, melybe nem kizárólag FHT juttatásra jogosul-
tak vonhatók be. Támogatás intenzitása: 70-100% mértékű lehet. Ezen belül 2012-2013 as 
évben indultak a hátrányos helyzetű kistérségekben, így a szeghalmi kistérségben is, a 
nagy sikerrel működő START mintaprogramok: 


- Mezőgazdasági projekt, 
- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási projekt. 
- Mezőgazdasági földút karbantartó projekt, 
- Belvíz elvezető projekt, 
- Közúthálózat karbantartó projekt, 
- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekt és a 
- Kazán projekt. 


A START mintaprogramok fénypontja volt a tavai év szeptemberében megyei szinten, 
Békéscsabán megrendezésre került „Közfoglalkoztatási Vásár”. A rendezvény keretében 
lehetőségük volt a településeknek bemutatni a közfoglalkoztatásban előállított értékeket, 
termékeket. Szeghalom város is nagyon szép standdal jelent meg, melyet a látogatók kö-
zül sokan megtekintettek. Emelte a rendezvény színvonalát, hogy a megtermelt kertészeti 
zöldségekből kóstolási lehetőséget is biztosítottak. 


 


A rendezvény országos szinten is nagy elismerésnek és nagy sikernek örvendett. 


3.) Kis- és közepes vállalkozások közmunka támogatása:  
Amennyiben FHT juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak, a 12 hónap időtartamú 
foglalkoztatáshoz 8 hónap időtartamú támogatás nyújtható a munkabér és járulékainak 
70%-a mértékben. 


4.) Országos közfoglalkoztatási program 
Ezek a közfoglalkoztatások: 


- ár és belvízvédelem, 
- állami és magánerdő területek. 


A foglalkoztatáshoz biztosított a bér és a járulék. 
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Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 3. 


1. Munkaerőpiaci helyzetkép. 


1.1  Békés megye munkaerőpiaci helyzetképe. 


Főbb Békés megyei adatok: 


Az álláskeresők száma 
A Békés megyében nyilvántartott álláskeresők 
száma 2014. április hónapjának zárónapján 17963 
fő volt. Ez az egy hónappal korábbi létszámnál 
1071 fővel, az egy évvel korábbiaknál 5963 fővel 
alacsonyabb. 


A nyilvántartott álláskeresők előző évhez viszo-
nyított megyei szinten 24,9%-os létszámcsökkené-
se a kirendeltségeket eltérő mértékben érintette. A 
nyilvántartott álláskeresők létszáma a legtöbb ki-
rendeltségen elmaradt az előző évi értéktől.  


Az előző év azonos időszakához viszonyítva a 
csökkenés, mértéke legnagyobb a békéscsabai 
körzetben, ahol a nyilvántartott álláskeresők szá-
ma 40,6%-kal esett vissza. A békéscsabai körzet 


előző évhez viszonyított létszámcsökkenésében a körzet illetékességének változása ez év jú-
niusáig még érezteti hatását, így az áprilisi változás mértékére ez még hatással volt. 


2014. 


április


2014. 


március


2013. 


április


fő fő % fő %


17 963 19 034 23 926 -1 071 -6% -5 963 -24,9%


férfi 9 302 9 935 12 117 -633 -6% -2 815 -23%


nő 8 661 9 099 11 809 -438 -5% -3 148 -27%


<= 8. ált.isk. 6 428 6 770 8 599 -342 -5% -2 171 -25%


szakmunkás 5 898 6 367 7 841 -469 -7% -1 943 -25%


érettségi 4 937 5 182 6 419 -245 -5% -1 482 -23%


diplomás 700 715 1 067 -15 -2% -367 -34%


2 365 2 481 3 030 -116 -5% -665 -22%


< 25 éves 3 106 3 291 4 043 -185 -6% -937 -23%


>=25 & < 50 éves 10 299 10 943 14 004 -644 -6% -3 705 -26%


>=50 éves 4 558 4 800 5 879 -242 -5% -1 321 -22%


összesen 1 915 2 564 1 745 -649 -25% 170 10%


első alkalommal 103 165 105 -62 -38% -2 -2%


4 404 4 570 7 123 -166 -4% -2 719 -38%


24,5% 24,0% 29,8% 0,5 %-pont -5,3 %-pont


12,1% 12,9% 15,6% -0,8 %-pont -3,5 %-pont


* Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden  hónapban szerepel a nyilvántartásban


**a gazdaságilag aktív népesség % -ában


nyilvántartásba 


belépők


korcsoport


nyilvántartott álláskereső


álláskeresők aránya**  (%)


tartósan regisztrált*


Változás az előző évhez
 Megnevezés


tartósan regisztráltak aránya (% )


végzettségenként


Változás az előző 


hónaphoz


nemenként


pályakezdő
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Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 4. 


Ugyanez eredményezi az ebből a körzetből kikerülő településeket befogadó békési körzet 
létszámnövekedését. E térségben az előző év azonos időszakához képest a fenti változások 
miatt 7,3%-kal emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma A többi kirendeltség közül 
Orosháza és Mezőkovácsháza körzete mutatja az előző évhez viszonyított legnagyobb mérté-


kű létszámcsökkenést, ahol 27,0%-kal illetve 
26,5%-kal mérséklődött a létszám. 


Az álláskeresők száma az előző hónaphoz képest 
szintén csökkenést mutat, értéke megyei szinten 
5,6%. A márciushoz viszonyított csökkenés a 
kirendeltségek mindegyikét jellemzi. Mértéke 
Gyomaendrődön a legnagyobb, ahol egy hónap 
alatt 17,9%-kal apadt az álláskeresők száma. A 
kirendeltségek közül a csökkenés legszerényebb 
mértékű a 0,6%-os mérséklődést mutató Szarvasi 
körzetben. 


A legtöbb álláskereső 2014 áprilisában is békés-
csabai kirendeltség térségében található. E kör-
zetben regisztrálták a megyei állomány 21,0%-át 
adták. A nyilvántartott álláskeresők száma a me-


gyén belül a legalacsonyabb a szarvasi és a gyomaendrődi kirendeltség térségében, ahol a 
megyei létszám 5,9, illetve 4,6%-a található. 
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Álláshelyek: 


2014 áprilisában Békés megye munkaügyi kirendeltségeire 1706 db új álláshely került beje-
lentésre. A bejelentések a hónap elején rendelkezésre álló 2063 álláshellyel együtt összessé-
gében 3769 álláshelyre vonatkozó ajánlatot jelentettek. A támogatás nélküli áprilisi új álláshe-
lyek száma 886 db volt, mely meghaladta a támogatást igénylő bejelentések számát. A támo-
gatás nélküli állásajánlatok között bolti eladó, pultos, szakács, házi gondozó, lakatos, hegesz-
tő, gépjármű- és motorkarbantartó, kőműves, vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép keze-
lője, tehergépkocsi vezető, targoncavezető, rakodómunkás, pult és árufeltöltő, konyhai kisegí-


0% 10% 20% 30%


B.csaba


Békés


Gyula


O.háza


Szarvas


Szegh.


Gyomae.


Mk.háza


Sarkad


A nyilvántartott álláskeresők aránya


2013. ápr.


2014. ápr.


Békés megye 


2014. ápr.







TTáájjéékkoozzttaattóó  
SSzzeegghhaalloomm  --  22001144..  jjúúnniiuuss  


 


Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 5. 


tő, egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási, illetve egyszerű építőipari foglalkozások találha-
tók nagyobb számban. Az áprilisban rendelkezésre álló összes ajánlatot tekintve a közigazga-
tási ágazat (28%) mellett s feldolgozóipar (13%) a kereskedelem, gépjárműjavítás (13%), az 
építőipar (10%) és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (6%) ágazatokban jelent meg na-
gyobb létszámú munkaerőigény. 


Az álláshelyek havi mérlege — 2014. április 
 


Kirendeltség 
Előző havi 
záró állo-


mány 


A hónap 
folyamán 
bejelentett 
álláshelyek 


száma 


Havi érvé-
nyes bejelen-


tések 


A hónap 
folyamán 
megszűnt 


álláshelyek 


Tárgyhavi 
záró állo-


mány 


Békéscsaba 447 524 971 591 380 
Békés 449 169 618 145 473 
Gyula 211 163 374 189 185 
Orosháza 174 239 413 317 96 
Szarvas 96 175 271 166 105 
Szeghalom 84 117 201 128 73 
Gyomaendrőd 174 142 316 202 114 
Mezőkovácsháza 338 105 443 364 79 
Sarkad 90 72 162 110 52 


Békés megye összesen 2 063 1 706 3 769 2 212 1 557 
      


támogatott 959 820 1 779 1 284 495 
nem támogatott 1 104 886 1 990 928 1 062 


 2 063 1 706 3 769 2 212 1 557 


Foglalkoztatottság, munkanélküliség, keresetek 
 


Békés megye 
A KSH munkaerő-felmérése szerint 2013-ban a Békés megyében élők gazdasági aktivitása minden 
negyedévben magasabb volt az egy évvel korábbihoz képest, de az országos átlagtól való elmaradása 
nem mérséklődött. 2013. IV. negyedévben az aktív népesség 55%-a volt jelen a megye munkaerőpia-
cán, 132,7 ezer fő foglalkoztatottként, 15 ezer fő munkanélküliként. A foglalkoztatottak száma egy év 
alatt 348 fővel, a munkanélkülieké pedig 444 fővel csökkent. Az aktivitási arány 0,2 százalékponttal 
emelkedett, melyen belül a munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal csökkent, a foglalkoztatásé vi-
szont 0,3 százalékponttal haladta meg az egy évvel korábbit. 
A megye aktivitási és foglalkoztatási mutatói továbbra is alacsonyabbak az országos és a régiós átlag-
nál, egy év alatt nőtt a különbség. A munkanélküliségi ráta mértéke azonban egy százalékpontra meg-
közelítette az országos átlagot, a régiósnál pedig 0,1 százalékponttal kedvezőbben alakult.  


A megyében a 4 főnél többet foglalkoztató megyei székhelyű vállalkozásoknál, a költségvetési intéz-
ményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél 2013-ban átlagosan 69,9 ezer főt alkalmaztak, 
1,8%-kal többet, mint az előző évben. A megyei növekedés mértéke 0,6, illetve 0,9 százalékponttal 
meghaladta a régiós és az országos átlagot. Békés megyében a fizikai foglalkozásúak létszámbővülése 
2,5%, a szellemi foglalkozásúaké ennél szerényebb mértékű, 0,5%-os volt. 
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 168 ezer forint volt, a fizikaiak 
több mint 133 ezer, a szellemi foglalkozásúak 221 ezer forintot kerestek. A megyei átlagkereset 3,8%-
kal nőtt egy év alatt, amely kissé elmaradt a régió átlagától, de 0,4 százalékponttal meghaladta az or-
szágosat. Békés megyében az alkalmazásban állók átlagosan több mint 62 ezer forinttal kerestek keve-
sebbet, mint az országos átlag, a régióstól pedig 15 ezer forint volt az elmaradás. Legmagasabb átlag-
keresettel, több mint 289 ezer forinttal, a pénzügyi szolgáltatásban dolgozók, a legalacsonyabbal, 124 
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ezer forinttal, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban alkalmazottak rendelkeztek. A családi ked-
vezmények nélküli nettó 110 ezer forintos átlagkereset 4,3%-kal haladta meg a 2012. évi átlagot. 
2013-ban a Békés megyei nettó átlagkeresetek elmaradása az országos és a régió átlagától 41 ezer, 
illetve 9,7 ezer forintra nőtt. 


1.2 A szeghalmi körzet munkaerőpiaci helyzetképe. 


A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségé-
hez 7 település tartozik. Szeghalom, Füzesgyarmat, Vésztő, Körösladány városok és három 
község: Bucsa, Kertészsziget, és Körösújfalu. 


Az áprilisi zárónapon 1876 fő a regisztrált álláskeresőink száma. 
Egy évvel korában, áprilisi zárónapon 2307 fő álláskeresőt tartottunk nyílván. 
Álláskeresőink 52 %-a férfi, iskolai végzettséget tekintve 45 %-nak csak 8 általános vagy 
annál alacsonyabb iskolai végzettsége van. A regisztráltak több mint 25 %-a 50 éven felüli 
korcsoportba tartozik. Pályakezdőink száma: 248 fő. 
Április hónapban 117 db álláshelyet kínáltunk főleg egyszerű fizikai, általános iskolai vég-
zettséget igénylő munkakörbe. 


Az előző év végén a mezőgazdaságból és az építőiparból érkeztek nagy számban az álláskere-
sők. Átmeneti regisztrációjuk március hónap folyamán megszűnt, mivel az eredeti munkálta-
tójuk a szezon indulásával visszavette őket. 
A térség nagyipari foglalkoztatói kisebb eltéréssel és ingadozással a válság előtt foglalkozta-
tott létszámmal termelnek, illetve van, amelyik növelési szándékokat fontolgat. A térség leg-
jelentősebb foglalkoztatója már most évek óta a Füzesgyarmaton működő KUKA 
ROBOTICS KFT, ahol foglalkoztatottak létszáma meghaladja 800 főt. Itt a körzet települései-
ről, így Szeghalom városából is jelentős számban kaptak/kapnak munkát az álláskeresők, 
szakmai végzettség hiányában is. Jelentős munkáltatónak számít még a Felina Hungária Kft, a 
körösladányi Henkel Magyarország Kft, a Csaba Metál Zrt., a Billerbeck Budapest Kft, a 
Rapidsped Zrt., a Layer Kft, az ipari parkban termelő üzemek, a Novationtech Kft, a 
Hungaropacking Kft, stb. 


Az önkormányzatok által foglalkoztatott nagyszámú közfoglalkoztatott jogviszonya 2013. 
december végével szűntek meg. A téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében - mely két lép-
csőben 2013.11.01-el és 2014.01.01-el indult 2014.04.30-ig – összességében 831 fő foglal-
koztatására került sor a települések önkormányzatainál. Ezzel párhuzamosan 2014.03.01-vel – 
szintén az önkormányzatok szervezésében - indult a mezőgazdasági Start program, mely to-
vábbi 326 fővel növelte a közfoglalkoztatásban résztvevők számát. Az országos közfoglalkoz-
tatók (vízügyi igazgatóságok, víztársulatok és az erdészetek) szintén bekapcsolódtak a téli 
átmeneti programba, így összességében az év első négy hónapjában több mint 1300 főt érin-
tett a közfoglalkoztatás. Ebből a létszámból 583 fő a TÁMOP 216 projekt finanszírozásával 
képzésben vett részt. Ezek számok mutatják, hogy a térség munkaerőpiaci helyzetére jelentős 
hatással van a közfoglalkoztatás. 


A központi munkahelyteremtő pályázatot minden év elején hirdeti meg a minisztérium. Volt 
olyan év, amikor körzetünkből egyetlen vállalkozás sem pályázott. A gazdasági élet élénkülé-
sét bizonyítja az a tény, hogy az elmúlt évben 24 nyertes pályázó volt a térségünkben. Ez év-
ben már január hónapban kiírásra került a pályázat, elég rövid beadási határidővel. Valószínű-
leg ennek köszönhető, hogy most, csak 13 pályázat érkezett a központunkba. A 13 pályázat-
ból 10 pályázó nyert, melyből 3 Szeghalom városában működteti vállalkozását. 
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Jelenleg kettő, az Európai Unió által finanszírozott projektet működtetünk a kirendeltségen: 


TÁMOP 1.1.2.  a hátrányos helyzetű álláskeresők e program segítségével szakmát tanulhat-
nak, mentori segítséggel és támogatással álláshoz juthatnak. 


TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok” program, melynek keretében nem csak álláskeresők, hanem a 
munkaviszonyban állók számára is biztosított a tanulási lehetőség. 


Ezen uniós programjaink keretében azok a munkáltatók, akik a programba vont álláskeresőket 
foglalkoztatják, kiemelt és hosszú távú támogatásban részesülnek. 


2. Szeghalmi álláskeresők jellemzői. 


A körzet 1876 fős álláskeresői között a szeghalmiak 620 fővel szerepelnek. (2013 évben ha-
sonló időszakban a körzet 2307 fős álláskeresőiből 780 fő volt a szeghalmi.) Szeghalom mun-
kavállalási korú népessége jelenleg: 6859 fő. (2013 áprilisában 6563 fő volt.) Ez alapján a 
relatív mutató 9,04 %, mely 1,52 szerese az országos 5,95 %-os arányszámnak. 


 


A grafikonon jól látható, hogy ez év első négy hónapjában lényegesen alacsonyabb a munka-
nélküliek száma Szeghalmon, mint a korábbi két év hasonló időszakában. A létszámok alaku-
lásához nagyban hozzájárult a téli átmeneti közfoglalkoztatás is. 


Iskolai végzettséget tekintve ez évben az alacsony iskolai végzettségűek aránya egy picit nö-
vekedett, míg a középfokú iskolai végzettségűeké picit csökkent a korábbi évekhez képpest. A 
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők továbbra is 3-4 %-ot tesznek ki. 
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Nemenkénti megoszlás: 46 % férfi, 54 % nő. 


 


Látható, hogy a korábbi évektől eltérően ez évben átfordúlt a nemek aránya a nők javára. A 
téli átmeneti közfoglalkoztatásban az önkormányzat olyan feladatokat látott el ahova főleg 
férfi munkaerőre volt szüksége. 


Életkori megoszlásuk:  25 év alatti  132 fő 21 % 
 25-49 év közötti:  347 fő 56 % 
 50 év feletti  141 fő 23 % 


Szeghalomból 87 fő pályakezdő szerepel a nyilvántartásunkban. A pályakezdők beáramlása - 
az iskola végével – június hónaptól kezdődően várható. Tehát ez a szám folyamatosan növek-
szik a nyári hónapok folyamán. 


A városból regisztrált álláskeresők 54 %-a nem részesül ellátásban. Álláskeresési ellátásban 9 
%-a, az Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban (FHT) 37 % részesül. Egyre többen szer-
zik meg az FHT-ra a jogosultságot, ezzel csökkentve az ellátásban nem részesülők arányát. 
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Szeghalom Város Önkormányzata a 2013-as évben négy kistérségi START mintaprogramot 
működtetett: 


1. Mezőgazdasági    15 fő 


2. Belvízelvezetési    80 fő 


3. Kőzúthálózat karbantartása  25 fő 


4. Illegális hulladékhelyek felszámolása 15 fő 


Összesen 135 főnek biztosított munkát, melyben a foglalkoztatottak a város számára is hasz-
nos, értékteremtő feladatokat láttak el. Az ellenőrzések során megállapítható volt, hogy az 
önkormányzat példaértékű módon gazdálkodott és használta fel a kapott állami támogatást. 


Közfoglalkoztatás képekben: 


.  
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.  


.  


TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált prog-
ramok a konvergenciarégiókban)” elnevezésű projektben képzési támogatásban részesülő 
ügyfeleink száma Szeghalmon 2013-ban meghaladta a 100 főt. A bevonás a 2014. évben fo-
lyamatos, jelenleg 50 fő a szeghalmi lakosú programrésztvevő. A képzésből való lemorzsoló-
dás csekély mértékű. 


A TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulok” program keretében mezőgazdasági képzésben 15 fő vett 
részt. A téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében 79 fő részesült képzésben. 


A tanfolyamok lehetőséget nyújtanak az általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek, a 
szakmai előképzettséggel valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők számára is 
újabb szakképesítés bővítésére, kiemelt figyelmet fordítva a 8. általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és a középiskolai tanulmányaikat félbe hagyó szakképzetlen ügyfeleinkre. A 
képzésen való részvétel hozzájárul a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedéshez. 
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3. Összegzés. 


Ahhoz, hogy a körzetünk munkaerőpiaci helyzete, a településeken élők foglalkoztatása fo-
lyamatosan javuljon, az újonnan és ismételten álláskeresővé válók helyzetét képzésbe vonás-
sal, munkavállalási tanácsadással és munkába helyezéssel kedvező irányba befolyásolhassuk, 
sok-sok kapcsolatot kell kiépítenünk. 
Meg kell ismernünk az álláskereső adott munkavállalási pozícióját, munkavállalási hajlandó-
ságát. A munkába helyezéshez ismernünk kell a körzet foglalkoztatóit, azok adott gazdasági 
helyzetét, munkaerőigényeiket, elvárásaikat. 
Feladatunk a munkavállalók és munkáltatók kapcsolatfelvételének elősegítése, a legmegfele-
lőbb álláskereső közvetítése a számára legmegfelelőbb állásba. 


Ezen feladataink során kiemelt jelentősége van a települési önkormányzatokkal való kapcso-
latnak is. Szeghalom város önkormányzatával, a Polgármesteri Hivatal dolgozóival napi mun-
kakapcsolatunk van, mely munkakapcsolat során a településen élők foglalkoztatási helyzeté-
nek javításáért, a városban működő munkáltatók munkaerőpiaci igényeinek minél magasabb 
színvonalú kielégítéséért tevékenykedünk. 


Tisztelettel kérem tájékoztatóm elfogadását. 


Szeghalom, 2014. június 18. 


Barta Tibor sk. 
kirendeltségvezető 
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I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 


 
 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 


 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a 
költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait 
és jogkörét, a költségvetési szerv működési szabályait.  


A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját a szervezeti 
és működési szabályzat állapítja meg. 
 
 


2. A költségvetési szerv működési rendjét meghatározó dokumentumok 
 
A költségvetési szerv törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lé-
vő alapdokumentumok határozzák meg. 
 


2.1. Alapító okirat 
 


A költségvetési szervet 181/2012. (XII.14.); 110/2013. (IX.30.); 76/2014. (V.27.) sz. 
önkormányzati határozat alapította. 


Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv működésére vonatkozó legfontosabb 
adatokat, melyet Szeghalom Város Önkormányzata (alapító, irányító szerv) készített el a 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§. (1) alapján. 
 


2.2. Egyéb dokumentumok 
 


A költségvetési szerv működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési 
Szabályzat valamint azok mellékletét képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét se-
gítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások. 


Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: 


− Számviteli politika  


− Számlarend 


− Eszközök és források értékelési szabályzata  


− Bizonylati rend,                


− Önköltségszámítási szabályzat   


− Pénzkezelési szabályzat     


− Leltárkészítési és leltározási szabályzat  


− Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata  


− Ügyrend         


− Munkavédelmi szabályzat     
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− Tűzvédelmi szabályzat      


− Kollektív szerződés       


− Belső ellenőrzési kézikönyv  


− Belső kontroll rendszer 


− Élelmezési szabályzat      


− Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat 


− Beszerzési szabályzat   


− Iratkezelési szabályzat      


− Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata  


− Telefonhasználati szabályzat 


− Kiküldetési szabályzat 
 
3. A költségvetési szerv legfontosabb adatai 
 


A költségvetési szerv megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműköd-
tető Központja 
 
A költségvetési szerv székhelye, címe: 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 19-21. 
 
A költségvetési szerv telephelye(i):  
 
- 5520 Szeghalom, Ady Endre utca 2 
- 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11. 
- 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 13-17. 
- 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 2. 
 
A költségvetési szerv gazdasági szervezetének helye:  
5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 19-21. 


Adóhatósági azonosítószám: 15804532-2-04 


Törzskönyvi azonosító száma: 804534 


A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A költségvetési szerv a 
2012. évi CLXXXVIII. tv a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről és a 2012.12.12-i átadás-átvételi megállapodás 
alapján ellátja az önkormányzati tulajdont képező ingatlanban folyó állami köznevelési 
feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon működtetését. Továbbá a működési 
területén biztosítja az óvodai intézményi-, iskolai intézményi-, tanulói kollégiumi-, üdü-
lői, tábori és munkahelyi étkeztetést, egyéb vendéglátást valamint szálláshely-
szolgáltatást. 


A költségvetési szerv ellátandó és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékeny-
sége(i): 
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013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 


013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgálta-
tások 


096010 Óvodai intézményi étkeztetés 


096020 Iskolai intézményi étkeztetés 


096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 


091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával össze-
függő működtetési feladatok 


092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával össze-
függő működtetési feladatok 


091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 


098022 Pedagógiai Szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 


041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 


041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 


041236 Országos közfoglalkoztatási program 


A költségvetési szerv rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenysége(i) : 


A vállalkozási tevékenység kiadásai nem haladhatják meg a költségvetési szerv összes 
kiadásainak 2%-át. 


Az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölése: 2012. évi CLXXXVIII. tv. 


Az alapítás időpontja: 2013.01.01. 


A hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelte: 2014. május 27. 


A hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat száma: 76/2014 
 
Az alapító szerv neve, székhelye: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
552 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 
Az irányító szerv neve, székhelye: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
552 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


Statisztikai számjel: 15804532-8110-322-04 


A számlát vezető hitelintézet neve, címe: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
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5520 Szeghalom, Szabadság tér 2. 


Fizetési számla száma: 10402661-50526680-86831008 


Telefon: 06-66/473-610 


Telefax: 06-66/473-610 
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4. A költségvetési szerv jogállása 
 


A Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja 
 (költségvetési szerv) önálló jogi személy.  
 
A Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja 


 (költségvetési szerv) 


a) a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek 
előirányzataival minden esetben, 


b) a működtetéshez, a vagyon használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a 
közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival jogszabály vagy az irá-
nyító szerv döntése alapján rendelkezik. 


 
A költségvetési szerv gazdasági szervezettel rendelkezik. 


  
 


Vezetője az igazgató, akit az alapító önkormányzat képviselő-testülete határozott időre 
nevez ki. 
 
 


5. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
 


A Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja (költségvetési 
szerv) számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és ha-
tásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevé-
telével kell alkalmazni. 
 
Az SZMSZ hatálya kiterjed


− a költségvetési szerv vezetőire, 


: 


− a költségvetési szerv alkalmazottaira, 


− a költségvetési szervben működő testületekre, szervekre, közösségekre, 


− a költségvetési szerv szolgáltatásait igénybe vevőkre. 
 
5.1. A költségvetési szervhez rendelt költségvetési szervek 
 


(Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 10 §- a értelmében az  irányító  szervnek meg kell határoznia azt a gazdasági 
szervezettel rendelkező költségvetési szervet, amely  a gazdasági szervezettel nem ren-
delkező  költségvetési szerv  meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja.) 
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A költségvetési szervhez rendelt 
költségvetési szerv neve Címe 


Művelődési Sport – és Szabadidő Központ 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 30. 


……………………………………………………… ……………….……………………….…… 


……………………………………………………… ……………….……………………….…… 


 
Jelen SZMSZ rendelkezéseit a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és 
a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv  – az irányító szerv által jó-
váhagyott – munkamegosztási megállapodásban rögzített munkamegosztás és felelős-
ségvállalás keretei között kell alkalmazni. 
 
A munkamegosztási megállapodás elkészítése során figyelembe kell venni az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10.§. 
előírásait. 


 
 


II. FEJEZET 
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV FELADATAI 


 
 
1. A költségvetési szerv feladatai és hatásköre 
 


A költségvetési szerv számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a költség-
vetési szerv szervezeti egységei és az alkalmazottak közötti megosztásáról a szervezet 
vezetője gondoskodik. 


 


A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, 
irányító által a költségvetési szerv egyes szervezeti egységeire, vezetőire és az alkalma-
zottakra kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 
 
A költségvetési szervben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg: 


− 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,  


− 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 


− 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 


− 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, (2014. március 15-től az új 
Ptk., a 2013.évi V. tv) 


− 2000. évi C. törvény a számvitelről, 


− 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról  


− 4/2013.(I.11.) Korm. r. az államháztartás számviteléről, 


− 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrend-
szeréről és belső ellenőrzéséről  
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1.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége(i): 
 


A költségvetési szerv az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően az alábbi szakmai 
alapfeladatként meghatározott alaptevékenységet látja el:  
 


A kormányzati funkció megnevezése Kormányzati funkció száma 


Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 


 


013350 


Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 


 


013360 


Óvodai intézményi étkeztetés 
 


096010 


Iskolai intézményi étkeztetés 
096020 


Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 
biztosítása 


096030 


Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 


091220 


Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 


092120 


Alapfokú művészetoktatással összefüggő működte-
tési feladatok 


091250 


Pedagógiai Szakszolgáltató tevékenység működte-
tési feladatai 


098022 


Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041231 


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041233 


Országos közfoglalkoztatási program 
041236 


  
Az alaptevékenysége(ke)t meghatározó jogszabályok: 


2012. évi CLXXXVIII. tv 
 


1.2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége(i): 
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Vállalkozási tevékenység a haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, 
nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. 


 
A költségvetési szerv az alaptevékenységétől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, 
az alábbi vállalkozási tevékenységeket látja el: 


 


A kormányzati funkció megnevezése A kormányzati funkció száma 


Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei 900090 


  


  
 


 


A költségvetési szerv a rendelkezésére álló kapacitásokat kizárólag szakmai alapfelada-
ta ellátására használhatja. Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelező-
en végzett tevékenységre (vállalkozási tevékenységre) is hasznosíthatja. 
 
A vállalkozási tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-előállítás értékesíté-
séből származó bevételnek fedeznie kell az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi 
közvetlen kiadást, és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat, valamint az amor-
tizációt is.  


Költségvetési támogatásból nem finanszírozható vállalkozási tevékenység.  


A termék, szolgáltatás ellenértékének meghatározásához ki kell számolni annak önkölt-
ségét. Az önköltségszámítás módját az Önköltségszámítási szabályzat rögzíti. 


A vállalkozási tevékenység keretében igénybevett szolgáltatásra, termék-előállításra 
szerződést kell kötni. 


A vállalkozási szerződés tartalmát a felek szabadon határozzák meg. 


A vállalkozási szerződésnek legalább tartalmaznia kell: 


− a szerződő felek megnevezését, székhelyét, egyéb azonosító adatait, 


− a szerződés tárgyát (szakmai, műszaki tartalom), 


− a teljesítési feltételeket (szakmai, műszaki teljesítés időpontja), 


− a teljesítés igazolásának módját, 


− a késedelmes, hibás teljesítés jogkövetkezményeit, 


− a fizetési feltételeket (összeg, időpont), 


− a szerződéskötésre jogosultak aláírását,         


A költségvetési szerv vezetője felelős a vállalkozási tevékenység gazdaságos, hatékony 
és eredményes működéséért.  


Ha a vállalkozási tevékenység maradvány egymást követő 3 évben negatív, a vállalkozá-
si tevékenységet meg kell szüntetni. (Ávr. 3.§.(3) bek. 
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III. fejezet 
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 


 
 


1. A költségvetési szerv szervezeti felépítése 
 


A költségvetési szerv szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkameg-
osztás szerint az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 
 


1.1. A költségvetési szerv belső ellenőrzése 
 


A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról és 
megfelelő működtetéséről.  
 
A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv 
vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. 


 
A költségvetési szervben a belső ellenőrzési tevékenység  
 


− a költségvetési szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott 
vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőrrel, 


− belső ellenőrzési csoport működtetésével, 


− polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőrrel,  


− 


valósul meg.  


külső szakértő, vagy szervezet bevonásával,  


 
A gazdasági szervezettel és 50 főnél nagyobb engedélyezett létszámmal rendelkező köz-
ponti költségvetési szervek esetén legalább 1 fő belső ellenőrt kell foglalkoztatásra irá-
nyuló jogviszonyban alkalmazni. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének 
írásos jóváhagyásával lehet. 
 
A költségvetési szerv belső ellenőrzési egysége írásbeli megállapodás alapján belső el-
lenőrzési feladatot a költségvetési szerv vezetőjének irányítása alá tartozó költségvetési 
szervnél is elláthat. 
 
Ha a költségvetési szerv nem foglalkoztat belső ellenőrt, a költségvetési szerv vezetője 
köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének külső szol-
gáltató bevonásával történő megszervezéséről és ellátásáról. 
Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenység ellátásába részben vagy egészben külső 
szolgáltatót vonnak be, a külső szolgáltató minősített adat megismerésére csak abban az 
esetben jogosult, ha a külső szolgáltató megfelel a jogszabályokban meghatározott mi-
nősített adat védelmére vonatkozó előírásoknak.) 
 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét 
növelje.  
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A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed a szervezet minden tevékenységére, különösen 
a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, 
valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 


A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesít-
mény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni.  


A belső ellenőrzésnek tanácsadói feladatokat is el kell látni. 
 
A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek.  
 
Az éves ellenőrzési tervnek (legalább) tartalmaznia kell: 


− a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményé-
nek összefoglaló bemutatását; 


− a tervezett ellenőrzések tárgyát; 


− az ellenőrzések célját; 


− az ellenőrizendő időszakot; 


− a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 


− az ellenőrzések típusát; 


− az ellenőrzések tervezett ütemezését; 


− az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 


− a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 


− a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 


− a képzésekre tervezett kapacitást; 


− az egyéb tevékenységeket. 
 


A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint kell megszer-
vezni és elvégezni. 
 


 
2. A költségvetési szerv belső szervezeti egységeinek megnevezése, főbb feladatai 
 


A költségvetési szerv belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásá-
nál elsődleges cél, hogy a költségvetési szerv feladatait zavartalanul és zökkenőmente-
sen láthassa el a követelményeknek megfelelően. 


A fenti körülmények figyelembe vételével a költségvetési szervben az alábbi szervezeti 
egységek határozhatók meg: 
 


2.1. A gazdasági osztály (csoport) feladatai: 
 
A gazdasági osztály (csoport) a költségvetési szerv működtetéséért, a költségvetés ter-
vezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a 
továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, 
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beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a 
pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. . 


A gazdasági szervezet fenti feladatait indokolt esetben több szervezeti egység is elláthat-
ja, azonban az egyes szervezeti egységek által ellátott tevékenységek között párhuza-
mosság nem lehet. Ilyen esetben a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szer-
vezetnek tekinteni. 
Ha hozzárendelt költségvetési szerv van, akkor értelemszerűen annak feladatait is ellát-
ja a fentiek szerint. 


A Gazdasági osztály (csoport) a mindenkori jogszabályi előírásoknak, a fenntartó utasí-
tásainak megfelelően végzi tevékenységét, szervezi a költségvetési szerv gazdasági, 
pénzügyi munkáját. 


A költségvetési szerv gazdasági szervezetének felépítését az SZMSZ 2. számú mellékle-
te tartalmazza. 


 
3. Munkaköri leírások 
 


A költségvetési szervben foglalkoztatottak feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 
A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik. 


A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell az alkalmazott jogállását, a szervezetben el-
foglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. 


A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint 
feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani 
kell. 


A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: 


− az igazgató, az igazgatóhelyettes és munkahelyi vezetők esetében, 


− a munkahelyi vezető(k) a beosztott alkalmazottak esetében. 
 
 


4. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladat és hatásköre 
 


 
 
4. 1. A költségvetési szerv vezetőjének feladat és hatásköre 


 
A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, 
belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv 
számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. 


 
A költségvetési szerv vezetője  


− vezeti a költségvetési szervet, felelős a költségvetési szerv működéséért és gaz-
dálkodásáért, 


− felelős a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének gazdaságosságáért, 
eredményességéért, 


− biztosítja a költségvetési szerv működéséhez szükséges személyi és tárgyi felté-
teleket, 
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− képviseli a költségvetési szervet külső szervek előtt, 


− tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a költségvetési szerv szakmai és gazda-
sági működésének valamennyi területét, 


− gyakorolja a munkáltatói jogokat, 


− a gazdasági vezető tartós vagy átmeneti akadályoztatása esetén haladéktalanul 
gondoskodik helyettesítéséről, a gazdasági vezető álláshely megüresedése ese-
tén annak betöltéséről, 


− a gazdasági vezető álláshelyének betöltéséig tartó átmeneti időszakra írásban, 
megfelelő végzettségű alkalmazottat jelöl ki a gazdasági vezetői feladatok ellá-
tására az irányító szerv vezetőjének egyetértésével, 


− ellátja a költségvetési szerv működését érintő jogszabályokban, önkormányzati 
rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 


− megszervezi a költségvetési szerv belső ellenőrzését, 
− felelős a belső kontroll rendszer működéséért, 


− elkészíti (elkészítteti) a költségvetési szerv SZMSZ-ét, kötelezően előírt sza-
bályzatait, továbbá a költségvetési szerv működését segítő egyéb szabályzato-
kat, rendelkezéseket, 


− kapcsolatot tart a társköltségvetési szervekkel, helyi, területi és országos szak-
mai szervezetekkel, költségvetési szervekkel, 


− kapcsolatot tart nemzetközi költségvetési szervekkel, szervezetekkel, 


− támogatja a költségvetési szerv munkáját segítő testületek, szervezetek, közös-
ségek tevékenységét, 


− folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, a költségvetési szerv te-
vékenységét, munkáját. 
 


4.2. Vezető-helyettesek (általános, illetve szakmai) feladatai: 


− a költségvetési szerv vezetője távolléte esetén megbízása alapján ellátja a veze-
tői feladatokat, 


− ellátja az intézmény felügyeletét, irányítását  


− elvégzi, gondoskodik, elkészíti, kapcsolatot tart, nyilvántartja, szervezi, stb. az 
intézménnyel kapcsolatos minden olyan ügyet, amely a működéshez nélkülöz-
hetetlen. 


− a vezető megbízása alapján képviseli a szervezetet külső szervek előtt. 
 
A vezető-helyettesek feladat és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon terület-
re kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírásuk tartalmaz.  


 
4.3. Gazdasági vezető feladat és hatásköre 


− irányítja és ellenőrzi a gazdasági osztályt,  
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− a gazdálkodási feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyet-
tese, 


− iránymutatást ad a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, to-
vábbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv által foglalkoz-
tatott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért fe-
lelős alkalmazottaknak, 


− felelős a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi 
fegyelem megtartásáért, 


− elkészíti a költségvetési szerv költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló 
jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, 


− gyakorolja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört a vezető kötelezettségvállalása, 
utalványozása esetén, 


− pénzügyi ellenjegyzése (vagy az általa írásban kijelölt személy pénzügyi ellen-
jegyzése) nélkül kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor, illetve követelés nem 
írható elő, 


− kialakítja az anyag és eszközgazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja a 
költségvetési szerv anyag és eszközellátását, 


− kialakítja és szervezi a költségvetési szerv könyvviteli, elszámolási, vagyon-
nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét, 


− kétévente köteles a belső kontroll rendszer témakörében a pénzügyminiszter ál-
tal meghatározott továbbképzésen részt venni. 


 
A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-
számviteli végzettséggel, vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel, szakképzett-
séggel, és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell 
rendelkeznie. A gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok 
ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továb-
biakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a te-
vékenység ellátására jogosító engedéllyel. 
 


4.4. Élelmezésvezető feladata és hatásköre: 
 


− szervezi, irányítja és ellenőrzi a konyha szakmai munkáját, 
− az élelmiszer megrendelése, annak teljes körű lebonyolítása, 
− a beszállítókkal folyamatos kapcsolattartás az ár-, és a minőség egyensúlyának 


szinten tartása miatt 
− raktárosok ellenőrzése, 


− a konyha szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol a költségvetési szerv 
vezetőjének, illetve a felügyelettel megbízott vezető-helyettesnek, 


− segíti a vezető humánpolitikai feladatainak ellátását, ellátja az ebben a körben 
rábízott feladatokat. 
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5. A költségvetési szerv munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 
 
A költségvetési szerv vezetője a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a ra-
cionális gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájé-
koztat a számára biztosított fórumokon. 
 


5.1. A költségvetési szervi munka irányítását segítő fórumok: 


− igazgatói tanács, 


− vezetői értekezlet, 


− osztály (csoport, belső szervezeti egység) értekezlet, 


− munkaértekezlet. 
 
Igazgatói tanács


A költségvetési szerv tanácsadó szerveként működik. Üléseit a vezető szükség szerint, 
de évente legalább 1 alkalommal hívja össze. 


: 


A tanács tagjai: költségvetési szerv vezetője, 


      vezető-helyettes(ek), 


      gazdasági vezető. 


A tanács véleményezi és értékeli: 


− a költségvetési szervet érintő szervezeti és működési kérdéseket, 


− a költségvetési szerv alkalmazottait érintő élet- és munka körülményeket befo-
lyásoló kérdéseket, fejlesztések, felújítások rangsorolását, 


− a költségvetési szerv működésével összefüggő terveket, szabályokat, 


− mindazokat a javaslatokat, amelyeket a vezető vagy a tanács tagjai a tanács elé 
terjesztenek. 


 
Vezetői értekezlet


 
: 


A költségvetési szerv vezetője szükség szerint, de havonta legalább 1 alkalommal veze-
tői értekezletet tart. 


A vezetői értekezleten részt vesznek: 


− költségvetési szerv vezetője, 


− vezető-helyettes(ek),  


− gazdasági vezető,  


− belső szervezeti egységek vezetői,  


− szakmai közösségek vezetői, 


− meghívottak. 
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A vezetői értekezlet feladata: 


− tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, 


− a költségvetési szerv, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közössé-
gek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. 


 
Csoport (belső szervezeti egység) értekezlet


 
: 


A csoport(ok) (belső szervezeti egység) vezető szükség szerint, de legalább egyszer ha-
vonta csoportértekezletet tart. 


A csoport (belső szervezeti egység) értekezletét a vezetője hívja össze és vezeti. 


Az értekezletre meg kell hívni a csoport (belső szervezeti egység) valamennyi alkalma-
zottját és a költségvetési szerv vezetőjét, illetve a felügyeletet gyakorló tisztségviselőjét. 


A csoport (belső szervezeti egység) értekezlet feladata: 


− a szervezeti egység eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése, 


− a szervezeti egység munkájában tapasztalt hiányosságok feltárása és azok meg-
szüntetésére intézkedések megfogalmazása, 


− a munkafegyelem értékelése, 


− a szervezeti egység előtt álló feladatok megfogalmazása, 


− a szervezeti egység munkáját, munkaközösségeit érintő javaslatok megtárgya-
lása. 


 
Munkaértekezlet
 


: 


A költségvetési szerv vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal  
munkaértekezletet tart.    


Az értekezletre meg kell hívni a költségvetési szerv valamennyi fő- és részfoglalkozású 
alkalmazottját. 


A vezető a munkaértekezleten: 


− beszámol a költségvetési szerv eltelt időszak alatt végzett munkájáról, 


− értékeli a költségvetési szerv programjának, munkatervének teljesítését, 


− értékeli a költségvetési szervben az alkalmazottak élet- és munkakörülményei-
nek alakulását, 


− ismerteti a következő időszak feladatait. 
 


Az értekezlet napirendjét a költségvetési szervvezető állítja össze. 


Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy az alkalmazottak véleményüket, észrevétele-
iket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. 
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5.2. A költségvetési szerv munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 
 
A költségvetési szerv vezetése együttműködik az alkalmazottak minden olyan törvényes 
szervezetével, amelynek célja az alkalmazottak érdekképviselete és érdekvédelme. 


A költségvetési szervben szakszervezet nem működik.  


A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazotti (közszolgálati tisztviselői) jogviszony-
ból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjáról, az 
ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről, az érdekvédelmi szervezetek támogatásának mérté-
kéről, a működési feltételek biztosításáról, jogszabályok idevonatkozó rendelkezései 
alapján megállapodást köt, ennek hiányában megállapodást köthet. 


  


 A költségvetési szerv működését segítő testületek, szervek és közösségek üléseiről jegy-
zőkönyvet kell készíteni, megőrzéséről a költségvetési szerv vezetője gondoskodik. 


  
 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 


− az ülés helyét, időpontját, 


− a megjelentek nevét, 


− a tárgyalt napirendi pontokat, 


− a tanácskozás lényegét, 


− a hozott döntéseket. 
 
 


IV. FEJEZET 
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 


 
 


1. A költségvetési szerv munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 
 
1.1. A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte 
 


A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű kinevezéssel és annak elfogadásával 
jön létre. 


Határozott időre történő kinevezéssel a Kjt, a Kttv. idevonatkozó rendelkezései szerint 
köthető csak közalkalmazotti jogviszony.  


A költségvetési szerv feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglal-
koztathat külsős személyeket. 


A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szer-
ződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható 
feladatra nem fizethető.  


Más esetben díjfizetésére a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozóan előzetesen 
írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell köt-
ni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába 
tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó fel-
adatainak is maradéktalanul eleget tett. (Ávr.51.§. (2)bek.) 
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1.1.1. A közszolgálati tisztviselői vagyonnyilatkozat 
 


(Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 3. §-ában 
felsoroltaknak vagyonnyilatkozatot kell tenni.) 
 
A közszolgálati tisztviselő vagyonnyilatkozatot tesz, illetőleg számot ad a megelőző va-
gyonnyilatkozatban foglaltakhoz képest bekövetkezett vagyon gyarapodásáról és annak 
okáról.  


 


A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köteles megjelölni azokat a hozzátartozókat, (há-
zas, illetve élettárs, a közös háztartásban élő szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ide-
értve az örökbe fogadott és a nevelt gyermeket is), akik vagyonnyilatkozat-tételre köte-
lezettek. 


 


A közszolgálatban álló személynek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lehet a kö-
vetkező okokból: 


− a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, 
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közigazgatási hatósági vagy szabálysértési 
ügyben /3. § (1) a)/, 


− a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, 
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során /3. § (1) b)/, 


− a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, 
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult feladatai ellátása során /3. § (1) c)/, 


− költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá önkormányzati vagyonnal 
való gazdálkodás során, illetve önkormányzati pénzügyi támogatások tekinteté-
ben/3. § (1) c)/, 


− a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, 
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult egyedi önkormányzati támogatásról való 
döntésre irányuló eljárás lefolytatása során /3. § (1) d)/, 


− a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, 
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult állami vagy önkormányzati támogatások fel-
használásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámolás során /3. § (1) 
e)/ 


− vezetői megbízással rendelkező közszolgálati tisztviselő /3. § (2) d)/. 


A vagyonnyilatkozat-tétel esedékességét a tv. 5. §-a szabályozza. 


A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök nyilvántartását a szabály-
zat 4. sz. melléklete tartalmazza. 


 
1.2. A költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban állók díjazása 


A személyi juttatások részletes szabályait a KJT tartalmazza. 
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1.2.1. Rendszeres személyi juttatások  
 


A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alapilletménye, il-
letménykiegészítése, illetménypótléka és mindazon juttatások, amelyek rendszeresen 
ismétlődve kerülnek kifizetésre.  


A közalkalmazottat (közszolgálati tisztviselőt) illetményének megállapítása érdekében 
fizetési osztályba és fizetési fokozatba kell besorolni. 
 


A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a kinevezési okiratban kell rögzíteni.  


Az illetményt, a tárgyhót követő hó 10  napjáig  kell kifizetni. 


A közalkalmazott (közszolgálati tisztviselő) a betöltött munkakör függvényében illet-
ménypótlékra jogosult. 


Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában kell meghatározni. 
 
1.2.1.1. Vezetői pótlék 
 


A magasabb vezetőt, valamint vezető állású közalkalmazottat (közszolgálati tisztviselőt) 
vezetői pótlék illeti meg. 


- magasabb vezető beosztású közalkalmazott (közszolgálati tisztviselő) esetén a 
vezetői pótlék a pótlékalap maximum 500 %-a. 


- vezetői beosztású közalkalmazott (közszolgálati tisztviselő) esetén a vezetői pót-
lék a pótlékalap maximum 250 %-a. (Kttv. 137. §. Köznev.tv. 8. melléklet. Kjt. 
70. §.) 


 


− címet,  


− címzetes vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi,  


− címzetes főmunkatársi címet  


adományozhat. 
 
1.2.1.2. Éjszakai pótlék 
 


Éjszakai pótlékra az jogosult, aki a munkaidő beosztása alapján 22.00 és 6.00 óra között 
végez munkát. 


A pótlék mértéke óránként az illetményalap 45 %-a. (Kttv. 140 §.(3) bek.) 


 Egyéb esetben a Munkatörvénykönyvének 142. §-a szerint kell megállapítani. 
 


 
1.2.2. Nem rendszeres személyi juttatások 


 
1.2.2.1. Jutalom  
 


A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző közalkalmazottat, (közszolgálati tiszt-
viselőt) a munkáltató jutalomban részesítheti. 
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Közalkalmazottak esetében naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja 
meg a kifizetés esedékessége időpontjában a közalkalmazott kinevezés szerinti 
havi illetménye tizenkétszeresének harminc százalékát. Kjt  77. § (3) bekezdés.)  
 
A teljesítményértékelés alapján jutalom fizethető.( Kttv. 130. §.(4) bek.) 
 
Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra - ideértve a prémium címén telje-
sítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést, és a vállalkozási tarta-
lék felhasználását is - a költségvetési évben az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres 
személyi juttatások előirányzatának 12%-áig, más költségvetési szervnél a költségvetési 
rendeletben, határozatban meghatározott összegig vállalható kötelezettség. (Ávr. 51. § 
(1) bek.) 


 
1.2.2.1. Megbízási díj    
 


A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szer-
ződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizet-
hető.  


Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés e 
rendelet szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor.  


A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költség-
vetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a 
munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. (Ávr. 51. § (2) bek.) 


 


A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében 
történő igénybevételére szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban 
vagy az irányító szerv által szabályozott feladatok elvégzésére köthető. 


A szakmai alapfeladat keretében külső személlyel vagy szervezettel szellemi tevékeny-
ségre, az alábbi feladatokra köthető szerződés: 


a) informatikai szolgáltatás igénybevétele 


b) dietetikusi szolgáltatás igénybevétele 


c) munka-és tűzvédelmi oktatás szolgáltatásának igénybevétele 
 
1.2.3. Egyéb juttatások 


 
1.2.3.1. Továbbképzés 


 
A költségvetési szerv a tanulásban, továbbképzésben azokat az alkalmazottakat támo-
gatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesí-
tés megszerzése. 


A továbbképzés szabályai: 


− Mindenki köteles írásban kérni tovább tanulását akár diploma megszerzéséről, 
akár továbbképzésről van szó. 
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− Felsőoktatási költségvetési szervben folytatott tanulmányok idején köteles iga-
zolni, hogy beiratkozott az adott félévre. 


− Köteles leadni a továbbtanuló a konzultációs időpontokat. 


− A költségvetési szerv a tandíjat, a tankönyveket és oda-vissza út költségét téríti 
(nem téríti) a konzultációs napokra és a vizsga napokra. 


− A tandíjat, a tankönyveket a költségvetési szerv csak számla ellenében fizeti ki. 
Az úti költséget az alkalmazott számolja el az utazás befejezésétől számított 8 
napon belül. 


A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a 
továbbképzési díjak, és a jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni. 


A továbbképzésben résztvevő személlyel tanulmányi szerződést kell kötni. (Kttv. 80. §. 
Mtv.229. §. ) 


 
1.2.3.2. Közlekedési költségtérítés 


 
A munkáltató köteles a munkába járás (hazautazás)  költségeit, annak meghatározott 
százalékát a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében megtéríteni. 


Ha az alkalmazottnak a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt a költségve-
tési szerv részére azonnal be kell jelenteni. 


Az alkalmazottaknak a munkakörükkel összefüggő - helyi közlekedést igénylő - feladatel-
látásért utazási költségei megtérítésére a költségvetési szerv helyi bérletet biztosíthat. 


A jogosultságot évenként felül kell vizsgálni.  
 


 
1.2.3.3. Munkaruha juttatás 


 
A költségvetési szerv a közalkalmazott (közszolgálati tisztviselő) részére költségvetési 
előirányzata terhére munkaruhát biztosíthat. 


A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket 
és az egyéb feltételeket az SZMSZ 5. sz. melléklete rögzíti a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló törvény, illetve a közszolgálati tisztviselői jogviszonyról szóló törvény ide-
vonatkozó rendelkezései alapján. 


A munkaruhát a közalkalmazott részére a vezető vásárolja meg. 


A beszerzésről, a vásárlásról - a költségvetési szerv nevére címzett - szabályos kész-
pénzfizetési számlát kell leadni. 


A közalkalmazott (közszolgálati tisztviselő) a munkaviszony létesítésekor, próbaidő ki-
kötése esetén annak lejárta utáni napon szerez jogosultságot a juttatás igénybevételére. 
A kihordási idő ezen időponttól kezdődik. 


A juttatási idő számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell fi-
gyelembe venni. 


A juttatási időbe nem számít be: 
                              - a gyes, 
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                              - a gyed, 
                              - 30 napon túli fizetés nélküli szabadság,                                 
                              - 30 napon túli táppénz. 


A munkaruha a kihordási idő alatt a költségvetési szerv tulajdonát képezi, azt követően 
a közalkalmazott (közszolgálati tisztviselő) tulajdona lesz. 


A közalkalmazott (közszolgálati tisztviselő) a közalkalmazotti (közszolgálati tisztviselői) 
jogviszony megszüntetésekor a juttatási idő hátralévő hányadának megfelelő összegben 
köteles a munkaruhát megváltani. 


A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: 


- öregségi nyugállományba helyezéskor  
- rokkantsági ellátásba kerülés esetén 
- elhalálozás esetén. 


 
A munkaruha karbantartásáról (mosás, tisztítás, javítás) a közalkalmazott (közszolgálati 
tisztviselő) köteles gondoskodni, ezért semmiféle külön költségtérítés nem illeti meg. 
 


1.2.3.4. Étkezési hozzájárulás 
 
A költségvetési szervben minden alkalmazott jogosult térítési díj ellenében az étkezést 
igénybe venni. 


Az étkezését fizetendő térítési díj alapja a mindenkori nyersanyag norma 100 %-a, mely-
re fel kell számítani az általános forgalmi adót. 


A munkáltató a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. 
tv. alapján a munkavállaló részére saját konyha üzemeltetése esetében a munkahelyi ét-
keztetést 5.900.-Ft-ig támogatja, amely kizárólag e szolgáltatás igénybevételére jogosító 
utalvány formájában is biztosítható. 


    Nem jár az étkezési hozzájárulás: 


− a gyes időtartamára,  
− a gyed időtartamára, 
− fizetés nélküli szabadság időtartamára, 
− a táppénz időtartamára, 
− a felmentési idő, lemondási idő azon időtartamára, amelyre a közalkalma-


zottat a munkavégzés alól mentesítették. 


A juttatás számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell figye-
lembe venni. 
 


 
1.2.3.5. Telefon használat 


 
A vezetékes és mobil telefonok használatának részletes szabályait a Telefonhasználati 
szabályzat tartalmazza. 


A mobiltelefon használatára jogosultak körét évente felül kell vizsgálni. 
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1.3. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 
 


A munkavégzés teljesítése a költségvetési szerv vezetője által kijelölt munkahelyen, az 
ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban le-
írtak szerint történik. 


 


Az alkalmazott köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvár-
ható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlme-
nően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével 
összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más sze-
mélyre hátrányos következményekkel járhat. Az alkalmazott munkáját az arra vonatko-
zó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szak-
mai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 
 


Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll 
fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minő-
sülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése a költségvetési szerv érdekeit sértené. 


A költségvetési szervnél hivatali titoknak minősülnek a következők: 


− az alkalmazottak személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 
− a tanulók, (ellátottak, gondozottak) személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 
− az alkalmazottak (ellátottak, gondozottak) egészségi állapotára vonatkozó adatok, 


 


A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A költségvetési szerv valam-
ennyi alkalmazottja köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, 
amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 
 


 
1.4. A munkaidő beosztása 
 


(A munkarendet a szakmai törvények és egyes központi jogszabályok, valamint a Kollek-
tív szerződésben, Közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint kell kialakítani. Ennek 
hiányában a munkarendet az irányító szerv engedélyével a munkáltató állapítja meg.  


A munkaviszonyra vonatkozó belső szabályok kialakításánál a Munka Törvénykönyvéről 
szóló, többször módosított 2012. évi I. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011.évi CXCIX. tv., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosí-
tott 1992. évi XXXIII. törvény  előírásai az irányadók.) 
 
A heti munkaidő 40 óra. 


A költségvetési szervben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt 
(ebédidő) tartalmazza a következő: 


 
- hétfőtől csütörtökig  730órától  1600


- pénteken 
 óráig 


 730órától   1300


 


 óráig 


 
A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak: 


− takarítók, 


− karbantartók, 
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− konyhai dolgozók 
 


A költségvetési szerv munkarendjét az SZMSZ 6. számú melléklete rögzíti. 
 
1.5. Szabadság 


 
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel 
egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezé-
sére minden esetben csak a költségvetési szerv vezetője jogosult, egyéb esetekben a 
közvetlen munkahelyi vezető. 
 
Az alkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak (közszolgála-
ti tisztviselők) jogállásáról szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások 
szerint kell megállapítani.  


Az alkalmazottakat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. 


A költségvetési szervben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a gazdaságvezető a fele-
lős. 


Az alapszabadság, a pótszabadság, valamint az adható pótszabadság mértékét célszerű 
a Kollektív szerződésben, Közszolgálati szabályzatban részletesen szabályozni. (Kttv. 
100-102. §. Kjt. 56-59.§) 
 


1.6. A helyettesítés rendje 
 


A költségvetési szervben folyó munkát az alkalmazottak időleges vagy tartós távolléte 
nem akadályozhatja. 


Az alkalmazottak távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása a költségve-
tési szerv vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezető-
jének feladata. 


A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes alkalmazottakat érintő konkrét feladatokat a mun-
kaköri leírásokban kell rögzíteni. 


A helyettesítés idejére a közalkalmazottat (közszolgálati tisztviselőt helyettesítési díj il-
leti meg.  


 (Kttv. 52. §. Kjt.24.§.) 
 


1.7. Munkakörök átadása 
 


A költségvetési szerv vezető állású alkalmazottai, valamint a költségvetési szerv vezető-
je által kijelölt alkalmazottak munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi vál-
tozás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 


 
Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 


− az átadás-átvétel időpontját, 


− a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, 


− a folyamatban lévő konkrét ügyeket, 
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− az átadásra kerülő eszközöket, 


− az átadó és átvevő észrevételeit, 


− a jelenlévők aláírását. 


Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be 
kell fejezni. 
 


A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti 
felettes vezető gondoskodik. (Mtv. 80.§. Kttv. 74 §. )  


 
2. Saját gépkocsi használata 
 


A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a 
60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, illetve az adójogszabályok szerint kell kialakítani.  


Saját gépkocsit hivatali célra a költségvetési szerv vezetője előzetes engedélyével lehet 
igénybe venni. 


A saját gépkocsi használat részletes szabályait a Gépjárművek igénybevételének és 
használatának szabályzatában kell rögzíteni, melyet évente felül kell vizsgálni.  


A szabályzatban meg kell határozni a következőket: 
− saját gépkocsi használatra jogosultak köre, 
− a saját gépkocsi használatáért fizetendő díj mértéke, 
− az éves kilométer keret nagysága, stb. 


 
3. Kártérítési kötelezettség 


 
A közalkalmazott (közszolgálati tisztviselő) a közalkalmazotti (közszolgálati tisztviselői) 
jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési 
felelősséggel tartozik.  


Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott (közszolgálati tisztviselő) a teljes kárt kö-
teles megtéríteni. 


A közalkalmazott (közszolgálati tisztviselő) vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt kö-
teles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan 
dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólago-
san használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át 


A pénztárost, raktárkezelőket, egyéb pénzkezelőket e nélkül is terheli felelősség az álta-
la kezelt pénz vagy árukészlet tekintetében. (leltárhiány)  


Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban 
ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó 
veszteség mértékét meghaladó hiány. A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást 
kötött közalkalmazott (közszolgálati tisztviselő) vétkességére tekintet nélkül felelősség-
gel tartozik. 


Amennyiben a költségvetési szervnél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a 
megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányá-
ban felelnek.  







 
27 


Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár össze-
gének meghatározásánál a Kjt. 81-83.§. Kttv. 160-166.§ valamint a Munka Törvény-
könyve 179-183.§-a az irányadó. 


A kártérítésre vonatkozó szabályokat (a kártérítés összegét, stb.) célszerű a Kollektív 
szerződésben részletesen szabályozni. 


 
 
4. Anyagi felelősség 


 
A költségvetési szerv az alkalmazott ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés 
folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár az alkalmazott 
munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 
 
Az alkalmazott szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű 
használati értékeket csak a költségvetési szerv vezetőjének engedélyével hozhat be 
munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (Pl. laptop, számítógép, stb.) 


 
A költségvetési szerv valamennyi alkalmazottja felelős a berendezési felszerelési tár-
gyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 


    (Mtv. 166- 168. §.  Kjt. 83. §. Kttv. 167-168.§.) 


 
5. A költségvetési szerv belső és külső kapcsolattartásának rendje 
 
5.1. A belső kapcsolattartás 


 
A költségvetési szerv feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az intézmény dolgo-
zói egymással szoros kapcsolatot tartanak. 
 


Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik  
 


5.2. A külső kapcsolattartás 


Az eredményesebb működés elősegítése érdekében a költségvetési szerv a szakmai 
szervezetekkel, társ költségvetési szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködé-
si megállapodást köthet. 


 
5.2.1. Üzleti kapcsolatok 


 
A költségvetési szerv feladatainak eredményesebb ellátása érdekében kapcsolatot tart 
olyan gazdálkodó szervezetekkel, amelyek anyagilag és erkölcsileg segítik a magasabb 
szakmai munka ellátását. 


 
6. A költségvetési szerv ügyiratkezelése 
 


A költségvetési szervben az ügyiratok kezelése központosított (osztott, vegyes) rend-
szerben történik. 


Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért a költségvetési szerv vezetője felelős. 


Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 
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7./ A kiadmányozás rendje 
 


A költségvetési szervben a kiadmányozás rendjét a költségvetési szerv vezetője szabá-
lyozza. 
 


A kiadmányozás rendjének szabályait az SZMSZ 7. számú melléklete tartalmazza. 
 
8. Bélyegzők használata, kezelése 
 


Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való 
lemondást jelent.  
 


A költségvetési szervben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 


− költségvetési szerv vezetője, 


− költségvetési szerv vezetőjének helyettese, 


− gazdasági vezető,  


− élelmezésvezető 


− raktáros 


A költségvetési szervben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyil-
vántartást kell vezetni. 


A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, 
melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 


A nyilvántartás vezetéséért:  gazdaságvezető a felelős. 
 


Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért.  


A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egysze-
ri leltározásáról a gazdaságvezető gondoskodik. 


 
9. A költségvetési szerv gazdálkodásának rendje 
 


A költségvetési szerv gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésé-
vel, végrehajtásával, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon hasznosításával ösz-
szefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezé-
seinek figyelembevételével - a költségvetési szerv vezetőjének feladata. 


 


A gazdálkodási feladatokat az Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 
 
10. A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok 


A költségvetési szervben a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülé-
sét az I. fejezet 2.2. pontjában felsorolt belső szabályzatok határozzák meg részletesen. 
 


10.1. Fizetési számlák feletti rendelkezés 
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A hitelintézetnél vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat a költségvetési szerv 
vezetője jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a számlavezető hitelintézet-
hez.  
Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja (költségvetési szerv) 
Pénzkezelési szabályzata részletesen tartalmazza az erre vonatkozóan előírásokat 


 
10.2. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés rendje 


 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a 
költségvetési szerv vezetője határozza meg.  


Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és hatáskörét szabályzó Gazdál-
kodási szabályzatban kerül meghatározásra. 


 
11. A költségvetési szerv könyvtára 
 


A könyvtár a költségvetési szerv szakmai tevékenységéhez szükséges kiadványok rend-
szeres gyűjtését, megőrzését szolgálja. 


A könyvtár igénybevételének, működésének szabályait a könyvtár működési szabályzata 
tartalmazza. 


 
12. A költségvetési szerv létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási 


rendje  
 


A költségvetési szerv épületét címtáblával, zászlóval kell ellátni. 


A költségvetési szerv saját bevételének növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfel-
adatok ellátását – szabad helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja. 


A helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírásokat külön szabályzat tar-
talmazza. 
 


13. Belső kontrollrendszer 
 


A költségvetési szerv vezetője a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel köte-
les kialakítani, működtetni és fejleszteni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerét 
az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe-
vételével. 
 
A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet 
minden szintjén érvényesülő - megfelelő 


− kontrollkörnyezet, 


− kockázatkezelési rendszer, 


− kontrolltevékenységek, 


− információs és kommunikációs rendszer, és 


− nyomon követési rendszer (monitoring) 


kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. 
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A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályza-
tokat, melyek biztosítják, hogy 


− a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a 
szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság 
és eredményesség követelményeivel, 


− az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, 


− megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségveté-
si szerv működésével kapcsolatosan, és 


− a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogsza-
bályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével. 


 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerv vezetője köteles olyan 
kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben 


− világos a szervezeti struktúra,  


− egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok, 


− meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 


− átlátható a humán erőforrás kezelés. 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kiala-
kítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló forrá-
sok szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.  
 
A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költ-
ségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folya-
matainak szöveges (vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett) leírá-
sa, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, 
irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos 
ellenőrzését. 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének 
rendjét, valamint köteles kockázatkezelési rendszert működtetni.  


A költségvetési szerv vezetőjének a kontrolltevékenység részeként minden tevékenység-
re vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellen-
őrzést (FEUVE). 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban a költségve-
tési szerv vezetője köteles értékelni a belső kontrollrendszer minőségét. 
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15. Óvó, védő előírások 
 


A költségvetési szerv minden alkalmazottjának alapvető feladata közé tartozik, hogy az 
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy 
ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. 


Minden alkalmazottnak ismernie kell az SZMSZ mellékletét képező Munkavédelmi 
szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz, bombariadó esetére előírt utasí-
tásokat, a menekülés útját. 


A költségvetési szerv biztosítást köthet tárgyi eszközeire, készleteire, illetőleg az irányí-
tó szerv által meghatározott veszélyes feladatot ellátó, a költségvetési szerv által foglal-
koztatott személyekre. (oktatási költségvetési szervek esetében kell alkalmazni) 


 
 


V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 


 
 


1./ Az SZMSZ hatálybalépése 
 


Az SZMSZ Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete (irányító szerv) jóvá-
hagyásával 2014. július 01. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 


Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról a költségvetési szerv vezető-
je gondoskodik. 


 
Dátum: 2014. június 11. 


 
……………………………………… 


költségvetési szerv vezetője 
 


 
 
 
Jóváhagyom:  
 
Dátum: 2014………………………….….. 
 


………………………………..…… 
                                                                                               irányító szerv
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1. számú melléklet 
 
 
 


AZ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
(Javasolt tartalom: az költségvetési szerv szervezeti felépítésének leírása, sémaszerűen) 


 
 
 


 


Belsõ ellenõrzési osztály
/ csoport /


/ belsõ  ellenõ r /


Pé nzü gy Munkaü gy Szá mvitel


Gazd. ig. h.
/ gazdasá gi vezetõ  /


Titká rsá g


Müszaki elõadó Karbantartó k


Gondnoksá g Szá llí tá s


Mû szaki ig. hely.
/ mû szaki vezetõ  /


Igazgató


 
 


A  KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 


Intézményvezető 


 


Gazdaságvezető       Élelmezésvezető 


 


                      Könyvelő        Pénztáros  Takarítók     Szakács 


 


                      Konyhai kisegítő 
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2. számú melléklet 
 
 


A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV GAZDASÁGI 


SZERVEZETÉNEK FELÉPÍTÉSE 


 
 


GAZDASÁGVEZETŐ 
 
 
KÖNYVELŐ                  PÉNZTÁROS 
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3. számú melléklet 
 


MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 
(A munkaköri leírások javasolt szerkezete, tartalma) 


 
  1./   Belső szervezeti egység megnevezése 


  2./   A munkakör megnevezése 


  3./   A munkakör betöltőjének neve 


  4./   A munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség 


  5./   A munkakört betöltő közvetlen felettese 


  6./   A munkakört betöltő közvetlen irányítása alatt működő 
 - szervezeti egységek vagy 
 - munkakörök megnevezése 


        A beosztottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok felsorolása 


  7./   Munkaköri feladatok (rendszere): 


 - elkészíti, kidolgozza: 


 - közreműködik: 


 - javaslatot tesz: 


 - véleményezi: 


 - dönt: 


 - információt szolgáltat: 


 - ellenőriz: 


 - felelős: 


  8./ A munkakört ellátó által ellátott helyettesítési megbízatás 


  9./ A munkakörrel összefüggő egyéb kérdések: 


 - kapcsolat külső szervekkel 


 - kapcsolat belső szervekkel 


 - anyagi felelősség megjelölése 


10./ A munkakörrel nem összefüggő feladatok felsorolása 


11./ Aláírások: készítette és jóváhagyta 


12./ Az alkalmazott tudomásulvételének igazolása 


13./ A munkaköri leírással kapcsolatos észrevétel, megjegyzés 
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3. számú melléklet 
 


 
MUNKARUHÁZATRA JOGOSULTAK KÖRE 


Munkakör Munkaruha megnevezése és  


mennyisége 
Kihordási idő 


 


Raktáros, Szakács, Konyhai kisegítő 


 


munkanadrág, póló, munkavédelmi 


cipő 


 


12 hónap 


Fűtő  2 részes munkaruha, bakancs 12 hónap 


 
Karbantartó 


  
1 kétrészes munkaruha, 
1 pár bakancs  


 
12 hónap 
12 hónap 


Takarítónő 
munkavédelmi cipő, szemüveg, 


védőkesztyű 
12 hónap 


12 hónap 
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Megismerési nyilatkozat 


 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja (költségvetési szerv) 
2014. július 1 –től hatályos Szervezeti és működési szabályzatában foglaltakat megismer-
tem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartat-
ni.  
 
 


Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
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		1.7. Munkakörök átadása

		5. A költségvetési szerv belső és külső kapcsolattartásának rendje
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2014.(………) számú önkormányzati 


rendelete 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 
elrendeléséről 
 
 


(tervezet) 
 
 


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


 
1.§ 


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


2.§ 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2014. évi munkarendjében 
2014. július 21-től 2014. augusztus 22-ig terjedő időszakra nyári, 2014. december 22-től 
2015. január 2-ig terjedő időszakra téli igazgatási szünetet rendel el. 
 


3.§ 
  


(1)  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2)  A rendelet 2015. január 3. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
  polgármester        jegyző 
 
 
 
 





		Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

		………/2014.(………) számú önkormányzati
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Tel.: 66/371-611 Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: hivatal@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1600  


  Péntek 800-1200 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2014. június 30-ai soron következő testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata telekalakítási eljárás keretén belül a szeghalmi tulajdoni lapon 
nyilvántartott állami tulajdonú 515 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlan területéből 8695 m2 
területet szeretne sport célú hasznosításra –kivett sportpályaként- önkormányzati tulajdonba 
venni az állami terület egy részének megváltásával. 
Mivel az érintett terület egy része 1981 óta sportpályaként funkcionál, indokolttá vált a tulajdonjog 
végleges rendezése.  
Az állami terület egy részének megváltását tartalmazó kérelem benyújtásra került, folyamatban van, 
jelenleg a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hiánypótlásként írta elő a megvásárolni kívánt 
terület agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői névjegyzékben, illetve az igazságügyi 
szakértői névjegyzékben található-az értékbecslési szakterületnek megfelelő ágazati szakértői 
jogosultsággal rendelkező- szakértő által kiállított értékbecslését, ami alapján a vételi ár 
megállapítható, azonban az értékbecslést az NFA felülvizsgálhatja. Valamint hiánypótlásban 
mellékelni szükséges a képviselő-testületi határozatot, mely alapján az Nfatv. 21 §. (3a) 
bekezdés a) pontja szerint kezdeményezi Szeghalom Város Önkormányzata az ingatlan 
megvásárlását, illetve rendelkeznek arról, hogy a felhasználási cél településfejlesztési célt 
szolgál és nyilatkoznak továbbá arról is, hogy a telekalakítással egybekötött értékesítés során 
felmerülő költségek megtérítését Szeghalom Város Önkormányzata vállalja. 
 
 
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásra 
kerüljön. 
 
 


 
Határozati javaslat: 


Szeghalom Város Önkormányzata telekalakítási eljárás keretén belül a Nfatv. 21 §. (3a) bekezdés 
a) pontja szerint kezdeményezi a szeghalmi tulajdoni lapon nyilvántartott állami tulajdonú 515 
hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlan területéből 8695 m2 állami terület –kivett sportpályaként-  
sport célú hasznosításra történő megvásárlását önkormányzati tulajdonba vétel céljából.  
 
 
A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a felhasználási cél településfejlesztési célt szolgál, 
mivel a megvásárolandó terület már 1981 óta sportpályaként működik és a jövőben is sport 
célú hasznosítás van tervben.   
 
Kinyilatkozza továbbá, hogy a telekalakítással egybekötött értékesítés során felmerülő 
költségek megtérítését Szeghalom Város Önkormányzata vállalja. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői 
névjegyzékben, illetve az igazságügyi szakértői névjegyzékben található-az értékbecslési 
szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkező- szakértő által kiállított 
értékbecslés elkészítését elrendelje, az értékbecslésben szereplő vételáron történő megvásárlás 
ügyében eljárjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat az állami terület megvásárlásával 
kapcsolatos eljárás során megtegye. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami terület megvásárlása során 
teljes jogkörrel eljárjon. 
 
 
Határidő: beadott kérelem hiánypótlásáig 
Felelős:
 


 Macsári József polgármester 


 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
 
 
Szeghalom, 2014.06.18. 
         Macsári József 
          polgármester 
 














































Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


J e l e n t é s 


a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, 
a Képviselő- testület 2014. június 30-án tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 19/2014. (II. 24.) sz. határozatával döntött arról, hogy a szeghalmi 
tulajdoni lapon nyilvántartott 039/19 hrsz-ú 38.909 m2 nagyságú legelő művelési ágú 
külterületi ingatlant elidegenítésre jelöl ki. 
Jelentem, hogy az elidegenítésre kijelölés megtörtént, a polgármestert a további szükséges 
intézkedéseket megtette. 
 
A 37/2014. (III. 24.) sz. határozatával a Képviselő- testület elfogadta a Szeghalom Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását. 
Jelentem, hogy módosítások átvezetésre kerültek a megállapodásban.. 
 
A Képviselő- testület a 38/2014. (III. 24.) sz. határozatával elfogadta a Szeghalmi Települési 
Értéktár Bizottság létszámának növelését, további tagok felvételét. 
Jelentem, hogy a polgármestert, gondoskodott a további szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
A Képviselő- testület a 39/2014. (III. 24.) sz. határozatával a elfogadta az óvodába történő 
jelentkezés időpontját 
Jelentem, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket a polgármester megtette. 
 
A Képviselő- testület a 60/2014. (IV. 15.) sz. határozatával véleményezési jogával élve a 
Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentumának 
módosításával egyetértett. 
Jelentem, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket a polgármester megtette. 
 
A Képviselő- testület a 61/2014. (IV. 15.) sz. határozatával véleményezési jogával élve 
egyetértett azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szeghalmi Tankerülete 
fenntartásában működő Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
alapfeladata utazó gyógypedagógiai hálózattal bővüljön. 
Jelentem, hogy a fentiekben szükséges intézkedéseket a polgármester megtette. 
 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
Szeghalom, 2014. június 18. 


 
Tisztelettel: 


Macsári József 
  polgármester 








Kelt: 2014.01.29


az adatszolgáltatást jóváhagyó személy neve, beosztása
VALASTYÁNNÉ GYŐRI PIROSKA, ALJEGYZŐ


* az adószám első 8 számjegye


Adatszolgáltatók a helyi önkormányzatok


Küldendő:                                                                                            
az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal által megadott e-mail címre


Beérkezési határidő: 2014. január 31.


Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! Az 
adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 


adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!


Kapcsolattartó neve, beosztása, 
telefonszáma, e-mail címe:


Adatszolgáltató címe:
5520 SZEGHALOM SZABADSÁG TÉR 4-8


Adatszolgáltató statisztikai 
számjele*:


Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium


Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és 
adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti 1229. 


nyilvántartási számú, évenkénti adatgyűjtés a hatósági statisztikáról


Adatszolgáltató neve: SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


15725314-8411-04


JÓNÁS KÁROLYNÉ (ÜGYKEZELŐ) TEL.:66-371-611/34


Adatszolgáltató vezetőjének neve:
VALASTYÁNNÉ GYŐRI PIROSKA (ALJEGYZŐ)





		előlap






________________________________________________________________________________________________ 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2014. június 30-án tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a 2014 évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelettervezetet és 
annak 


Indokolását 


A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése szerint „a 
képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására 
igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a 
köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét”.  
A munkavállalók többsége a szabadságát július-augusztus hónapra tervezi, a Képviselő- testület 
nyári szabadsága szintén erre az időszakra tehető. Ezen időszakban az ügyiratforgalom mennyisége 
általában lényegesen csökken. A kialakult gyakorlat azt is mutatja, hogy a dolgozók többsége 
karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja a még fennmaradó szabadságát. Ezt is figyelembe 
véve, a 2014. évi igazgatási szünet javasolt időpontjai a következők: 
 
2014. július 21. - 2014. augusztus 22.        és          2014. december 22. - 2015. január 2. 
 
Ez az időpont teljes mértékben egybeesik a 30/2012. (III.7.) Kormányrendeletben előírt igazgatási 
szünet időtartamával: nyáron 5 egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő 
vasárnapig; télen 2 egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. 
Az ügyfélfogadás biztosított. 
Az elmúlt években már sor került az igazgatási szünet megtartására, problémát sem az ügyfelek, 
sem az eljárások határideinek betartásában nem okozott. A szabadságok kiadása lényegesen 
nagyobb mértékben megtörtént az előző évekhez képest. 
 
HATÁSVIZSGÁLAT : jelentősnek minősíthető hatása nincs a rendeletnek. Társadalmi, gazdasági, 
költségvetési és egyéb jelentős következmény nem várható. A szabadságok kiadása tervszerűen, 
ütemezetten és összehangoltan biztosítható 
Kérem a rendelettervezet elfogadását! 
Szeghalom, 2014. június 12. 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző                                                                           Macsári József 





